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Abstract: Microorganisms contained in biofertilizer ‘JUWEF C.B.I. (Bacillus megaterium and 
B. mucilaginosus) are capable of mobilizing phosphorus from insoluble compounds. A statisti
cally significant increase in maize yield (leaves and stems), amounting to 15% was the result of 
seed dressing with this biofertilizer. However, this effect was only found when plots were 
fertilized with NPK. The results of physico-chemical and microbiological analyses of soil, car
ried out before sowing of the plants and after their harvest, suggest that stimulation of plant 
growth could be due to the decreased immobilization of phosphate added as a mineral fertilizer.
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WSTĘP

Degradacja gleb spowodowana zanieczyszczeniem środowiska, w tym nieod
powiednim stosowaniem środków chemicznej ochrony roślin i nawozów mineralnych 
zwiększa zainteresowanie możliwością szerszego wykorzystania biologicznych środ
ków kontrolujących rozwój mikroorganizmów patogenicznych i szkodników owadzich, 
a także tzw. bionawozami [Tengerdy, Szakacs 1998].
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Bionawozy to preparaty mikrobiologiczne zawierające mikroorganizmy, które w 
wyniku swojej aktywności wzbogacają rośliny i glebę w azot lub powodują przejście 
obecnych w glebie makro- i mikroelementów w formy dostępne dla roślin [Shen 1997].

Fosfor występuje w glebie głównie w połączeniach nierozpuszczalnych, trudno 
dostępnych dla roślin wyższych, zaś znaczna jego część wprowadzona do gleby w 
nawozach mineralnych dość szybko ulega sorpcji przez składniki glebowe głównie 
minerały ilaste, co zmniejsza jej biodostępność [Guggenberger, Haider 2002]. Ze 
związków mineralnych, takich jak: apatyty i fosforyty, a także połączeń organicznych, 
takich jak: fityna, lecytyna i kwasy nukleinowe, fosfor jest uruchamiany dzięki 
aktywności drobnoustrojów glebowych [Paul, Clark 2000]. Zdolne do transformacji 
fosforanów są pewne gatunki Bacillus, Pseudomonas, Mycobacterium, Micrococcus 
i Flavobacterium  [Schlegel 2000]. Syntetyzowane przez drobnoustroje kwasy 
organiczne, m.in. mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, szczawiowy, bursztynowy, glukonowy 
i 2-ketoglukonowy obniżające pH i tworzące trwałe kompleksy z metalami, to główne 
czynniki zaangażowane w uwalnianie fosforu ze związków mineralnych, zaś z połączeń 
organicznych grupy fosforanowe uwalniane są w wyniku aktywności fosfataz [Beau- 
champ, Hume 1997, Kurek i in. 2002].

W okresie ostatnich kilkunastu lat duże zainteresowanie budzą preparaty bionawozowe 
zwiększające biodostępność fosforu wprowadzonego z nawożeniem lub z minerałów 
glebowych oparte na bakteriach z rodzaju Bacillus. Szczególnie wiele danych na temat 
pozytywnych skutków ich stosowania dostarczyły badania przeprowadzone w Chinach 
i innych krajach azjatyckich w uprawach zbóż, na glebach ubogich w biodostępny P 
[Sundara i in. 2002]. Od 1988 roku jest obecny na chińskim rynku preparat 
mikrobiologiczny ‘ JUWEI’ C.B.I., zwiększający dostępność dla roślin potasu i fosforu 
z minerałów glebowych. Preparat ‘JUWEF C.B.I. zawiera dwie bakterie z rodzaju 
Bacillus: В. megaterium i B. mucilaginosus, wyizolowane pierwotnie z systemu 
korzeniowego i ryzosfery kukurydzy uprawianej w różnych rejonach Chin. W chińskich 
warunkach polowych zastosowanie tego biopreparatu powodowało statystycznie istotny 
przyrost plonu roślin zbożowych ook. 10%[Liu, Li 1995].

