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Abstract: The aim o f the work was testing the influence o f diversified doses o f manure (0 ,2 0 ,4 0 ,6 0  and 80 
t-ha"1) and mineral nitrogen (0 ,45 ,90 ,135  kg N- ha-1) on arylsulphatase activity and content o f sulphate sulphur 
(VI) in soil under spring barley. Sulphate sulphur content ranged within 9.20-10.75 g-kg-1. Increased doses o f 
manure influenced the increase o f the content o f plant-available sulphur. The study soil had medium sulphur 
abundance and should be enriched in this element. Arylsulphatase activity ranged within 0.005 and 0.035 
pNP-g-1-h_1. The highest dose o f ammonium nitrate caused the lowest aiylsulphatase activity.
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WSTĘP
Siarka jest niezbędnym pierwiastkiem dla organizmów żywych. Najaktywniejszą formą 

siarki jest siarka siarczanowa, która jest przyswajalna dla roślin. Oprócz siarki glebowej 
źródłem tego pierwiastka są także nawozy naturalne, mineralne oraz opady atmosferyczne. 
Krążenie siarki w przyrodzie odbywa się dzięki procesom chemicznym, jednak główną 
rolę odgrywają w nim procesy biochemiczne [Siuta, Rejman-Czajkowska 1980]. 
Arylosulfataza hydrolizuje aromatyczne estry siarczanowe (R -0-S032~) do fenoli (R-OH) 
i nieorganicznych siarczanów (S042-). Enzym ten powszechnie występuje w glebie i 
przyczynia się w procesach utleniania siarki do udostępniania jej roślinom [Elsgaard, Vinther 
2004]. Od lat 90. ubiegłego wieku, w Europie ograniczono emisję siarki stanowiącej 
przyczynę skażeń środowiska glebowego [Scherer 2009]. W wyniku tych działań 
ekologicznych oraz zmian asortymentu stosowanych nawozów obserwuje się deficyt 
siarki w glebach [Grzebisz, Przygocka-Cyna 2003]. Dlatego celowym jest badanie 
zasobności gleb w siarczany(VT) w przypadku upraw roślin jednoliściennych, u których 
niedobory siarki nie uwidaczniają się w sposób wizualny.
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Celem pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanych dawek obornika (0, 20, 40, 60 i 
80 t*ha_1) i azotu mineralnego (0,40, 80,120 kg N*ha_1) na zawartość siarki siarczanowej 
(VI) oraz aktywność arylosulfatazy w glebie w trakcie uprawy jęczmienia jarego.

MATERIAŁ I METODYKA

Do badań wykorzystano próbki gleby pobrane z wieloletniego, statycznego 
doświadczenia polowego prowadzonego od 1980 roku przez Instytut Uprawy i Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach na terenie RZD w Grabowie nad Wisłą, woj. mazowieckie 
(51°2r8"N, 21°40'8"E). Gleby, na których jest usytuowany RZD w Grabowie, to gleby 
płowe typowe zaliczane do klasy IVa użytków rolnych i kompleksu żytniego bardzo 
dobrego. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe, metodą split-plot: pierwszym 
czynnikiem było nawożenie obornikiem bydlęcym w dawkach: 0, 20, 40, 60 i 80 t-ha"1, 
drugim -  nawożenie azotem w postaci saletry amonowej (34% N) w dawkach: NQ -  0, 
N 1 -  40, N2 -  80 i N -  120 kg N*ha_1. Nawożenie fosforem (superfosfat potrójny 
granulowany -  46% P2Os) i potasem (60% sól potasowa) na wszystkich obiektach 
doświadczalnych było jednakowe i wynosiło 24 kg P-ha"1 oraz 132 kg K*ha_1. Próbki 
glebowe do analiz pobrano trzykrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego (21.03., 16.07., 
17.09.2003) jęczmienia jarego odm. Stratus, uprawianego w zmianowaniu: ziemniaki, 
pszenica ozima, jęczmień jary i kukurydza.

Aktywność arylosulfatazy oznaczono wg metody Tabatabai i Bremnera [1970], a siarkę 
siarczanową zgodnie z metodąBardsleya-Lancastera w modyfikacji COMN-IUNG [1960]. 
Pozostałe parametry gleby oznaczono metodami powszechnie stosowanymi [Lityński i 
in. 1976]. Dla wyników zawartości siarki siarczanowej oraz aktywności enzymu wykonano 
analizę wariancji z użyciem półprzedziałów ufności Tukeya (p=0,05).

WYNIKI BADAŃ

Zawartość węgla organicznego w badanej glebie mieściła się w zakresie 5,06-8,24 
g-kg"1 i zależała od nawożenia obornikiem i nawozem azotowym. Największy przyrost 
zawartości tego składnika w glebie stwierdzono w próbkach glebowych pobranych z 
obiektów nawożonych największą dawką obornika (80 t*ha_1). Podobne wyniki uzyskali 
Maćkowiak i Żebrowski [1999].

