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A bstract: The objective o f  the investigations was to evaluate the effect o f  a change o f  long
term m ineral-organic fertilization to an uniform one on the arylsulphatase acitivity (EC 1.3.6.1.) 
taking part in the process o f  m ineralization o f sulphur in soil. The soil was sam pled from a long
term fertilization experim ent settled in 1948 at the M ochełek Experim ental Station o f the Faculty 
o f Agriculture, UTA, Bydgoszcz. In 2002, after 53 years o f application o f  differentiated mineral- 
organic fertilization  the system  w as changed. O ver the tw o years o f  the investigations the 
activity o f  arylsulphatase ranged 0.119-0 .140 \xM pNP • g-1 • h_1 and depended on the mineral- 
organic fertilization used for m ore than 50 years. Total and sulphate(V I) concentration in soil 
also did not change much in the first year o f the investigation after m odification o f  fertilization.
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WSTĘP

Gleba stanowi układ dynamiczny, w którym zachodzą ciągłe przemiany składników 
w procesach mineralizacji i immobilizacji. Zarówno roślinność, jak i mikroorganizmy glebowe 
biorą udział w obiegu pierw iastków biogennych. Rośliny i rozmnażające 
się mikroorganizmy wytwarzają enzymy, które są wydzielane do gleby lub pozostają 
w komórkach. Gleba jako system składający się z humusu i mineralnych składników zarówno 
immobilizuje enzymy, jak również stabilizuje je w trójwymiarowej sieci makromolekuł i 
okludowanych mikrobiologicznych komórek [Gianfreda i in. 1991 ]. Arylosulfataza przeprowadza 
hydrolizę estrów siarczanowych poprzez rozszczepienie wiązania O-S: R -0-S03~ + H20  —> 
ROH +H + S 042". Uważa się, że enzym ten uczestniczy w obiegu siarki w glebie, gdyż na 
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że od 40 do 70% (średnio 50%>) siarki 
organicznej w glebie jest obecne w postaci estrów siarczanowych [Freney, Williams 1983]. 
Taka ilość tej frakcji siarki siarczanowej sugeruje, że arylosulfataza może odgrywać ważną rolę 
w procesach mineralizacji siarki organicznej i udostępniania jej roślinom.
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Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zmiany wieloletniego mineralno- 
organicznego nawożenia na jednolite mineralne oraz na dynamikę aktywności arylosulfatazy 
(EC 1.3.6.1.) uczestniczącej w procesie mineralizacji związków siarki w glebie.

MATERIAŁ I METODY

Materiał glebowy do badań pobrano z wieloletniego doświadczenia nawozowego 
założonego w 1948 roku w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego ATR w Mochełku koło 
Bydgoszczy Obejmowało ono czternaście następujących obiektów 1. Bez nawożenia,
2. Słoma + NPK, 3. NPK + Ca, 4. NPK, 5. Obornik, 6. Obornik + PK, 7. Obornik + KN, 
8. Obornik + KN + Mg, 9. Obornik + PN, 10. Obornik + PN + Mg, 11. Obornik + NPK, 
12. Obornik + NPK + Mg, 13. Obornik + NPK + Ca, 14. Obornik + NPK + Ca + Mg. 
Obiekt doświadczalny zlokalizowano na glebie płowej typowej, wytworzonej z piasku 
gliniastego mocnego i lekkiego, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
Badanie prowadzono tylko w poziomie Ap wymienionej gleby. W 2002 roku, po 53 latach 
stosowania zróżnicowanego nawożenia m ineralno-organicznego zm odyfikowano 
doświadczenie i na wszystkich poletkach doświadczalnych zastosowano wapnowanie i 
jednakowe nawożenie mineralne: 50 kg N-ha_1; 17,5 kg P- ha-1; 41,5 kg К • ha-1; 
wapnowanie zastosowano w 2001 roku w dawce 1073 kg CaO • ha-1. Celem nowego 
doświadczenia było poznanie następczego oddziaływania wieloletniego, zróżnicowanego 
nawożenia naturalnego i organiczno-mineralnego po zastosowaniu wapnowania i 
ujednoliceniu nawożenia mineralnego. Próbki glebowe do analiz pobrano czterokrotnie w 
trakcie sezonów wegetacyjnych 2001 i 2002 roku z warstwy 5-25 cm poziomu Ap. 
Aktywność arylosulfatazy w glebie oznaczono metodą Tabatabai i Bremnera [1970], 
zawartość siarki ogółem i siarczanowej (VI) oznaczono wg Bardsleya i Lancastera [I960]. 
Zawartość pozostałych składników pokarmowych dla roślin oraz pH oznaczono metodami 
powszechnie stosowanymi. Do obliczeń wykorzystano program FR-ANALWAR na bazie 
Microsoft Excel. Analizę korelacji wykonano w programie „Statistica fo r  Windows ”

