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Abstract. The influence of mineral fertilization 0 NPK, 1 NPK and 2 NPK and two plant species 
(winter wheat, winter rape) on enzymatic activity of dump soils originating from the process of 
recultivation was researched. The highest enzymatic activity was noticed on plots with mineral 
fertilization -  1 NPK and 2 NPK.
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WSTĘP
Producentami biokatalizatorów glebowych -  enzymów są mikroorganizmy i mezofauna 

glebowa oraz rośliny wyższe. Wśród wielu wskaźników obrazujących stan biologiczny 
gleby za najbardziej miarodajny uznawana jest aktywność enzymatyczna [Chazijew 1976; 
Kobus 1995]. Określa ona bowiem przebieg podstawowych procesów zachodzących w 
glebie. Z badań Gilewskiej i Bendera [ 1979,1984] wynika, że odzwierciedla także przebieg 
tych procesów w gruntach pogómiczych oraz efektywność stosowanych zabiegów 
rekultywacyjnych. W niniejszej pracy przedstawione zostaną wyniki badań nad aktywnością 
enzymatyczną gleby, uformowanej ztej skały glebotwórczej w procesie rekultywacji rolniczej, 
którą realizowano zgodnie z koncepcją gatunków docelowych Bendera [1985]. W ciągu 20 
lat powstała gleba o uproszczonej budowie profilowej -  Ap/C.

Za ciekawe należy uznać porównanie aktywności enzymatycznej gleby z aktywnością 
enzymatyczną skały, z której ta gleba powstała. Badania Bielińskiej i in. [2000] również 
wskazują na dużą przydatność testów enzymatycznych do oceny stopnia przekształceń 
gruntów pogómiczych pod wpływem rekultywacji.
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MATERIAŁ I METODY

B ad an ia  p ro w ad zo n o  na po lu  d o św iad cza ln y m  Z ak ład u  R ek u lty w ac ji 
zlokalizow anym  na zw ałow isku w ew nętrznym  Pątnów. O biektem  badań było 
doświadczenie założone w 1978 roku, obejmujące trzy warianty nawożenia mineralnego: 
0 NPK (bez nawożenia), 1 NPK i 2 NPK oraz dwa gatunki przemiennie uprawianych 
roślin -  rzepak ozimy i pszenicę ozimą. Nawożenie azotowe stosowane było w formie 
saletry amonowej, fosforowe w formie superfosfatu, a potasowe w postaci soli potasowej 
(KC1). Słoma i inne resztki roślinne były corocznie przyorywane. Próbki gleby do badań 
pobrano z warstwy ornej w 2001 roku, po zakończeniu wegetacji uprawianych roślin. 
W próbkach oznaczono: skład granulometryczny, odczyn -  pH w H20 i 1 M KC1, 
zawartość węglanów wapnia, węgla organicznego i azotu ogólnego oraz przyswajalnych 
form fosforu i potasu [Mocek i in. 1997].

Oznaczono aktywność enzymów czynnych w transformacji związków węgla i azotu 
-  inwertazy (Al) i ureazy (AU) metodą Szczerbakowej [1983], związków fosforu -  
fosfatazy zasadowej (AF) metodą Gałstiana [1978] oraz katalazy (AK) -  enzymu 
obrazującego intensywność procesów oksydoredukcyjnych m etodą gazometryczną 
Abrasimowej w modyfikacji Szarowej [Szczerbakowa 1983].

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Dla każdego wariantu nawożenia 
mineralnego oznaczono NIR przy a=0,05 m etodą Fishera.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Skład granulometryczny pobranych do badań próbek oscylował w obrębie trzech 
zbliżonych do siebie grup granulometrycznych -  gliny lekkiej, gliny spiaszczonej i 
piasku gliniastego (tab.l). Zawartość frakcji piasku wynosiła od 62 do 72%, frakcji 
pyłu 18-24%  a frakcji iłu koloidalnego 10-15%. Wśród części ziemistych największy 
wpływ na aktywność enzymatyczną ma frakcja iłu koloidalnego. Pełni ona funkcje 
ochronne w stosunku do mikroorganizmów [Pacha 1984] oraz nagromadzających się 
enzymów [Gilewska, Bender 1983]. Korzystny dla mikroorganizmów glebowych był 
zasadowy odczyn determinowany głównie obecnością węglanów wapnia, których 
zawartość wynosiła od 52-81 g • kg-1 (tab.l).