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy biopreparat ‘JUWEI’ C.B.I. 
może być równie efektywny w warunkach glebowych typowych dla Pomorza 
Zachodniego. Skuteczność preparatu oceniano na podstawie przyrostu plonu kukurydzy, 
a także zmian zawartości w glebie biodostępnego fosforu i liczebności mikroorganizmów 
uruchamiających fosfor z jego trudno rozpuszczalnych związków.

MATERIAL I METODY
Doświadczenie polowe założono w Stacji Doświadczalnej w Lipniku koło Stargardu 

Szczecińskiego na glebie rdzawej (według klasyfikacji FAO -  Arenosols), wytworzonej 
z piasku słabogliniastego zalegającego na głębokości 97 cm na materiale zwięźlejszym 
w postaci gliny lekkiej. Są to typowe gleby Zachodniego Pomorza znajdujące się w 
użytkowaniu rolniczym. Właściwości gleby na głębokości 0-27 cm określone zgodnie 
z procedurami rekomendowanymi przez Lityńskiego i in. [1978], przedstawiono w 
tabeli 1. Zawartość przyswajalnego fosforu zmniejszała się wraz z głębokością profilu,



TABELA 1. Właściwości gleby na głębokości 0 -27 cm w kombinacjach nawożeniowych
TABLE 1. Soil properties on the depth 0-27 cm

Kombinacje
Treatments

Termin 
analizy 
Date of 
analysis

PHkc. С N C:N Składniki przyswajalne 
Available compounds 
[mg • 100 g-1 of soil -  
gleby]

Ocena zawartości przyswajalnych 
składników
Evaluation of content of available compounds

[g - kg'1] К P Mg К P Mg

Kontrola
Control

Przed
siewem

7,01 7,87 0,93 8,5 9,8 24,5 3,8 średnia mean b. wysoka v. high średnia mean

C.B.I. Before 7,03 7,84 1,04 7,5 11,6 27,3 6,5 średnia mean b. wysoka v. high wysoka high
NPK sowing 7,13 8,10 1,01 8,0 9,6 21,8 3,9 średnia mean b. wysoka v. high średnia mean
NPK + C.B.I. 7,13 7,96 1,10 7,2 9,8 24,3 4,2 średnia mean b. wysoka v. high średnia mean

Kontrola
Control

Po zbiorze 
After

6,90 8,02 1,00 8,0 8,3 18,2 3,2 niska low b. wysoka v. high średnia mean

C.B.I. harvesting 6,86 8,02 1,12 7,2 9,2 25,2 5,8 średnia mean b. wysoka v. high wysoka high
NPK 6,80 8,25 1,12 7,4 15,9 19,4 3,1 wysoka high b. wysoka v. high niska low
NPK + C.B.I. 6,70 8,12 1,15 7,1 15,6 20,5 3,4 wysoka high b. wysoka v. high średnia mean

NoUj
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ania 
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JU
W

EI 
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na 
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podczas gdy zawartość przyswajalnego potasu utrzymywała się do głębokości 97 cm 
na poziomie średniej zasobności. Zastosowany preparat bionawożeniowy ‘JUWEF 
C.B.I. zawierał znikome ilości przyswajalnego fosforu (0,96 mg • 100 g_1 s.m.). Jego 
dokładną charakterystykę fizykochemiczną i mikrobiologiczną przedstawiono w pracy 
Kurek i in. [2002].

Preparatem bionawożeniowym opłaszczono nasiona zgodnie z zaleceniami Instytutu 
Mikrobiologii, Hebei Academy of Science, ChRL [Liu, Li 1995].

Glebę do analiz mikrobiologicznych pobierano z zachowaniem warunków sterylności 
z warstwy 0-20 cm lub ze strefy korzeniowej roślin.