WYNIKI I DYSKUSJA

Substancja organiczna gleby oraz produkty jej biologicznych i biochemicznych 
przemian, decydują o korzystnym układzie całego kompleksu właściwości gleby, 
stanowiących ojej żyzności i urodzajności. Przeprowadzona analiza wariancji wykazała 
wpływ kombinacji nawozowych stosowanych przez 50 lat na średnią zawartość węgla 
organicznego i azotu ogółem w glebie po zaprzestaniu stosowania tego nawozu. 
Zawartość węgla organicznego w analizowanym materiale glebowym mieściła się w 
przedziale 4,705 g • kg"1 do 6,643 g • kg“1. Istotnie najniższą zawartość С oznaczono 
w próbkach pobranych z obiektu kontrolnego i z obiektów nawożonych tylko nawozami 
mineralnymi (tab. 1). Zawartość azotu ogółem w badanym poziomie Ap z analizowanego 
doświadczenia w Mochełku mieściła się w przedziale 0,413-0,628 g • kg-1 (tab. 1). 
Istotnie najniższą zawartość Nog oznaczono w próbkach pobranych z obiektu 
nawożonego obornikiem + PK oraz NPK + Ca. Niską zawartość tego składnika materii 
organicznej stwierdzono także w próbkach pobranych z obiektów, na których stosowano 
tylko nawożenie mineralne i z obiektu kontrolnego (tab.l). Stwierdzono 13% wzrost 
zawartości N og pod wpływem nawożenia gleby obornikiem w porównaniu z zawartością 
oznaczoną w próbce pobranej z poletek, na których nie stosowano nawożenia. Nie jest 
to zgodne z wynikami uzyskanymi przez Czekałę i in. [1999], którzy stwierdzili, że
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40-letnie nawożenie gleby płowej obornikiem spowodowało przyrost azotu ogółem w 
glebie o 52,5% w stosunku do kombinacji kontrolnej oraz o 71,8% do ilości uzyskanej na 
obiekcie z nawożeniem mineralnym.

Rozpatrując wartości pH mierzone w 1 mol • dm-3 KCl gleby pobranej w poszcze
gólnych latach badań można zaobserwować wzrost w zależności od stosowanych 
kombinacji nawozowych. Najniższą wartość odczynu w glebie pod uprawą koniczyny 
czerwonej (2001 rok) oznaczono w próbkach pobranych z obiektu nawożonego NPK 
(4), niewiele wyższe, bo o 0,04 jednostki, pH oznaczono w obiektach nawożonych słomą 
(2), obornikiem + NK (7) oraz obornikiem + NP (9). Zastosowanie wapnowania 
spowodowało wzrost odczynu gleby w kolejnym roku. W 2002 r., kiedy zastosowano 
wapnowanie, nadal były obiekty (1-12), na których odczyn gleby był bardzo kwaśny.

Aktywność arylosulfatazy w trakcie prowadzenia badań mieściła się w przedziale 
0,119-0,140 |^M PNP • g"1 • h"1 i zależała w dalszym ciągu od stosowanego przez ponad 
50 lat zróżnicowanego nawożenia mineralno-organicznego. Aktywność arylosulfatazy 
w próbkach glebowych pobranych z tych obiektów nawozowych (2-4) była niższa od 
aktywności oznaczonej w próbkach glebowych pobranych z obiektu kontrolnego (1). 
Świadczy to o inhibitującym działaniu nawozów mineralnych na aktywność arylosulfatazy. 
Negatywny wpływ jonów na aktywność enzymatyczną gleby był obserwowany w wielu 
badaniach [Germida i in. 1992]. Dodgson i in. [1982] uważają, żejony P 0 43"działająjako 
inhibitory niekompetycyjne. Ten rodzaj inhibicji nie zależy od współzawodnictwa substratu 
i inhibitora o centrum aktywne, a wyłącznie od stężenia inhibitora w środowisku reakcji. 
Inhibitor może się łączyć zarówno z wolnym enzymem, jak i kompleksem enzym + substrat 
(ES). W obecności inhibitora oprócz normalnych reakcji enzymatycznych zachodzą także 
reakcje unieczynniające działanie biokatalizatora. Whalen i Warman [1996] uważają, że 
niektóre z takich inhibitorów są usuwane z gleby poprzez pobieranie ich przez rośliny i 
mikroorganizmy, jako składniki niezbędne do ich wzrostu i rozwoju.