Zawartość azotu ogółem zawierała się w przedziale 0,55-0,80 g*kg_1 ze średnią 0,72 
g*kg_1, dla dawek obornika i azotu mineralnego (tab. 1). Zwiększanie ilości substancji 
organicznej i saletry amonowej powodowało wzrost zawartości azotu materii organicznej 
w badanej glebie. Stwierdzono małe zróżnicowanie wartości stosunku C:N w badanej 
glebie. Najszerszy (11) wystąpił w próbkach glebowych pobranych z poletek nawożonych 
obornikiem w dawce 40 t-ha"1 oraz azotem w dawkach 30, 60 i 90 kg*ha_1 oraz obiektów 
nawożonych obornikiem w ilości 80 t*ha_1 i azotem w dawce 60 kg-ha_1 (tab. 1). Wartość 
C:N świadczy o przewadze procesów mineralizacji nad immobilizacją azotu w glebie.

Wartości pH mierzone w lmol KCl-dm-3 mieściły się w zakresie 5,6-5,9 (tab. 1), co 
wskazuje, że odczyn analizowanej gleby był nieco bardziej kwaśny od optymalnych 
warunków dla aktywności arylosulfatazy, które według Klose i in. [1999] zawierają się w 
przedziale pH w KC1 od 5,8 do 8,2.



TABELA 1. Z aw artość węgla organicznego, azotu  ogółem , w artość stosunku  C:N o raz  zaw artość  siarki siarczanow ej, aktyw ność 
arylosulfatazy i pH  w  badanej glebie
TABLE 1. The content o f  to tal organie carbon, to tal nitrogen, value o f  C:N ratio, con ten t o f  sulphate sulphur(V I), activity o f  
arylsulphatase and pH  in soil under study

Obornik (I czynnik) Nawożenie azotowe (II czynnik) -  Nitrogen fertilization (II factor) -  Dawki -  Doses N -N  [kg N-ha'1]
FYM (I factor) [t-ha"1] N n N, N, N„ śred. Ni N śred. N o !

C [g-kg1] N [g-kg'1] C:N

0 5,060 5,527 5,597 6.800 5,746 0,553 0,637 0,623 0,697 0,627 9 9 9 10
20 6,847 6,922 7,153 7,085 7,002 0,70 0,704 0,711 0,753 0,717 10 10 10 9
40 6,844 7,707 7,893 7,850 7,493 0,697 0,725 0,725 0,728 0,718 10 11 11 11
60 7,230 7,325 8,238 7,820 7,653 0,763 0,770 0,788 0,781 10,775 9 10 10 10
80 7,732 7,797 8,215 7,938 7,921 0,760 0,774 0,777 0,802 0,778 10 10 11 10
Średnia -  Mean 6,742 7.055 7,419 7,435 7,163 0,694 0,722 0,725 0,752 |0,723 - - - -

NIRo ,s -  LSDo.os I -  0,414 II - 0,233 I -  0,033 11: -  0,017
II/I -  0,708 I/II - 0,602 II/I -  0,023 I/II -  0,036
S 0 42- [mg-kg-1] Aktywność arylosulfatazy 

Arylsulphatase activity 
[wM pNP-g-'-lr1]

pH w - in mol KCl-dm"3

0 10,03 9,199 9,724 9,595 9,637 0,007 0,007 0,017 0,008 |0,010 5,6 5,6 5,7 5,8
20 10,42 10,55 10,28 10,76 10,50 0,012 0,012 0,008 0,008 |0,010 5,7 5,7 5,9 5,6
40 9,773 9,790 10,02 10,24 9,955 0,017 0,011 0,009 0,005 |0,010 5,7 5,8 5,6 5,7
60 9,776 10,03 10,15 10,22 10,04 0,015 0,017 0,022 0,035 [o,022 5,7 5,6 5,7 5,8
80 10,52 10,22 10,75 11,08 10,64 0,006 0,010 0,013 0,007 0,009 5,9 5,9 5,9 5,9
Średnia -  Mean 10,10 9,958 10,18 10,38 10,16 0,011 0,011 0,014 0,009 !(),() 12 - - - -
n i r  0 05 - l s d 0#5 I -  0,382 II -- 0,286 I -  0,001 11 -  0,001

