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Abstract: In a pot experiment, the effect o f soil contamination with cadmium (in doses from 20 
to 60 mg Cd • k g '1) on the activity o f dehydrogenases, urease, acid phosphatase, alkaline 
phosphatase was examined. To achieve a cushioning effect of toxic activity of cadmium, finely 
ground barley straw and pine saw dust were used in the following amounts: 0 and 5,0 g • kg’1 
soil. The results indicated that cadmium introduced into the soil decreased the activity of all the 
examined enzymes and that the organic fertilization reduced the negative effect of cadmium on 
the soil enzymatic activity.
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WSTĘP
Spośród zanieczyszczeń chemicznych na szczególną uwagę zasługują metale ciężkie, 

których zwiększoną ilość stwierdza się nie tylko w glebach rejonów uprzemysłowionych, 
ale także na niektórych obszarach rolniczych. Mimo iż większość z nich stwarza 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów żywych, to według 
Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) i Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) tylko związki chromu(VI), niklu, arsenu i kadmu zalicza się do 1 grupy, do 
której należą substancje o silnych właściwościach kancerogennych dla ludzi [Bal i in. 
1999]. Według Niesa [1999] toksyczność kadmu dla organizmów żywych wynika z 
bezpośredniego oddziaływania na chromatynę, co prowadzi do pęknięcia nici DNA, 
sieciowania DNA i białek oraz zmian konformacyjnych DNA.

Po przekroczeniu wartości progowych kadm staje się czynnikiem destrukcyjnym, 
działającym toksycznie na ludzi, zwierzęta, rośliny i drobnoustroje oraz inhibicyjnie na 
enzym y glebowe [Landi i in. 2000, Welp 1999, W yszkowska, Kucharski 2003, 
Wyszkowska i Wyszkowski 2003]. Negatywny wpływ kadmu na aktywność biologiczną



528 J. Wyszkowska, J. Kucharski

gleby jest uzależniony od jej właściwości fizykochemicznych, a w szczególności od 
zawartości związków próchnicznych [Moreno i in. 2001, Wyszkowska, Kucharski 2003, 
Wyszkowska, Wyszkowski 2002]. Powyższe przesłanki skłoniły do przeprowadzenia 
badań, których celem było określenie oddziaływania zanieczyszczenia gleby kadmem 
na aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i fosfatazy zasadowej.

METODYKA

Doświadczenie przeprowadzono w hali wegetacyjnej w plastykowych wazonach 
(w 4 powtórzeniach). Badania przeprowadzono na próbkach gleby brunatnej typowej 
wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, pobranej z warstwy orno-próchnicznej. 
G leba ta charakteryzow ała się następującym i w łaściw ościam i: pH w 1 mol KC1 • 
dm -3 -  5,60; kw asow ość hydrolityczną (Hh) -  13,05 mmol (H +) • kg-1; Corg-  5,00 
g • kg-1; sum a kationów  wym iennych (S) -  57,06 mmol (+) • kg-1; pojem ność 
wym ienna kom pleksu sorpcyjnego (T) -  70,11 mmol (+) ■ kg-1; stopień wysycenia 
kationam i (V) -  81,39%. G lebę przed założeniem  dośw iadczenia wym ieszano z 
naw ozam i m ineralnym i oraz w odpowiednich obiektach z chlorkiem  kadmu. We 
w szystk ich  obiektach zastosow ano jeden  poziom  naw ożenia m akro- i m ik ro 
elem entam i, który w przeliczeniu na czysty składnik wynosił, w mg • kg-1 gleby: P 
-  100 [K ,H P O J; К -  150 [K ,H P 0 4 + KC1]; Mg -  50 [M g S 0 4-7H ,0]; Zn -  5 
[ Z n C I J ; ~  Cu -  5 [ C u S 0 4- 5 H20 ] ;  Mn  -  5 [ M n C l 2- 4 H 20 ] ;  “ Mo  -  5 
[Na2M o 0 4-2H20 ] ;  В -  0,33 [Н3В 0 3]. N astępnie dodawano drobno zm ieloną słom ę 
jęczm ienną lub trociny sosnowe w ilości 0 i 5 g • kg-1 s.m. gleby oraz m ocznik w 
daw ce 125 i 250 mg N • kg-1 gleby. Do tak przygotow anej gleby w prow adzono 
C dC l2-272H20  w następujących ilościach: 0; 20; 40, 60 mg Cd ■ kg-1 gleby.

