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Abstract: The effect o f oligonitrophilic yeast on the weighted mean o f the diameter o f soil 
aggregates (MWDg) in vitro experiment was studied. The soil samples collected from humus 
horizons o f six different soil profiles located in White Primeval Forest area were used. The dried 
and sterilized soils samples were transferred into plastic-pots and inoculated with 1 cm3 saline 
suspension of oligonitrophilic yeast containing 31 • 104 cells. The experiment was consisted of 
the following treatments: sterile soil and limed (pH 7,0) sterile soil. The control treatments were 
not inoculated with yeast. The soil samples were incubated for 49 days at room temperature and 
soils structure was determined using wet siçve analysis and the MWDg was calculated. The 
results obtained indicate significant effect of yeast inoculation on aggregate structure o f inve
stigated soil samples.

Słowa kluczowe: drożdże oligonitrofilne, Lipomyces, MWDg, gleby leśne, doświadczenie wazo
nowe.
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WSTĘP

Drożdże są organizmami szczególnie obficie zasiedlającymi fyllosferę, a szczególnie 
miodniki kwiatów i powierzchnię dojrzałych owoców [Phaff, Starmer 1989, Szember 
1997]. Mikroorganizmy te występują również w znacznie uboższych w proste związki 
organiczne środowiskach wodnych i glebowych [Agut i in. 1993, Babjewa, Rieszetowa
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1975, Babjewa i in 1985, Jensen van Rensburg i in. 1992, Katayama, Kuwatsuka 1992, 
Kockova-Kratochvilova i in. 1989, Monib i in. 1982, Różycki 1969, Slavikova, Vadkertiova 
1995, Vadkertiova, Slavikova 1994:, Vishniac, Kurtzman 1992]. Pomimo stosunkowo 
niskiej liczebności drożdży w glebie środowisko to jest bogatym źródłem cennych 
szczepów tych organizmów dla biotechnologii [De Mot 1990, Eksteen i in. 2003, Hatano 
i in. 1991, Horn i in. 1992, Imai, Kuwatsuka 1989, Kim, Day 1994,1995, Middelhoven 
i in. 1992, Neujahr 1990, Nishimura i in. 2002].

Drożdże oligonitrofilne nie stanowią odrębnej jednostki systematycznej, a jedynie 
grupę fizjologiczną wyodrębnioną ze względu na ich zdolność do życia w środowisku 
o minimalnej zawartości azotu. Wśród drożdży oligonitrofilnych najbardziej znany jest 
rodzaj Lipomyces. Komórki drożdży Lipomyces wytwarzają obfite, śluzowate 
polisacharydowe otoczki. W skład tych otoczek oprócz polisacharydów mogą wchodzić 
również lipidy [Kock i in. 1991, Lodder, Kreger-van Rij 1952]. Wytwarzane w dużych 
ilościach przez drożdże oligonitrofilne śluzy mogą w istotny sposób wpływać również 
na strukturę gruzełkowatą gleb.

Celem niniejszej pracy była ocena w warunkach in vitro wpływu drożdży 
oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w glebach pobranych 
z sześciu poziomów próchnicznych wybranych gleb leśnych.

MATERIAŁ I METODY

Do badań stosowano próbki gleb pobrane z poziomów próchnicznych profili sześciu 
różnych typów gleb występujących na terenie Puszczy Białej. Badaniami objęto 
następujące typy gleb: opadowo-glejową, rdzawą, murszową, glejobielicową, gruntowo- 
glejową i czarną ziemię [Gorzała i in. 2003].

Pobrane próbki gleby po przewiezieniu do laboratorium przesiano przez sito o średnicy 
oczek 1 mm i doprowadzono do stanu powietrznie suchego. W próbkach tych określono 
maksymalną pojemność wodną (PWm) oraz ustalono dawkę CaO potrzebną do 
podwyższenia pH do 7,0. Próbki pobrane z poszczególnych typów gleb podzielono na 
dwie części. Jedną część pozostawiono bez zmian (gleba naturalna), drugą wyjałowiono 
w autoklawie (gleba jałowa). Następnie próbki gleb naturalnych i wyjałowionych ponownie 
podzielono na dwie grupy. Jedną grupę próbek pozostawiono bez zmian, natomiast drugą 
grupę potraktowano CaO w celu modyfikacji pH do wartości 7,0.