Zawartość siarki ogółem organicznej i siarczanowej (VI) w glebie nie uległa istotnym 
zmianom w pierwszym roku prowadzonych badań po modyfikacji nawożenia. Nie 
wykazano wpływu wieloletniego nawożenia na zawartość siarki ogółem organicznej i 
formy przyswajalnej dla roślin. Zawartość siarki ogółem oznaczona w próbkach glebowych 
pobranych z doświadczenia mieściła się w przedziale 0,075-0,100 g • kg-1 (tab. 1). 
Z badań przeprowadzonych przez Motowicką-Terelak i Terelaka [1998] wynika, że 
zawartość So> w glebach mineralnych użytkowanych rolniczo mieści się w przedziale 
0,07-1,07 g • kg-1. Większość badanych przez tych autorów typów gleby wykazywała 
niską zawartość siarki ogółem, ze średnią od 0,12 do 0,20 g • kg"1 i maksimum ok. 
0,40 g* kg“1. Uzyskane w badaniach własnych zawartości siarki pozwoliły zaliczyć daną 
glebę, według skali opracowanej przez IUNG, do gleb o naturalnej (< 0,150 g • kg“1) 
zawartości siarki [M otowicka-Terelak, Terelak 1998]. W próbkach glebowych, 
pobranych z poletek doświadczalnych koncentracja siarki organicznej wynosiła 
średnio 70,80 mg • kg”1. Najniższą zawartość (59,13 mg • kg"1) tej frakcji siarki oznaczono 
w próbkach glebowych pobranych z obiektu nawożonego słomą (2). Ilość Soro w 
próbkach glebowych pobranych z obiektu nawożonego pełnym nawożeniem organiczno- 
mineralnym (5) była o 15% większa niż w glebie z obiektu kontrolnego (1).

Zawartość siarki siarczanowej (VI) w próbkach glebowych z poziomu Ap pobrana z 
poletek, na których stosowano wieloletnie, zróżnicowane nawożenie organiczno-mineralne, 
mieściła się w przedziale 8,536-16,03 mg • kg"1 (tab. 1 ). W większości gleb użytkowanych 
rolniczo zawartość siarki siarczanowej w Polsce nie przekracza 25 mg • kg"1 gleby. 
Najwięcej gleb, tj. 70% powierzchni użytków rolnych, charakteryzuje się zawartością tej



TABELA 1. Wybrane właściwości chemiczne badanej gleby (w poziomie Ap) w zależności od zróżnicowanego nawożenia 
TABLE 1. Some chemical properties in the investigated soil (in horizon Ap) as affected by differentiated fertilization

Lp. Obiekty nawozowe 
Fertilization objects

Corg. Nog
Ntot

Arytosulfàtaza
Arylsulphatase

S og 
Tot S

s org 
Org S

S siarczaa 
Sulphate S

pH
1 mol - dmГ3 KCl

g • kg"1 |iM  pNP -g“1- h '1 g • kg"1 mg • kg-1 2001 2002

1 Kontrola -  Control 4,705 0,463 0,123 0,083 64,41 8,536 4,53 4,36
2 Stoma -  Straw + NPK 4,820 0,445 0,119 0,077 59,13 10,11 3,71 4,03
3 NPK + Ca 4,858 0,433 0,120 0,082 63,68 10,82 4,12 4,23
4 NPK 5,273 0,453 0,120 0,075 63,01 10,52 3,67 3,99
5 Obornik -  FYM 5,283 0,525 0,126 0,080 68,59 11,22 3,85 4,08
6 Ob. -  FYM + PK 5,093 0,413 0,128 0,082 68,85 11,62 4,04 3,98
7 Ob. -  FYM + KN 5,483 0,540 0,126 0,086 74,30 11,28 3,71 3,82
8 Ob. -  FYM + KN + Mg 5,468 0,478 0,128 0,098 80,96 13,70 3,78 3,71
9 Ob. -  FYM + PN 5,495 0,545 0,130 0,089 71,65 15,41 3,71 3,86
10 Ob. -  FYM + PN + Mg 5,538 0,520 0,129 0,089 73,14 15,23 3,90 4,04
11 Ob. -  FYM + NPK 5,500 0,533 0,128 0,093 72,90 14,85 3,73 3,98
12 Ob. -  FYM + NPK + Ca 5,580 0,580 0,130 0,100 79,89 16,03 4,14 5,35
13 Ob. -  FYM + NPK + Mg 5,945 0,587 0,137 0,095 76,39 13,52 5,85 5,52
14 Ob. -  FYM + NPK + Ca + Mg 6,643 0,628 0,140 0,093 74,29 14,47 5,80 5,68

Średnia -  Mean 5,406 0,510 0,127 0,087 70,80 12,67 - -

N 'R ,o s LSD 
I czynnik -  I factor n.L n.L aL n.L n.i. aL
II czynnik -  II factor 0,542 0,049 0,018 n.L n.L aL - -