G lebę z dodatkiem  nawozów oraz zanieczyszczoną kadm em  um ieszczono w 
wazonach (po 3,2 kg gleby) i doprowadzono do 60% kapilarnej pojemności wodnej i w 
takim stanie utrzymywano ją  przez 19 dni. Następnie pobrano próbki gleby do analiz 
biochemicznych oraz wysiano jęczmień jary odmiany Ars. Po wschodach pozostawiono 
po 15 roślin w wazonie. Zbioru jęczm ienia jarego dokonano w fazie kwitnienia (okres 
wegetacji roślin wynosił 48 dni). W tym samym terminie pobrano próbki glebowe do 
analiz. Przez cały czas trwania doświadczenia (67 dni) utrzymywano stałą wilgotność 
gleby na poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej.

Na zakres badań biochemicznych składały się oznaczenia aktywności następujących 
enzymów glebowych: dehydrogenaz (Deh) z substratem TTC [Öhlinger 1996], ureazy 
(Ure) -  według A lef i Nannpieri [ 1998] oraz fosfatazy kwaśnej (Pac) i alkalicznej (Pal) 
-w e d łu g  metody opisanej przez A lef i in. [1998].

Na podstawie aktywności enzymatycznej i zawartości węgla obliczono potencjalny 
biochemiczny wskaźnik żyzności gleby (Mw) wg wzoru [Kucharski 1997]:

Mw = (Ure • IO“1 + Deh +Pac + Pal) • % C.
Po zbiorze jęczmienia jarego oznaczono zawartość węgla organicznego metodą Tiurina 

[Lityński i in. 1976]. Z uwagi na to, że zanieczyszczenie gleby kadmem nie modyfikowało 
jego ilości, w pracy nie zamieszczono tych wyników. Średnia zawartość węgla w glebie po 
zbiorze roślin w serii nienawożcj słomą lub trocinami wynosiła 5,03 g С • kg-1 s.m., natomiast 
w glebie nawożonej s łom ą- 5,56 g С ■ kg-1 s.m., a trocinami -  6,27 g С • kg-1 s.m.



A ktyw ność biochem iczna gleby zan ieczyszczonej kadm em 529

Wyniki zostały opracowane statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji 
czteroczynnikowej ANOVA. Obliczono również równania regresji i współczynniki 
determinacji między plonem jęczm ienia jarego a aktywnością enzymów, a także 
uwzględniając wszystkie trzy powtórzenia, w których wykonano analizy biochemiczne 
obliczono współczynniki korelacji prostej Pearsona między plonowaniem jęczm ienia 
jarego a aktywnością biochemiczną [STATSOFT, Inc....2001].

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Szczególnie w rażliw e na działanie m etali ciężkich, w tym  także kadm u są 
dehydrogenazy, które według Trasar-Cepeda i in. [1998] oraz Popa [1999] obiektywnie 
odzwierciedlają stan biologiczny gleby. Także w badaniach własnych dehydrogenazy 
okazały się najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie gleby kadmem (tab. 1). Badany 
metal wpłynął na nie silnie inaktywująco. Rezultatem wzrastającego zanieczyszczenia 
gleby tym ksenobiotykiem było liniowe zmniejszenie aktywności dehydrogenaz we 
wszystkich seriach badań. Potwierdzają to ujemne, istotne wartości współczynników 
korelacji między stopniem zanieczyszczenia gleby kadmem a aktywnością dehydrogenaz 
(od -0 ,90  do -0,99). Największe zahamowanie aktywności tych enzymów (niezależnie 
od terminu badań i nawożenia azotem) pod wpływem najwyższej dawki kadmu (60 mg 
Cd • kg-1 gleby), odnotowano w glebie nie wzbogaconej w substancję organiczną (o 
57%) i glebie z dodatkiem trocin (o 56%), zaś najmniejsze w glebie nawożonej słomą 
(o 41%). Inaktywujące, ale mniejsze oddziaływanie kadmu na aktywność dehydrogenaz 
stwierdził także Welp [1999], według którego 90 mg Cd • kg-1 gleby powodowało 50% 
zmniejszenie ich aktywności. Negatywny wpływ kadmu na aktywność dehydrogenaz 
stwierdzili także Milosevic i in. [1997] oraz Moreno i in. [2001].