Próbki gleb poszczególnych kombinacji naważano po 50 g do wyjałowionych 
plastikowych wazonów. Następnie gleby w poszczególnych wazonach szczepiono 1 cm3 
zawiesiny drożdży oligonitrofilnych w roztworze soli fizjologicznej zawierającej 31 • 104 
komórek [Gorzała i in. 2003]. Jako kontrolę zastosowano gleby naturalne nieszczepione 
drożdżami. Wszystkie badane kombinacje przygotowano w trzech powtórzeniach. Badane 
gleby zaszczepione drożdżami oligonitrofilnymi oraz glebę kontrolną inkubowano w 
temperaturze pokojowej przez okres 49 dni. Wilgotność badanych gleb przez cały czas 
trwania doświadczenia utrzymywano na stałym poziomie (60% PWm) ograniczając 
parowanie gleby w wazonach przy pomocy laboratoryjnej folii aluminiowej oraz 
uzupełniając systematycznie ubytki wody, jałową wodą destylowaną. Po zakończeniu 
inkubacji glebę w wazonach doprowadzano do stanu powietrznie suchego.
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Do oznaczeń struktury gruzełkowatej gleby zastosowano metodę przesiewania na 
mokro wg Bakszejewa przy użyciu separatora agregatów glebowych konstrukcji 
Zakładu Agrofizyki PAN w Lublinie [Droese 1997].

Z każdego wazonu przygotowano 25 g naważki agregatów glebowych zachowując 
procentowy udział poszczególnych frakcji. Następnie przygotowane próbki przesiewano 
na mokro przez 12 minut wykorzystując zestaw sit o średnicy oczek 7; 5; 3; 1; 0,5; 
0,25 mm. Glebę z poszczególnych sit zmywano wodą destylowaną na sączki bibułowe, 
które następnie suszono w temp. 105°C i pozostawiano na dobę w temperaturze 
pokojowej. Poszczególne frakcje ważono, a na podstawie uzyskanych wyników 
wyznaczano średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji wykorzystując 
program komputerowy Statgraphics. Wyznaczono grupy homogeniczne korzystając z 
testu t-Studenta przy poziomie istotności a  = 0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA

Ekologia drożdży w glebach jest mało poznana, a badania prowadzone na ich temat 
są sporadyczne. Stosunkowo niska liczebność tych mikroorganizmów w środowisku 
glebowym sugeruje ich pozornie małe znaczenie w procesach metabolicznych zacho
dzących w glebie [Phaff, Starmer 1989]. Jednakże nie zawsze stosunki liczbowe 
obrazujące występowanie danej grupy drobnoustrojów w glebie odzwierciedlają ich 
znaczenie ekologiczne. Drożdże oligonitrofilne wytwarzają znaczne ilości śluzu złożonego 
z polisacharydów i lipidów w warunkach laboratoryjnych, co sugeruje możliwość 
oddziaływania tego śluzu na strukturę gleby w warunkach naturalnych.W niniejszej 
pracy zbadano wpływ komórek drożdży oligonitrofilnych na zawartość agregatów 
glebowych w poziomach próchnicznych gleb leśnych.
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□  kontrola, contro!

£] jałowiona, bez dodatku CaO 
sterile, no limed

Шnaturalna, bez dodatku CaO 
natural, no limed

^jałowiona, z dodatkiem CaO 
stenie, limed

jnaturalna, z dodatkiem CaO 
natural, limed

RYSUNEK 1 .Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicą gruzełka (MWDg) w poziomie
próchnicznym gleby opadowo-glejowej
FIGURE 1. Influence o f oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons o f pseudogley soil
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□  kontrola, control

щ jałowiona, bez dodatku CaO 
sterile, no limed
naturalna, bez dodatku CaOШnatural, no limed

g jałowiona, z dodatkiem CaO 
sterile, limed

jnaturalna, z dodatkiem CaO 
natural, limed

RYSUNEK 2. Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w 
poziomie próchnicznym gleby rdzawej właściwej
FIGURE 2. Influence of oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons of rusty soil

W przypadku gleby opadowo-glejowej (rys. 1) stwierdzono istotny wpływ drożdży 
oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka w porównaniu z glebą kontrolną. 
Najbardziej .istotny wpływ drożdży oligonitrofilnych na strukturę gruzełkowatą 
zaobserwowano w glebie naturalnej o niemodyfikowanym pH.

W poziomie próchnicznym gleby rdzawej (rys. 2) zauważono również istotny wpływ 
dodatku drożdży na średnią ważoną średnicę gruzełka we wszystkich kombinacjach 
doświadczalnych. Poza tym dodatek drożdży do gleby istotnie zróżnicował poszczególne 
kombinacje.

W poziomie próchnicznym gleby murszQwej (rys. 3) naturalnej bez dodatku CaO 
nie stwierdzono istotnego wpływu drożdży oligonitrofilnych na jej strukturę. Gleby 
pozostałych kombinacji wykazywały większą średnią ważoną średnicę gruzełka niż 
gleby kontrolne.