Na uwagę zasługuje zawartość próchnicy w analizowanych próbkach. Na obiektach 
bez nawożenia mineralnego (0 NPK) była ona najmniejsza i wynosiła, około 0,43% 
(tab .l). Zawartość próchnicy była dwukrotnie większa w próbkach reprezentujących 
warianty z nawożeniem mineralnym i wynosiła dla 1 NPK -  0,85%, a dla 2 NPK 
przekraczała 1%. Podobne relacje dotyczą zawartości azotu. Ilość azotu na obiektach 
bez nawożenia mineralnego była niska -  0,26 g • kg-1 i wzrastała do ok. 0,50 g • kg-1 
przy 1 NPK. Przy nawożeniu 2 NPK ten wzrost był nieco wyższy -  0,60 g • kg“1. 
S tosunek C/N kształtow ał się w granicach 8 ,9 -11 ,3 . Był zatem  zbliżony do 
konstatowanych w glebach uprawnych. Podobnie, jak  zawartość materii organicznej, 
ilość przyswajalnych form fosforu w wariancie bez nawożenia mineralnego była 
najmniejsza w kombinacji 0 N P K -4 5  mg • kg-1 gleby i wielokrotnie większa (343-448 
mg • kg-1 gleby) w kombinacji 1 NPK i 2 NPK. Taka zawartość fosforu plasuje tę



TABELA 1. Niektóre właściwości gleby powstałej z gruntów pogómiczych
TABLE 1. Some properties o f soils originating from post -mining soils

Nawo
żenie
Fertili
zation

Gatunek
rośliny
Plant

Procentowa zawartość 
frakcji o średnicy (mm) 
Percentage content of 
fraction on diameter (mm)

pH CaC03 Corg. Próch
nica
Humus
%

N
g • kg 1

С : N P A K20

piasek
sand
2-0,05

pył silt 
0,052 
-0,002

ił clay 
< 0,002

H20 KCl g - kg ' mg • kg 1 
wg -  according 
to Egner-Riehm

ONPK pszenica ozima 62 24 14 8,25 7,74 81 2,5 0,43 0,28 8,9 60 120
winter wheat 65 22 13 8,36 7,80 70 2,5 0,43 0,26 9,6 50 80
rzepak ozimy 72 18 10 8,35 7,72 52 2,4 0,41 0,23 10,4 30 90
winter rape 67 20 13 8,30 7,75 73 2,5 0,43 0,25 10,0 40 100

1 NPK pszenica ozima 63 24 13 8,19 7,70 73 4,9 0,85 0,46 10,7 410 210
winter wheat 68 20 12 8,06 7,72 58 4,9 0,85 0,50 9,8 480 190
rzepak ozimy 70 18 12 8,06 7,59 61 5,0 0,86 0,54 9,3 210 150
winter rape 63 22 15 8,23 7,63 62 5,0 0,86 0,49 10,2 270 210

2 NPK pszenica ozima 64 23 13 8,00 7,61 58 6,3 1,09 0,56 11,3 490 230
winter wheat 63 24 13 7,84 7,63 63 6,4 1,10 0,57 11,2 470 200
rzepak ozimy 64 20 15 8,03 7,50 55 6,5 1,12 0,64 10,2 400 260
winter rape 68 20 12 8,19 7,47 57 6,5 1,12 0,57 11,5 430 210
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glebę w I klasie zasobności. Zawartość potasu (warianty 1 NPK i 2 NPK) kształtowała 
się w granicach od 190 do 225 mg • kg"1 gleby. Przy braku nawożenia mineralnego 
(0 NPK) ilość potasu wynosiła około 100 mg • kg-1.

Powstająca gleba, jak  wynika z przedstawionych wyników badań, różniła się 
zasobnością w materię organiczną i składniki pokarmowe. Odzwierciedlała to także 
wielkość uzyskiwanych plonów uprawianych roślin. Na obiektach z nawożeniem 
mineralnym 1 NPK i 2 NPK uzyskane w 2001 roku plony rzepaku wyniosły 2,5 
t • ha !, a pszenicy około 4 ,7 1 • ha-1. Przy wyeliminowaniu nawożenia mineralnego (0 
NPK) plony rzepaku były zerowe, a pszenicy pięciokrotnie niższe -  0,85 t • ha”1.

Te dane wskazują, że proces glebotwórczy w tych samych warunkach klimatycznych 
i czasie osiągnął dwa różne stadia rozwojowe. Z tej samej skały glebotwórczej, w tym 
samym czasie i przy oddziaływaniu tych samych gatunków roślin, jednakże odmiennym 
oddziaływaniu czynnika antropogenicznego na skałę macierzystą, formują się dwie 
różne gleby.