Bardzo ważnym czynnikiem modyfikującym aktywność enzymatyczną gleby było 
naw ożenie azotem . Siła stym ulującego oddziaływ ania m ocznika na aktyw ność 
dehydrogenaz szczególnie mocno uwidoczniła się w serii niewzbogaconej w substancję 
organiczną, gdzie w obiektach z 250 mg N • kg-1 zanieczyszczonych najwyższą dawką 
kadmu aktywność tych enzymów była 2,3-krotnie wyższa niż w glebie z taką sam ą 
ilością kadmu, ale nawożoną m niejszą dawką mocznika (125 m g N  • kg-1). Rozmiary 
negatywnego wpływu tego metalu na dehydrogenazy istotnie zmniejszało nawożenie 
słomą i trocinami, chociaż nie niwelowało go w pełni. Szczególnie korzystnie na 
aktywność omawianych enzymów wpływało wzbogacenie gleby w drobno zm ieloną 
słomę jęczmienną. Najwyższą aktywność dehydrogenaz zarówno w tej serii badań, jak  
i w pozostałych obserwowano przed siewem roślin -  w 19 dniu trwania doświadczenia.

Aktywność ureazy w glebie, podobnie jak  dehydrogenaz, była istotnie obniżana 
przez kadm i zjawisko to potęgowało się wraz ze wzrostem ilości tego pierwiastka w 
glebie (tab. 2). Reakcja tego enzymu na testowany metal była związana także z poziomem 
nawożenia mocznikiem, aplikacją do gleby słomy lub trocin oraz z czasem inkubacji 
gleby. Abstrahując od poziomu nawożenia azotem i terminu analizy można stwierdzić, 
że największe ograniczenie aktywności ureazy wystąpiło w obiekcie z dawką 60 mg 
Cd • kg-1 gleby. Inhibicja aktywności tego enzymu wahała się od 43 do 44% (w glebie 
z dodatkiem trocin oraz słomy), do 58%) (w glebie nienawożonej substancją organiczną).
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TABELA 1. Aktywność dehydrogenaz w 1 kg s.m gleby (cm3 H2 • d ') 
TABLE 1. Dehydrogenases activity in 1 kg of d. m of soil (cm3 H2 • d '1)

Dawka Cd 
Cd dose
(mg • kg 1 gleby -  
of soil)

Przed siewem 
jęczmienia jarego 
Before of spring 
barley sowing

Po zbiorze jęczmienia jarego 
After of spring barley cropping 
Dawka azotu (mg N • kg 1 gleby) 
Nitrogen dose (mg N • kg 1 of soil)

Średnia
Average

125 250

Kontrola -  Control

0 2,40 2,79 4,23 3,14
20 2,36 1,44 2,65 2,15
40 2,16 1,06 1,97 1,73
60 1,83 0,67 1,54 1,35

Średnia -  Average 2,19 1,49 2,60 2,09

r -0,95 -0,94 -0,96 -0,97

+ S

0 5,68 4,76 7,02 5,82
20 5,39 4,52 5,00 4,97
40 4,76 4,23 4,33 4,44
60 4,52 2,69 3,17 3,46

Średnia -  Average 5,09 4,05 4,88 4,67

r -0,98 -0,90 -0,98 -0,99

+ T

0 4,38 3,61 4,91 4,30
20 3,51 1,88 2,74 2,71
40 3,41 1,59 2,65 2,55
60 3,08 1,20 1,44 1,91

Średnia -  Average 3,59 2,07 2,93 2,87

r -0,93 -0,91 -0,94 -0,93

NIR* a -  0,09**; b -  0,08**; с -  0,06**; ■d -0,06**; axb -0,16**;
LSD* axe -  0,13**; axd -  0,13**; bxc -  n.s.; bxd -  0,11 **; cxd -  0,09**; 

axbxc -  0,23**; axbxd -  0,23**; bxcxd -  n.s.; axcxd -  0,18**; 
axbxcxd- 0,32**