W preparacie bionawożeniowym, glebie i na opłaszczonych nasionach określano 
liczebność kopiotrofów (stosując podłoże o składzie: pepton 5 g, ekstrakt wołowy 3 g, 
NaCl 5 g, agar 15 g, H0O 1000 ml, pH 7,0-7,2), rozpuszczających nieorganiczne 
fosforany, na podstawie strefy przejaśnienia wokół kolonii wyrosłych na podłożu o 
składzie: K2SÓ40,2 g; M gS04* 7H0O 0,3 g; hydrolizat kazeiny 0,2 g; asparagina 1,0 g; 
glukoza 10,0 g; Na3P 0 4 12H20  3,8 g; CaCl23,3 g; H20  dejonizowana 1000 ml. W 
celu oznaczenia liczebności mikroorganizmów przetrwalnikujących ze zdolnością do 
rozpuszczania fosforanów zawiesiny glebowe ogrzewano w temp. 80°C przez okres 10 
min, a następnie ich rozcieńczenia wysiewano na wymienione podłoża. Liczebność 
grzybów oznaczano na podłożu Martina [ 1950]. Liczebność mikroorganizmów określano 
metodą płytkową, wysiewając rozcieńczenia badanej zawiesiny na powierzchnię 
odpowiednich płytek agarowych. Odczyty liczebności kolonii zamieniano na liczbę cfu 
(jednostek tworzących kolonie) zawartych w 1 g suchej masy materiału badanego.

W celu określenia liczby mikroorganizmów wprowadzonych do gleby na nasionach, 10 
nasion opłaszczonych preparatem bionawożeniowym wprowadzono do kolby zawierającej 
9 ml jałowej wody destylowanej i wytrząsano przez 15 min. Uzyskaną zawiesinę preparatu 
użyto do przygotowania szeregu kolejnych 10-krotnych rozcieńczeń w sterylnej wodzie 
destylowanej.Uzyskaną na podłożach liczbę cfu przeliczano na liczbę komórek 
znajdujących się na nasieniu.

Na poletkach o powierzchni 9 m2 w dniu 21.05.2002 r. wysiano po 300 nasion (po 2 
nasiona kukurydzy w jednym dołku), stosując rozstaw międzyrzędzi 50 cm i odległość 
między roślinami w rzędzie 20 cm.

Zastosowano następujące kombinacje w czterech powtórzeniach:
1. Kontrola, gleba bez nawożenia, do której wprowadzono nasiona nieopłaszczone.
2. Gleba bez nawożenia, do której wprowadzono nasiona opłaszczone preparatem ‘JU

WEL C.B.I.
3. Gleba nawożona przed siewem NPK, do której wprowadzono nasiona nieopłaszczo

ne.
4. Gleba nawożona NPK, do której wprowadzono nasiona opłaszczone preparatem 

‘JUWEF C.B.I.
Zastosowano nawożenie (w kg/ha): N -140, P20 5 -  100, K ,0  -  160. Po zbiorze 

(05.10.2002 r.) określono właściwości fizyko-chemiczne gleby, liczebność mikro
organizmów w glebie pozakorzeniowej i strefie korzeniowej roślin oraz plon części 
nadziemnych roślin.
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TABELA 2. Liczebność mikroorganizmów w glebie w ryzosferze kukurydzy [cfii/1 g suchej masy] 
TABLE 2.The number of microorganisms in soil and rhizosphere of maize [cfii/1 g of dry weight]

Kombi
nacje
Treat
ments

Kopiotrofy
Copiotrophs

Bakterie przetrwalnikujące 
rozpuszczające Ca3(P04)2 
Bacteria (spore forming) 
solubilizing Са,(Р04)?

Grzyby -  Fungi

gleba -  soil gleba 
ryzo sfery 
rhizosphere 
soil

gleba -  soil gleba 
ryzo sfery 
rhizosphere 
soil

gleba -  soil gleba 
ryzo sfery 
rhizosphe
re soil

Kontrola 8,9 X 106 1,3 X io7 1,9 X ю л 2,1 X io6 7,6x104 3x 105
Control (±1,7x10ń)* (±1,6 X io5) (±3,8 X io3) (±6,3x104) (±7,3x10') (±1,8x104)

C.B.I 5,9 X I0ń 2,8 X io7 6,8 X io5 1,7 X io6 1,4x105 2,2x10"
(±9,7 X 105) (±9,3 X 105) (±7,1 X 104) (± l,3x l05) (±2,9x103) (±1.9x105)

NPK 4 X 10r> 2,5 X 107 8 X io5 1,5 X ioft 1,4 X i o5 6.6 X i o5
(±2,4 X 105) (±1,2 X io6) (±7,8 X 10') (±3 X 104) (±1,7x104) (±7,7x102)