Adekwatna do właściwości chemicznych, a również wielkości uzyskanych plonów 
była aktyw ność enzym atyczna tych gleb. W edług G ałstiana [1978] aktyw ność 
enzymatyczna odgrywa ważną rolę w diagnostyce gleb, a także, jak  podaje Kiss i in. 
[ 1993], stanowić może wskaźnik ewolucji gleb technogenicznych. Regulatorem przemian 
glebowej materii organicznej są bowiem biokatalizatory glebowe -  enzymy. Ich 
aktywność w analizowanych próbkach ilustrują dane zamieszczone w tabeli 2. Najwolniej 
przemiany glebowej materii organicznej zachodziły w glebie reprezentowanej przez 
próbki pobrane z obiektów bez nawożenia mineralnego (0 NPK). Aktywność inwertazy 
-  enzymu uczestniczącego w rozkładzie węglowodanów glebowych, podobnie jak  
aktywność ureazy -  enzymu biorącego udział w metabolizmie azotu, była w tym 
przypadku najmniejsza. N iską aktywność wykazywała również fosfataza -  enzym 
katalizujący rozpad organicznych połączeń fosforu. Tempo procesów  oksydo- 
redukujących, których wskaźnikiem jest aktywność katalazy, było również najwolniejsze. 
Katalaza spełnia w glebie, jak podaje Szczerbakowa [1983], rolę szczególną. Katalizuje 
rozkład toksycznego dla żywych organizmów nadtlenku wodoru, który powstaje podczas 
utleniania substancji organicznej. Jej aktywność umożliwia rozwój wielu grupom 
organizmów glebowych.

Niedostatek składników pokarmowych dla roślin, a także niedostatek substratów 
dla mikroorganizmów, ogranicza rozwój i działalność tych dwóch podstawowych 
producentów biokatalizatorów glebowych, a także metabolizm glebowy. Wyraźny wzrost 
aktywności enzymatycznej nastąpił w próbkach pobranych z obiektów, na których 
zastosowano nawożenie mineralne -  1 NPK i 2 NPK (tab.2). Dotyczy to przede 
wszystkim enzymów katalizujących rozkład związków węgla i azotu -  inwertazy oraz 
ureazy. Stymulatorem ich aktywności jest znacząca ilość substancji organicznej, 
wprowadzanej początkowo, corocznie do skały glebotwórczej, a następnie do gleby w 
formie słomy i resztek roślinnych. Znana jest bowiem korelacja pomiędzy wielkością 
plonów a ilością słomy i resztek roślinnych. Wyższe plony oznaczają większe ilości 
substancji organicznej wprowadzanej do gleby i odwrotnie. Substancja organiczna jest 
bowiem nie tylko źródłem węglowodanów, białek, związków fosforu, lecz także pełni 
funkcje ochronne i stabilizacyjne wobec enzymów zapobiegając ich inaktywacji
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TABELA 2. Aktywność enzymatyczna gleby powstałej z gruntów pogómiczych 
TABLE 2. Enzymatic activity of soils originating from post-mining soils

Nawożenie
Fertilization

Gatunek rośliny 
Plant

A K - AC 
cm' О, • kg 1 
po 15 min

Al
mg gluk.- kg 1 
na 1 h

AU
mg N-NH4 ■ kg 1 
na 1 h

AF -  APh 
mmol PNP • kg 1 
na 1 h

0 NPK pszenica ozima 
winter wheat

2200 1300 21,15 2,16

rzepak ozimy 
winter rape

3170 1100 15,30 2,03

1 NPK pszenica ozima 
winter wheat

4070 3550 47,70 4,46

rzepak ozimy 
winter rape

4900 3423 31,95 3,95

2 NPK pszenica ozima 
winter wheat

4350 3800 50,40 4,49

rzepak ozimy 
winter rape

4720 4325 41,85 4,74

NIR n ле dla wariantun =  0,05
LSD „ ne for variant

(ï= 0,05

1340 432,5 9,55 0,34

[Szczerbakowa 1983]. Ma to szczególne znaczenie dla enzymów zewnątrz-komór- 
kowych, do których zaliczane są oznaczane enzymy. Odmienny pogląd reprezentuje 
Burns [1983], który twierdzi, że główną rolę w stabilizacji enzymów glebowych pełnią 
minerały ilaste.

Rośliny, jak  informuje Szczerbakowa [1983], są głównym producentem inwertazy. 
Gałstian [1978], a także Chazijew [1976] uznają za głównych producentów inwertazy 
m ikroorganizm y glebowe. Podwyższona aktywność inwertazy w obrębie strefy 
korzeniowej to efekt rizosfery. Cytowani Autorzy zgodnie natomiast twierdzą, że istnieje 
proporcjonalna zależność między stopniem akumulacji humusu a aktywnością inwertazy. 
Aktywność ureazy, jak oznajmiająZantua i Bremner [1975], ściśle koreluje z zawartością 
azotu i węgla.