*NIR dla: a -  dawki kadmu, b — nawożenia substancją organiczną, с -  dawki azotu, d -  terminu analizy; 
* LSD for: a -  Cd dose, b -  organie substance fertilization, с -  nitrogen dose, d -  analyses time;
*NIR istotny dla (LSD significant for): **p< 0,01; *p<0.05;
+ S -  gleba nawożona słomą -  soil fertilized with straw; + T -  gleba nawożona trocinami -  soil fertilized 
with sawdust; r -  współczynnik korelacji -  correlation coefficient
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TABELA 2. Aktywność ureazy w 1 kg s. m gleby (mg N-NH 4 • h ') 
TABLE 2. Urease activity in 1 kg of d. m of soil (mg N-NH 4 • h~')

Dawka Cd 
Cd dose
(mg kg ' gleby - of 
soil)

Przed siewem jęczmienia jarego 
Before of spring barley sowing

Po zbiorze jęczmienia jarego 
After of spring barley cropping 
Dawka azotu (mg N ■ kg 1 gleby) 
Nitrogen dose (mg N kg 1 of soil)

Średnia
Average

125 250

Kontrola -  Control

0 5,52 7,20 17,53 10,08
20 5,52 6,48 10,32 7,44
40 5,28 5,52 5,52 5,44
60 5,04 3,60 4,08 4,24

Średnia -  Average 5,34 5,70 9,36 6,80

г -0,94 -0,97 -0,96 -0,99

+ S

0 30,31 16,81 23,29 23,47
20 24,25 13,45 18,01 18,57
40 22,09 12,73 10,08 14,97
60 18,97 12,01 8,64 13,21

Średnia -  Average 23,91 13,75 15,01 17,55

r -0,98 -0,92 -0,97 -0,98

+ T

0 10,32 9,60 11,28 10,40
20 9,12 7,92 8,16 8,40
40 8,64 6,96 7,68 7,76
60 7,44 4,56 5,76 5,92

Średnia -  Average 8,88 7,26 8,22 8,12

r -0,99 -0,99 -0,96 -0,98

NIR* LSD* a -  0,14**; b -  0,12**; с -  0,10**; d -  0,10**; axb -  0,24**; axe- 0,19**;
axd -  0,19**; bxc -  0,17**; bxd -  0,17**; cxd -  
axbxd -  0,34**; bxcxd -  0,24**; axcxd -  0,28**;

0,14**; axbxc -  0,34**; 
axbxcxd -  0,48*

* -  objaśnienia podano pod tabelą 1 -  explanations under Table 1

N ajw iększe zm iany, prow adzące na ogół do zw iększenia aktyw ności ureazy, 
obserwowano w glebie nawożonej słomą, co jest prawdopodobnie związane z faktem, 
iż rozłożona substancja organiczna stymuluje jej aktywność. Sugestię taką pozw alają 
wysnuć badania Kumara i Wegenet [1984].
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TABELA 3. Aktywność fosfatazy kwaśnej w 1 kg s.m gleby (mmol PNP • h ') 
TABLE 3. Acid phosphatase activity in kg d. m of soil (mmol PNP • h ‘)

Dawka Cd 
Cd dose 
(mg • kg 1 
gleby - of soil)

Przed siewem 
jęczmienia jarego 
Before of spring 
barley sowing

Po zbiorze jęczmienia jafego 
After of spring barley cropping 
Dawka azotu (mg N • kg 1 gleby) 
Nitrogen dose (mg N • kg 1 of soil)

Średnia
Average

125 250

Kontrola -  Control

0 1,54 2,94 3,04 2,51
20 1,37 2,91 2,10 2,13
40 1,32 1,62 2,03 1,66
60 0,99 1,32 1,83 1,38

Średnia -  Average 1,30 2,20 2,25 1,92

r -0,96 -0,94 -0,89 -1,00

+ S

0 2,09 2,67 3,21 2,66
20 1,78 2,50 2,60 2,29
40 1,76 2,22 2,39 2,13
60 1,35 1,91 2,21 1,82