Ob. -  obornik -  FYM; n.L -  różnica nieistotna -  the difference not significant; I czynnik -  I factor -  termin pobierania próbek glebowych -  
date o f sampling; II czynnik -  II factor -  obiekty nawozowe -  fertilization objects; pNP -  p-nitrofenol -  p-nitrophenyl
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frakcji siarki w granicach 5,0-20,0 mg • kg-1 [Lipiński i in. 2003]. Zawartość S-S042“ w 
glebie pobranej z doświadczenia z Mochełka zawierała się w przedziale średniej zawartości 
siarki w glebie uprawnej kraju. Średnia ilość tej frakcji siarki w badanej glebie wynosiła 
12,67 mg • kg-1, co według granicznych zawartości siarki siarczanowej w wierzchniej 
warstwie gleb lekkich (0-20% frakcji <0,02 mm) klasyfikuje ją  do gleb o zawartości 
naturalnej [Motowicka-Terelak, Terelak 1998].

Przeprowadzona analiza korelacji wykazała zależność pomiędzy aktywnościąarylosulfatazy 
a zawartością węgla organicznego (rQ05= 0,24 w 2001 i 0,47 w 2002), azotu ogółem ((r005=
0.20.w 2001 i 0,42 w 2002). Natomiast Kulczycki i Spiak [2003] uzyskali wysokie 
współczynniki korelacji r = 0,84 i r = 0,83 dla zależności siarki ogółem od ilości węgla.

WNIOSKI

1. Stwierdzono wpływ zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego na dynamikę 
aktywności arylosulfatazy w poziomie Ap badanej gleby. Najwyższą aktywność enzy
mu stwierdzono przy zastosowaniu największych dawek obornika.

2. Zawartość siarki ogółem i jej frakcji nie zależała istotnie od zastosowanego zróżnicowanego 
nawożenia organiczno-mineralnego. Zwykle wzrost dawki obornika oraz azotu mineralne
go powodował znaczący wzrost zawartości siarki w poziomie Ap badanej gleby.

LnERATURA

BARDSLEY C.E., LANCASTER J.D. 1960: Determination of reserve sulfur and soluble sulfates in soil.
Soil Soc. Am. Proc. 24: 265-268.

CZEKAŁA J., JAKUBUS M., BARŁÓG P. 1999: Influence of long-term manure and nitrogen application on 
quantitative changes of nitrogen and sulphur forms in the soil. Zesz. Probl. Post. NaukRoln. 465:363-371. 

DODGSON K.S., WHITE G.F., FITZGERALD J.W. 1982: Sulfatases o f microbial origin, Vols I i II, CRC 
Press, Boca Raton, Florida: 115-128.

GERMIDA J.J., WAINWRIGHT M., GUPTA V.V.S.R. 1992: Biochemistry o f sulphur cycling in soil. 
Soil Biochem. 7: 1-53.

GIANFREDA L., RAO M.A., VIOLANTE A. 1991 : Invertase (ß-fructosidase): Effects o f montmorillo- 
nite, Al-hydroxide and Al(OH) -  montmorillomonite complex on activity and kinetic properties. Soil 
Biol. Biochem. 23: 581-587.

FRENEY J.R., WILLIAMS C.H. 1983 : The sulphur cycle in soil. W: M.V.l. Ivanov J.R Freney (red.) The 
global biogeochemical sulfur cycle. CSOPE 19, John Wiley & Sons, New York: 129-201. 

KULCZYCKI G., SPIAK Z. 2004: Zawartość siarki ogólnej i siarczanowej w glebach Polski Południo
wo-Zachodniej. Nawozy i Nawożenie (VI), 1 (18): 75-78.

LIPIŃSKI W., TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T. 2003: Propozycja liczb granicznych za
wartości siarki siarczanowej w glebach mineralnych na potrzeby doradztwa nawozowego. Rocz. 
Glebozn. 54, 3: 79-84.

MOTOWICKA-TERELAK T., TERELAK H. 1998: Siarka w glebach Polski -  stan i zagrożenie. Bibl.
Monit. Środ. Warszawa: 1-105.

TABATABAI M.A., BREMNER J.M. 1970: Factors affecting soil arylsulfatase activity. Soil Sei. Soc. 
Amer. Proc. 34: 427—429.

WHALEN J.K., WARMAN P.R. 1996: Arylsulfatase activity in soil and soil extracts using natural and 
artificial substrates. Biol. Fertil. Soils 22: 373-378.

Dr inż. Anetta Siwik-Ziomek 
Uniwersytet Techniczno-Rolniczy 
ul Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz 
e-mail: ziomek@atr.bydgoszcz.pl

mailto:ziomek@atr.bydgoszcz.pl