□  kontrola, control

щ jałowiona, bez dodatku CaO 
sterile, no limed
naturalna, bez dodatku CaOЩ
natural, no limed

^jałowiona, z dodatkiem CaO 
sterile, limed

^naturalna, z dodatkiem CaO 
natural, limed

RYSUNEK 3. Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w
poziomie próchnicznym gleby murszowej
FIGURE 3. Influence of oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons o f muck soil
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□ kontrola; 
contmi

m jałowiona,bez dodatku CaO 
sterile, no limed

Ш naturalna, bez dodatku CaO 
natural, no limed

O jałowiona,z dodatkiem CaO
sterile, Imed

■ naturalna, z dodatkiem CaO 
natural, ümed

RYSUNEK 4. Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w 
poziomie próchnicznym gleby glejobielicowej
FIGURE 4. Influence of oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons of gley-podzol soil

W przypadku poziomu próchnicznego gleby glejobielicowej (rys. 4) stwierdzono 
również istotny wpływ drożdży oligonitrofilnych na strukturę gruzełkową gleby. Nie 
stwierdzono natomiast istotnych statystycznych różnic między poszczególnymi 
kombinacjami doświadczalnymi.

W poziomie próchnicznym gleby gruntowo-glejowej (rys. 5) zaobserwowano istotny 
wpływ drożdży oligonitrofilnych na MWDg w glebach kombinacji bez dodatku CaO 
oraz w glebie naturalnej z dodatkiem CaO. Nie stwierdzono natomiast wpływu drożdży 
na strukturę gleby jałowionej, do której nie dodawano CaO.

□  kontrola, contro!

H jałowiona, bez dodatku CaO 
sterile, no limed

^naturalna, bez dodatku CaO
n natural, no limed

^  jałowiona, z dodatkiem CaO 
sterile, limed

^naturalna, z dodatkiem CaO 
natural, limed

RYSU NEK '5. Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w
poziomie próchnicznym gleby gruntowo-glejowej
FIGURE 5. Influence of oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons o f gley soil
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□  kontrola; 
control

0  jałowiona, bez dodatku CaO 
sterile, no Hrned

S  naturalna, bez dodatku CaO 
natural, no limed 

H jałowiona, z dodatkiem CaO 
sterile, limed 

■ mturalm, z dodatkiem CaO 
natural, limed

RYSUNEK 6 . Wpływ drożdży oligonitrofilnych na średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg) w 
poziomie próchnicznym czarnej ziemi
FIGURE 6 . Influence of oligonitrophilic yeast on MWDg in humus horizons of black earth

Na rysunku 6 przedstawiono wpływ drożdży oligonitrofilnych na MWDg w czarnej 
ziemi. Z wykresu wynika istotny wpływ dodatku drożdży na MWDg we wszystkich 
kombinacjach doświadczalnych.

W literaturze stosunkowo mało prac poświęcono udziałowi drożdży glebowych w 
tworzeniu agregatów glebowych [Chapman i Linch 1985, Griffiths i Burns 1972, Jones 
i Griffiths 1967]. Badania te koncentrowały się natomiast na bakteriach wytwarzających 
śluz oraz na grzybach strzępkowych i promieniowcach [Chantigny i in. 1997, Dąbek- 
Szreniawska 1977a, 1977b, 1977c, Dąbek-Szreniawska i in. 1996a, 1996b, Maxwell, 
McKenna Neuman 1993,Tisdal 1994].

Badania przeprowadzone w niniejszej pracy potwierdziły istotny wpływ drobno
ustrojów na strukturę gleby. Drożdże oligonitrofilne są organizmami wytwarzającymi 
intensywnie substancje śluzowe stanowiące doskonałe lepiszcze dla ziaren glebowych 
i w związku z tym wpływają istotnie na strukturę agregatową gleby.

WNIOSKI

1. Drożdże oligonitrofilnych wprowadzone do poziomów próchnicznych gleb: opado- 
wo-glejowej, rdzawej, glejobielicowej i czarnej ziemi istotnie podnoszą średnią wa
żoną średnicę gruzełka (MWDg) w porównaniu z glebami kontrolnymi. Tej zależ
ności nie stwierdzono w przypadku gleby murszowej i gruntowo-glejowej.

2. Działanie strukturotwórcze drożdży oligonitrofilnych kształtuje się podobnie w gle
bach naturalnych i jałowionych.

3. Drożdże oligonitrofilne mogą stanowić dla biotechnologii rolniczej perspektywiczne 
źródła drobnoustrojów poprawiających strukturę gleby.
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