Średnia -  Average 1,74 2,33 2,60 2,22

r -0,95 -0,99 -0,95 -0,99

+ T

0 1,83 2,77 3,35 2,65
20 1,57 1,74 2,79 2,03
40 1,52 1,66 2,31 1,83
60 1,44 1,64 2,00 1,69

Średnia -  Average 1,59 1,95 2,61 2,05

r -0,94 -0,82 -0,99 -0,94

NIR* LSD* a -  0,02**; b -  0,02**; с -  0,01**; d -  0,01**; axb -  0 03**; ; 
axd -  0,02**; bxc -  0,02**; bxd -  0,02**; cxd -  0,02**; axbxc - 
axbxd -  0,04**; bxcxd -  0,03**; axcxd -  0,04**; axbxcxd -  0,06

axe -  0,02**; 
- 0,04**;

* objaśnienia podano pod tabelą 1 -  explanations under Table 1

Spośród badanych enzymów najmniej wrażliwe na zanieczyszczenie gleby kadmem 
były fosfatazy (tab. 3 i 4). Zarówno aktywność fosfatazy kwaśnej, jak  i fosfatazy 
alakalicznej była istotnie ujemnie skorelowana z koncentracją kadmu w glebie. W 
obiektach bez dodatku słomy i trocin, ale zanieczyszczonych dawką 60 mg Cd • kg-1
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TABELA 4. Aktywność fosfatazy alkalicznej w 1 kg s,m gleby (mmol PNP • h _1) 
TABLE 4. Alkaline phosphatase activity in kg d. m of soil (mmol PNP • h r1)

Dawka Cd 
Cd dose
(mg • kg 1 gleby - 
of soil)

Przed siewem 
jęczmienia jarego 
Before of spring 
barley sowing

Po zbiorze jęczmienia jarego 
After of spring barley cropping 
Dawka azotu (mg N • kg 1 gleby) 
Nitrogen dose (mg N • kg 1 of soil)

Średnia
Average

125 250

Kontrola -  Control

0 0,71 0,85 1,28 0,95
20 0,66 0,62 0,91 0,73
40 0,61 0,61 0,83 0,68
60 0,58 0,51 0,75 0,62

Średnia -  Average 0,64 0,65 0,94 0,74

r -0,99 -0 ,9 2 -0,92 -0,93

+ S

0 1,26 1,30 1,57 1,38
20 0,92 0,99 1,43 1,11
40 0,90 0,90 1,15 0,98
60 0,81 0,84 1,22 0,96

Średnia -  Average 0,97 1,01 1,34 1,11

r -0,90 -0,93 -0,89 -0,93

+ T

0 0,76 0,99 0,99 0,91
20 0,66 0,67 0,93 0,75
40 0,62 0,57 0,76 0,65
60 0,60 0,81 0,69 0,70

Średnia -  Average 0,66 0,76 0,84 0,76

r -0,94 -0,45 -0,98 -0,84

NIR* LSD* a -  0,03**; b -  0,03**; с -  0,02**; d -  0,02**; axb -  0,06**; axe -  n.s.;
axd -  0,04**; bxc -- 0,04**; bxd -  n.s.; cxd -  0,04**; axbxc -  0,08**;
axbxd -  0,08**; bxcxd -  0,06**; axcxd -  n.s.; axbxcxd -  0,12**

* objaśnienia podano pod tabelą 1 -  explanations under Table 1
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TABELA 5. Biochemiczny wskaźnik potencjalnej żyzności gleby 
TABLE 5. Biochemical index of potential soil fertility

Dawka Cd 
Cd dose 
(mg kg“1 
gleby of soil)

Przed siewem 
jęczmienia jarego 
Before of spring 
barley sowing

Po zbiorze jęczmienia jarego 
After of spring barley cropping 
Dawka azotu (mg N • kg-1 gleby) 
Nitrogen dose (mg N • kg-1 of soil)