NPK+ 3,2 X 107 3,9 X io7 1,3 X io5 2 X io* 2,6x 105 l, lx io 6
C.B.I (±1,9 X 105) (±4,9 X io6) (±1,7 X io4) (±3,5x104) (±1,7x104) (±4,6x104)

* -  odchylenie standardowe [Łomnicki A. 1999] -  standard deviation

W celu porównania różnic między średnimi wartościami danych, przeprowadzono 
analizę wariancji w klasyfikacji prostej, aby ustalić, czy między kilkoma grupami istnieją 
różnice statystycznie istotne. Różnice między wynikami średnimi uznawano za 
statystycznie istotne, gdy poziom istotności (p) wynosił p<0,05, co odpowiadało 5% 
prawdopodobieństwu popełnienia błędu. Dla danych przedstawionych w tabeli 2 zostały 
obliczone odchylenia standardowe [Łomnicki 1999]. Obliczenia statystyczne wykonano 
przy pomocy programu Microsoft ® Excel 97.

WYNIKI I DYSKUSJA
Dane przedstawione w tabeli 3 wskazują, że chociaż liczba nasion wysiana na 

wszystkich poletkach była taka sama, to przy zbiorze liczba roślin na poletkach, na 
które wprowadzono nasiona kukurydzy opłaszczone biopreparatem ‘JUW EI’ C.B.I., 
była wyższa w porównaniu z liczbą roślin na poletkach obsianych nasionami nietrak- 
towanymi preparatem. Traktowanie nasion biopreparatem ‘JUWEI’ C.B.I. nie wpłynęło 
jednak na liczbę kolb zbieranych z jednego poletka. Przyczyną tego stanu mogło być 
zagęszczenie roślin w tej kombinacji, które według Dubasa [1999] osłabia u kukurydzy 
zawiązywanie i wykształcanie kolb. Stosowanie preparatu wpłynęło zaś na wzrost 
masy łodyg i liści jednej rośliny, a tym samym na całkowity plon zbierany z jednego 
poletka. Należy jednak zaznaczyć, że istotny statystycznie przyrost plonu (o 15%) miał 
miejsce tylko wtedy, gdy traktowane biopreparatem nasiona wprowadzono do gleby
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TABELA 3. Wysokość oraz struktura plonu kukurydzy : wartości w kolumnach oznaczone tymi 
samymi literami nie są istotne statystycznie
TABLE 3. Height and structure of maize yield: the values in columns marked with the same letter 
are not significantly different

Kombi
nacje
Treat
ments

Liczba 
roślin 
[szt.] 
No. of 
plants

Liczba 
kolb 
[szt.] 
No. of 
cobs

Masa [kg/poletko] 
Weight [kg/plot]

Plon całkowity 
Total yield

Masa średnia 
1 rośliny (łodyga, 
liście, kolby) 
Average weight 
of one plant 
(stems, leaves, 
cobs) [g]

łodyg i liści 
stems and 
leaves

kolb
cobs

[kg/poletko]
[kg/plot]

[t/ha]

Kontrola
Control

280,Oab 209,0 a 21,1 с 8,8 b 29,9 b 24,9 b 106,8 b

C.B.I 299,0 a 198,0 a 24,6 abc 8,6 b 33,1 ab 27,6 ab 111,1 ab

NPK 273,5 b 192,0 a 24,1 b 9,9 a 34,0 ab 28,3ab 124,5 a

NPK+
C.B.I

291,Oab 193,5 a 27,8 a 9,9 ab 37,6 a 31,3 a 129,5 a

nawożonej NPK. Korzystny wpływ preparatu ‘JUWEF C.B.I. na kiełkowanie i przyrost 
zielonej masy można łączyć ze zdolnością zawartych w nim mikroorganizmów do syntezy 
auksyn [Liu, Li 1995].

Analiza zmian testowanych właściwości gleby po zbiorze roślin sugeruje, że 
wprowadzenie do gleby z nasionami bionawozu ‘JUWEI’ C.B.I. nie miało istotnego 
wpływu na zwiększenie w niej zawartości przyswajalnego P i К  (tab. 1).