II/I -  0,639 I/II -- 0,670 II/I -  0,002 I/II -  0,002
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Stwierdzono wpływ nawożenia obornikiem i saletrą amonową na zmiany ilości siarki 
siarczanowej oraz aktywność arylosulfatazy w badanej glebie. Zawartość siarki 
siarczanowej w glebie w okresie wegetacyjnym jęczmienia jarego mieściła się w przedziale 
9,20-10,75 mg-kg_1, średnio dla wszystkich obiektów nawozowych 10,16 mg SO^ -kg ^tab.
l).Taka ilość siarczanów klasyfikuje badaną glebę do klasy o średniej zasobności w ten 
składnik. Według Lipińskiego i in. [2003] w przypadku uprawy zbóż gleba powinna być 
wzbogacona w ten składnik w dawce 10 kg-ha , a w razie kolejnej w zmianowaniu 
uprawy kukurydzy wytwarzającej dużą ilość zielonej masy -  55 kg-ha'1. Potwierdza to 
wyniki badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat [Kaczor, Zuzańska 2009], które 
przemawiają za koniecznością uwzględnienia siarki w nawożeniu nie tylko roślin 
krzyżowych, mających duże wymagania w stosunku do tego pierwiastka, ale także i 
zbóż. Niedobór siarki w glebie uniemożliwia roślinom wykształcenie odpowiedniego plonu 
biomasy, a równocześnie pogarsza wartość biologiczną plonu [Marska, Wróbel 2000]. 
Niedobory siarki w glebach Polski będą narastać na skutek ograniczenia przemysłowej 
emisji S 0 2 oraz zmniejszenia zużycia nawozów naturalnych i mineralnych zawierających 
siarkę [Grzebisz, Przygocka-Cyna 2003]. Niedostatek siarki w produkcji roślinnej stał się 
problemem współczesnego rolnictwa, w tym zwłaszcza północnoeuropejskiego [Eriksen 
i in. 2004; Scherer 2009]. Poza nawozami mineralnymi pewnych ilości siarki dostarczają 
nawozy naturalne [Kaczor, Zuzańska 2009]. Obornik zawiera jej od 0,9 do 1,2 kg-ha_1 i 
ocenia się, że przeciętnie 20% siarki całkowitej występuje w postaci siarczków 
przyswajalnych dla roślin, 40% stanowią połączenia organiczne, a kolejne 40% to 
organiczne i nieorganiczne siarczany. W badaniach własnych wykazano, że zwiększające 
się dawki obornika powodowały wzrost koncentracji frakcji siarki przyswajalnej dla roślin. 
Największą zawartość siarki siarczanowej stwierdzono w próbkach glebowych pobranych 
z obiektów nawożonych największą dawką obornika wynoszącą 80 t-ha_1.

Aktywność arylosulfatazy mieściła się w przedziale 0,005 do 0,035 |aM pNP-g_1-h_I. 
Największą aktywność arylosulfatazy (średnio 0,022 |iM pNP-g-1 -h'1) stwierdzono w próbkach 
gleby nawożonych obornikiem w ilości 60 kg-ha-1. Badania Knauff i in. [2003] oraz 
Kotkowej i in. [2008] potwierdzają wpływ wieloletniego nawożenia nawozami 
organicznymi na wzrost aktywności arylosulfatazy w glebie. Zastosowanie nawozu 
azotowego także wpłynęło na aktywność badanego enzymu. Największą aktywność 
arylosulfatazy w glebie stwierdzono przy zastosowaniu saletry amonowej w dawce 80 kg 
N-ha_1. Największa dawka nawozu azotowego spowodowała zmniejszenie się aktywności 
enzymu o 36% w porównaniu z niższą dawką saletry amonowej. Takie wyniki wskazują 
na hamujące działanie saletry amonowej na aktywność arylosulfatazy. Negatywny wpływ 
jonów (N 0 3_, N 0 2“, P 0 43-, S 0 42-, Cl-) na aktywność enzymatyczną gleby był 
obserwowany w innych badaniach [Ganeshamurthy, Nielsen 1990; Germida i in 1992].

Aktywność arylosulfatazy i zawartość siarki siarczanowej(VI) w glebie zmieniały się 
w sezonie wegetacyjnym jęczmienia jarego. Największą zawartość siarki siarczanowej 
oznaczono w próbkach glebowych pobranych w fazie strzelania w źdźbło jęczmienia 
jarego i następnie obserwowano zmniejszanie jej zawartości (rys. 1). Największą aktywność 
arylosulfatazy w sezonie wegetacyjnym oznaczono natomiast po zbiorze uprawianego 
zboża. Uważa się, że aktywność arylosulfatazy może być kontrolowana przez sprzężenie 
zwrotne zawartości jonów S-S042". Akumulacja jonów siarczanowych przyczynia się do 
obniżenia aktywności sulfataz w glebie [Dodgoson i in. 1982; Germida i in. 1992].
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RYSUNEK 1. Zawartość siarki siarczanowej i aktywność arylosulfatazy w  glebie spod uprawy jęczm ienia
jarego
FIG U RE 1. Sulphate sulphur content and arylsulphatase activity in soil under spring barley

WNIOSKI

1. Badana gleba płowa wykazywała średnią zasobność w siarkę i powinna być wzboga
cona w ten składnik, aby umożliwić roślinom wydanie plonu odpowiedniej jakości i 
wielkości.

2. Największą aktywność arylosulfatazy stwierdzono przy nawożeniu obornikiem na 
poziomie 60 t-ha-1.

3. Zmniejszenie aktywności arylosulfatazy przy wzrastających dawkach saletry amono
wej wskazuje na inaktywujący wpływ jonów azotanowych na aktywność tego enzy
mu w badanej glebie.
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