Średnia
Average

125 250

Kontrola -  Control

0 2,62 3,67 5,19 3,82
20 2,48 2,82 3,36 2,89
40 2,32 1,93 2,71 2,32
60 1,96 1,44 2,28 1,89

Średnia -  Average 2,35 2,47 3,38 2,73

r -0,97 -0 ,9 9 -0,94 -0,98

+ S

0 6,71 5,79 7,86 6,78
20 5,85 5,20 6,02 5,69
40 5,35 4,79 4,94 5,03
60 4,77 3,69 4,15 4,20

Średnia -  Average 5,67 4,87 5,74 5,43

r -0,99 -0,98 -0,98 -0,99

+ T

0 5,02 5,22 6,51 5,58
20 4,17 3,18 4,56 3,97
40 4,03 2,83 4,06 3,64
60 3,67 2,58 2,95 3,07

Średnia -  Average 4,22 3,45 4,52 4,07

r -0,95 -0,89 -0,97 -0,94

NIR* LSD* a -  0,06**; b -  0,06**; с -  0,04**; d -  0,04**; axb -  0,10**; 
axe -  0,08**; axd -  0,08**; bxc -  n.s.; bxd -  0,07** ; cxd -  0,06**; 
axbxc -  0,14**; axbxd - 0,14**; bxcxd -  n.s.; axcxd -  0,12**; 
axbxcxd -  0,20**

* objaśnienia podano pod tabelą 1 -  explanations under Table 1
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gleby aktywność fosfatazy kwaśnej ulegała zmniejszeniu średnio (niezależnie od 
nawożenia azotem i terminu badań) o 45%, a fosfatazy alkalicznej -  o 35%. Inhibicyjny 
wpływ tego ksenobiotyku na aktywność fosfataz utrzymywał się przez cały okres badań. 
Również w badaniach Nowak i in. [ 1999] stwierdzono długotrwałe negatywne działanie 
kadmu na aktywność enzymatyczną gleby. Nawożenie azotem wpłynęło dodatnio na 
aktywność fosfataz, ale nie niwelowało ujemnego działania kadmu. Hamujący wpływ 
tego metalu na aktywność fosfataz glebowych był osłabiany (podobnie jak  w przypadku 
dehydrogenaz i ureazy) w większym stopniu pod wpływem słomy niż trocin. Stymulujące 
działanie drobno rozdrobnionej słomy na aktywność fosfatazy alkalicznej było silniejsze 
niż na aktywność fosfatazy kwaśnej. W przypadku obiektów zanieczyszczonych 60 
mg Cd • kg-1 aktywność fosfatazy alkalicznej była wyższa nawet o 60% niż w glebie z 
taką samą ilością kadmu, ale nienawożoną słomą lub trocinami. Ujemną korelację między 
stopniem zanieczyszczenia gleby kadmem a aktywnością fosfatazy kwaśnej i alkalicznej 
stw ierdzili także Kandeler i in. [1990], Nowak i in. [1999] oraz W yszkowska i 
Wyszkowski [2003].

Z wykonanych badań wynika, że kadm wywiera jednoznacznie negatywny wpływ 
na biochemiczne właściwości gleby. To niekorzystne działanie można w pewnym zakresie 
niwelować wzbogacając glebę w substancję organiczną. Ważny przy tym jest jej rodzaj. 
Okazało się, że nawożenie słom ąjęczm iennąbyło w tym względzie bardziej skuteczne 
niż trocinami sosnowymi. Pozytywne działanie substancji organicznej na łagodzenie 
skutków zanieczyszczenia kadmem może wynikać z bezpośredniego jej wpływu na 
właściwości biologiczne gleby [Kobus i in. 1987, Kucharski, Niklewska-Larska 1992]. 
Nie można wykluczyć także działania pośredniego, związanego z tworzeniem połączeń 
kompleksowych miedzy kadmem a związkami organicznymi, powstającymi w procesie 
humifikacji drobno zmielonej słomy i trocin.