Bielińska i in. [2000], a także Koper i Piotrkowska [1996] informują, że aktywność enzymów 
glebowych zależy od składu gatunkowego szaty roślinnej. Tę zależność wyjaśniają 
nagromadzeniem w glebie specyficznych dla gatunków roślin związków -  substratów 
niezbędnych dla reakcji enzymatycznych. W prowadzonych badaniach nie uzyskano 
jednoznacznych wyników wskazujących na zależność aktywności oznaczonych enzymów od 
gatunku rośliny. Wynika to być może z przemiennej uprawy rzepaku i pszenicy.

Zwraca uwagę natomiast zbliżona aktywność enzymów w wariantach 1 NPK i 2 
NPK, aczkolwiek nawożenie mineralne w wariancie 2 NPK jest o 100% wyższe. W 
pierwszych latach rekultywacji gruntów pogómiczych, o czym donoszą Gilewska i 
Bender [1983,1984] najwyższą aktywność inwertazy, ureazy i katalazy uzyskano jednak 
dla tego wariantu nawożenia mineralnego (2 NPK). Aktywność inwertazy kształtowała
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się na poziomie 6,4 mg glukozy ■ g-1*24 h"1, ureazy 1,10 m gN  • g”1 • 24 h-1, akatalazy 
1,16 cm3 0 2 po upływie 15 min g"1 gruntu. Na szczególną uwagę, według tych Autorów, 
zasługiwała aktywność enzymatyczna w świeżym, „surowym” gruncie pogóm iczym  
na obiektach bez nawożenia mineralnego -  0 NPK. Była ona bardzo niska. Wskazywała 
jednak, że grunt pogómiczy nie jest m artwą i jałow ą skałą. Jedynym producentem 
enzymów była w tym przypadku mikroflora glebowa.

W ciągu ponad dwudziestu lat nastąpił na obiektach nawozowych 1 NPK i 2 NPK 
znaczący wzrost aktywności katalazy i inwertazy oraz spadek aktywności ureazy. Dla 
metabolizmu glebowego było to zjawisko korzystne. Zbyt wysoka aktywność ureazy 
prowadzi do strat azotu. Aktywność ureazy, a także fosfatazy zarówno w próbkach 
reprezentujących obiekty bez naw ożenia m ineralnego (0 NPK), jak  i obiekty z 
nawożeniem mineralnym (1 NPK i 2 NPK) była jednak znacznie większa od wartości 
podanych przez Bielińską i in. [2000] dla gruntów pogómiczych kopalni siarki w 
Piasecznie rekultywowanych leśnie od 1965 roku. Zaznaczyć jednak należy, że w 
rekultywacji leśnej oddziaływanie czynnika antropogenicznego na skałę, a także na 
glebę jest znacząco ograniczone.

Badania nad aktywnością enzymatyczną potwierdziły zawartą w pracy tezę, że w 
tym samym czasie, z tej samej skały glebotwórczej i przy oddziaływaniu tych samych 
gatunków roślin powstały dwie różne gleby. R óżnią je  w łaściw ości chemiczne, 
biologiczne i fizyczne, a w konsekwencji produktywność. Dla szybkiego i skutecznego 
przekształcenia gruntu pogórniczego w glebę konieczne jest, zgodnie z koncepcją 
gatunków docelowych Bendera [1985], umiejętne połączenie czynników biotycznych i 
abiotycznych. Potrafi to zrobić tylko człowiek. Jawi się on nie tylko jako dewastator 
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, ale także jako kreator jej nowej wartości.

WNIOSKI

1 W ciągu dwudziestu trzech lat nastąpił wyraźny wzrost aktywności inwertazy i katalazy 
oraz spadek aktywności ureazy. Dla metabolizmu glebowego są to zmiany korzystne.

2. W gruncie pogóm iczym  i w powstającej z niego glebie czynnikiem stymulującym 
aktywność enzymatyczną było nawożenie mineralne. W pierwszych latach rekulty
wacji największą aktywność enzymów, uczestniczących w przemianach węgla i azotu 
oraz w procesach oksydoredukcyjnych, uzyskano przy nawożeniu mineralnym 2 
NPK. W glebie natomiast, powstałej w wyniku dwudziestotrzyletniej rolniczej re
kultywacji, aktywność enzymatyczna przy nawożeniu mineralnym 1 NPK i 2 NPK 
była porównywalna.

3. Wyeliminowanie nawożenia mineralnego ograniczyło tempo przemian glebowej m a
terii organicznej. W ciągu dwudziestu trzech lat aktywność inwertazy, ureazy i ka
talazy, podobnie jak  zasobność w składniki mineralne i substancję organiczną, 
wzrosła nieznacznie.

4. W  ciągu dwudziestu trzech lat oddziaływania tych samych gatunków roślin na tę 
sam ą skałę m acierzystą proces glebotwórczy osiągnął dwa różne stadia. Powstały 
dwie gleby o odmiennych właściwościach chemicznych, biologicznych i fizycznych, 
a w konsekwencji o odmiennej produktywności.
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