Zastosowany preparat ‘JUWEF C.B.I. zawierał w ilości 1,1 x 109cfuw 1 g s. m. 
bakterie rozpuszczające zarówno fosforan trój wapniowy, jaki fosforan potasowo-wapniowy 
[Kurek i in. 2002]. Z jednym nasieniem kukurydzy wprowadzono do gleby 1,5-2,1 х Ю8 cfo 
bakterii o takiej aktywności. Analiza mikrobiologiczna gleby przed wprowadzeniem nasion 
wykazała, że w 1 g tej gleby występuje 1,1 х Ю6 cfu bakterii przetrwalnikujących zdolnych 
do uruchamiania P Na podstawie analiz gleby pozakorzeniowej i ryzosferowej kukurydzy 
wykonanych po zbiorze roślin nie stwierdzono istotnych różnic w liczebności drobnoustrojów 
o takich zdolnościach na poletkach różnie traktowanych (tab. 2). Dane przedstawione w 
tabeli 2 wskazują także, że po traktowaniu nasion biopreparatem w strefie korzeniowej 
roślin istotnie wzrosła liczebność grzybów.

Wieloletnie doświadczenia polowe przeprowadzone w Chinach [Liu, Li 1995] z 
zastosowaniem biopreparatów ‘JUWEF zawierających bakterie z rodzaju Bacillus 
(В. megaterium, В. circulans, В. mucilaginosus) w uprawach roślin zbożowych, jak 
również w Indiach (В. megaterium var. phosphaticum) w uprawach trzciny cukrowej 
[Sundara i in. 2002] na glebach o niskiej zawartości biodostępnego fosforu, wskazują, 
że w tych warunkach ich zastosowanie powodowało wzrost plonu, zwiększenie 
zawartości biodostępnego fosforu, a także wzrost liczebności mikroorganizmów zdolnych 
do rozpuszczania fosforanów.
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Podobny przyrost plonu kukurydzy (15%) uzyskano w doświadczeniach prze
prowadzonych w warunkach glebowych typowych dla Pomorza Zachodniego (tzn. 
przy naturalnej wysokiej dostępności fosforu i wysokiej liczebności drobnoustrojów 
zdolnych do uruchamiania fosforu ze związków nierozpuszczalnych), lecz tylko gdy 
glebę nawożono superfosfatem.

Obserwacje te sugerują, że uzyskany przyrost plonu można łączyć nie z uruchamianiem 
P z minerałów glebowych, ale ze zmniejszeniem immobilizacji przez składniki glebowe 
fosforanów wprowadzonych w nawożeniu. W proces ten mogły być zaangażowane 
zarówno wprowadzone z preparatem bakterie, jak też grzyby, których zwiększoną 
liczebność w strefie korzeniowej kukurydzy obserwowano po traktowaniu nasion 
preparatem ‘JUWEF C.B.I.

Nie jest wykluczone, że zwiększenie plonu także w kombinacjach bez nawożenia 
można by uzyskać przy wprowadzeniu doglebowo preparatu bionawozowego, co 
zwiększyłoby szanse zasiedlenia gleby przez mikroorganizmy zawarte w preparacie.

WNIOSKI
1. Wprowadzony na nasiona biopreparat ‘JUWEF C.B.I. działa na wzrost roślin na 

etapie kiełkowania.
2. W warunkach glebowych Pomorza Zachodniego biopreparat ‘JUWEF C.B.I. zmniej

sza immobilizację w glebie wprowadzonego z nawożeniem P, ale nie uruchamia P z 
minerałów glebowych, na co wskazuje:

a) brak istotnych różnic w wielkości plonu po zastosowaniu preparatu na poletkach 
nienawożonych,

b) statystycznie istotny przyrost plonu (łodygi + liście) uzyskano tylko na poletkach 
nawożonych NPK,

c) brak istotnych różnic w zawartości w glebie biodostępnego P i liczebności bakterii 
rozpuszczających fosforan pomiędzy poletkami bez nawożenia traktowanymi i 
nietraktowanymi preparatem ‘JUWEF C.B.I.
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