Skłaniając się do sugestii m iędzy innymi K ucharskiego [1997] oraz Trasar- 
C epeda i in. [1998], że ocena stanu żyzności gleby na podstaw ie jednego  enzym u 
m oże być ryzykow na i dlatego bezpieczniej jes t w yciągać w nioski o potencjalnej 
żyzności gleby i jej aktywności mikrobiologicznej opierając się na większej liczbie 
enzymów, w niniejszej pracy wyliczono potencjalny biochemiczny wskaźnik żyzności 
gleby. Uwzględnia on aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy 
alkalicznej oraz zaw artość w ęgla organicznego. Tak w yliczony w skaźnik daje 
bow iem  pełniejsze inform acje o przem ianach biochem icznych zachodzących w 
glebie. W prezentowanych badaniach był on, podobnie jak  aktywność pojedynczych 
enzymów, m odyfikow any stopniem  zanieczyszczenia gleby kadm em , poziom em  
n aw ożen ia  azotem , słom ą, trocinam i oraz czasem  inkubacji g leby  (tab. 5). 
B iochem iczny w skaźnik potencjalnej żyzności gleby zm niejszał się istotnie w raz 
ze w zrostem  zawartości tego pierw iastka w glebie. Jego w artość obniżyła się pod 
w pływ em  dzia łan ia  60 mg Cd • kg-1 w glebie n iew zbogaconej w substancję  
organiczną o 50%, w obiektach z trocinam i o 45%, a w serii ze słom ą o 38%.

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują na silne i istotne powiązanie 
ak tyw ności dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kw aśnej, fosfatazy alkalicznej i 
potencjalnego biochemicznego wskaźnika żyzności gleby z plonowaniem jęczm ienia 
jarego (tab. 6, rys.l). W przypadku wszystkich analizowanych enzymów glebowych
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TABELA 6. Współczynniki korelacji prostej Persona między aktywnością enzymów glebowych 
a plonowaniem jęczmienia jarego

TABLE 6. Pearson's simple correlation coefficients between of soil enzymes activity and spring 
barley yield

Zmienna
Variable

Plon
Yield

Dehydrogenazy
Dehydrogenases

Ureaza
Urease

Fosfataza Phosphatase *Mw

kwaśna
acid

alkaliczna
alkaline

Plon -  Yield 1,00 0,72** 0,64** 0,85** 0,63** -0,67**

Dehydrogenazy
Dehydrogenases

1,00 0,91** 0,74** 0,89** 0,73**

Ureaza -  Urease 1,00 0,62* 0,87** 0,97**

Fosfataza kwaśna 
Acid phosphatase

1,00 0,64** 0,88**

Fosfataza zasadowa 
Alkaline phosphatase

1,00 0,80**

*Mw 1,00

*Mw -  biochemiczny wskaźnik potencjalnej żyzności gleby (biochemical index of potential soil fertility); 
współczynnik korelacji istotny dla (correlation coefficient significant at): **p< 0,01; *p<0.05; n=24

oraz biochemicznego wskaźnika potencjalnej żyzności gleby stwierdzono wysoce istotną, 
bądź istotną korelację między tymi zmiennymi a plonowaniem jęczm ienia jarego. 
Potwierdzają to również współczynniki determinacji wahające się od 0,93 do 0,99.

WNIOSKI

1. Zanieczyszczenie gleby kadmem w ilości od 20 do 60 mg Cd • kg 1 przyczyniło się 
do istotnego zmniejszenia aktywności dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i 
fosfatazy alkalicznej oraz biochemicznego wskaźnika potencjalnej żyzności gleby.

2. Rozmiary negatywnego działania kadmu na aktywność enzymów glebowych zmniej
szało nawożenie słomą jęczmienną i trocinami sosnowymi, przy czym bardziej przy
datna do tego zabiegu okazała się słoma.

3. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia wystąpiła dodatnia korelacja 
między plonowaniem jęczm ienia jarego a aktywnością wszystkich badanych enzy
mów i wartością biochemicznego wskaźnika potencjalnej żyzności gleby.
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RYSUNEK 1. Zależność między średnią 
aktywnością enzymów glebowych (nie
zależnie od nawożenia substancją orga
niczną, azotem i terminu analizy) a plo
nowaniem jęczmienia jarego 
FIGURE 1. Correlation between average 
soil enzyme activity (average for organic 
substances and nitrogen fertilization) and 
spring barley yield
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