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Abstrakt: Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), 
nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz 
czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 próbek 
glebowych z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów (10m x 10m). Wyniki badań opracowano 
metodami statystycznymi, a zmienność przestrzenną wybranych parametrów określono za pomocą map 
rastrowych oraz korelogramów, przedstawiających korelacje przestrzenne badanych zmiennych. Średnia 
zawartość N-ogółem w glebie płowej wynosiła 0,80 g·kg–1, natomiast w czarnej ziemi 1,80 g·kg–1. Aktywność 
ureazy mieściła się w zakresie 7,30-19,3 mg NH4

+·kg–1·h–1 w czarnej ziemi oraz 0,16-0,68 mg NH4
+·kg–1·h–1  

w glebie płowej, natomiast poziom amonifikacji argininy wynosił średnio 4,09 mg NH4
+·kg–1·h–1 w czarnej ziemi 

oraz 1,31 mg NH4
+·kg–1·h–1 w glebie płowej. Aktywność nitroreduktazy była zbliżona w obu typach badanych 

gleb. Wyniki aktywności NR cechowały się wysokim zróżnicowaniem, co potwierdziły współczynniki zmienności 
wynoszące CV = 41,9% w glebie płowej oraz CV = 106,2% w czarnej ziemi, natomiast aktywność UR i ADA 
oraz zawartość N-ogółem wykazywała średnie zróżnicowanie (CV od 16 do 35%). Większość badanych 
zmiennych miała skośność dodatnią, a jedynie wyniki zawartości NOG w czarnej ziemi oraz aktywności UR  
w glebie płowej wykazywały ujemne wartości skośności. Kurtoza mieściła się w zakresie od –1,369 do 8,909 i dla 
większość badanych cech była ona dodatnia, co świadczy o większej koncentracji wyników wokół średniej  
w porównaniu do rozkładu normalnego. W obu badanych glebach najwyższe współczynniki korelacji prostej 
uzyskano pomiędzy zawartością CORG i NOG. Korelogramy wykazały, że badane zmienne charakteryzowały się 
zróżnicowaną korelacją przestrzenną, a największą korelację wykazywała aktywność NR w próbkach czarnej 
ziemi. Mapy przestrzennego rozmieszczenia wyników badanych zmiennych wykazały, że rozmieszczenie wartości 
każdej z nich wykazywało inny kierunek. Ponadto wartości danej cechy były odmiennie rozmieszczone w obu 
typach gleb. 

Słowa kluczowe: gleba płowa, czarna ziemia, zmienność przestrzenna, N-ogółem, aktywność enzymatyczna, 
ureaza, nitroreduktaza, poziom amonifikacji argininy 

Wprowadzenie 

Azot występuje w glebie zarówno w formie organicznej, jak i mineralnej, przy czym 
zdecydowanie dominują połączenia organiczne, które mogą stanowić do 99% całkowitej 
zawartości tego pierwiastka [1]. Związki organiczne azotu znajdujące się w glebie ulegają 
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złożonym przemianom biochemicznym, podczas których tworzą się dostępne dla roślin 
związki azotu mineralnego [2]. Na wszystkich etapach tych przemian biorą udział 
specyficzne enzymy wytwarzane przez mikroorganizmy i działające tylko wewnątrz 
żywych komórek lub wydzielane do środowiska i działające pozakomórkowo [3, 4]. 
Niektóre enzymy mogą być wydzielane także przez rośliny w odpowiedzi na obecność 
odpowiedniego substratu. Rośliny wykazywały aktywność ureazy w obecności mocznika,  
a nie wytwarzały jej, gdy źródłem azotu był azotan amonowy [5]. Także reduktaza 
azotanowa jest enzymem adaptacyjnym wytwarzanym tylko w obecności substratu - 
azotanów [6]. Obecnie coraz częściej wyznacznikiem biologicznej aktywności gleby jest 
zdolność danej gleby do amonifikacji argininy. Proces ten zachodzi tylko 
wewnątrzkomórkowo i jest ściśle związany z zawartością i aktywnością biomasy 
mikrobiologicznej [7].  

Aktywność specyficznych enzymów obiegu N świadczy o intensywności przemian 
związków azotu w środowisku i może być wskaźnikiem dostępności azotu dla roślin [8, 9].  

Chociaż przemianom azotu glebowego i uczestniczącym w nim enzymom poświęca się 
w literaturze krajowej dużo miejsca [10-13], badania te prowadzi się jednak zwykle  
w doświadczeniach wazonowych lub mikropoletkowych w warunkach ściśle 
kontrolowanych. Nie ma natomiast wyników badań dotyczących zmienności przestrzennej 
aktywności tych enzymów w większej skali, np. w skali pola uprawnego, co może mieć 
znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Aktywność enzymatycza gleby, podobnie 
jak inne parametry biologiczne, wykazuje bardzo dużą zmienność przestrzenną, której 
badania pozwolą ocenić rzeczywiste zmiany właściwości środowiska glebowego [14]. 
Często bowiem badania właściwości gleby na danym obszarze (np. polu uprawnym) 
wykonuje się w jednym lub kilku miejscach i na podstawie pojedynczych wyników 
podejmuje się decyzje dotyczące jego użytkowania. 

W związku z powyższym celem pracy było rozpoznanie i charakterystyka 
zróżnicowania zawartości azotu ogółem oraz enzymów biorących udział w jego 
przemianach zachodzących w skali pola uprawnego. 

Materiał i metody 

Do badań wybrano glebę płową i czarną ziemię, które są dominującymi glebami na 
obszarze Pomorza i Kujaw. Próbki glebowe obu typów gleb pobrano z pola uprawnego 
położonego w miejscowości Orlinek (k. Mroczy), na którym uprawiana była pszenica 
ozima. Wybrane do badań gleby mimo tego samego utworu macierzystego 
charakteryzowały się zarówno odmienną budową morfologiczną, jak i odmiennymi 
właściwościami fizykochemicznymi oraz zróżnicowaną aktywnością mikrobiologiczną  
i biochemiczną. Wybrane do badań obszary były położone jak najbliżej siebie, aby 
wykluczyć wpływ innych czynników na analizowane parametry glebowe. Na 
wyznaczonym do badań obszarze wyznaczono 100 punktów węzłowych (po 50 dla gleby 
płowej i czarnej ziemi), w otoczeniu których pobrano po 10 indywidualnych próbek 
glebowych. Próbki glebowe z poziomu ornopróchnicznego profilu glebowego pobrane 
zostały jednocześnie z obu obszarów reprezentujących każdy typ gleby w kwietniu 2007 r. 
(faza strzelania w źdźbło pszenicy ozimej).  
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Aktywność ureazy oznaczona została według metody Kandeler i Gerber [15], 
natomiast aktywności NR i ADA zgodnie z procedurą opisaną przez Kandeler [16]. 
Badania aktywności enzymów zostały przeprowadzone na glebach świeżych 
przechowywanych w temperaturze 4ºC nie dłużej niż dwa tygodnie. Analizy 
podstawowych właściwości chemicznych gleby, takie jak pH w H2O metodą 
potencjometryczną, węgiel organiczny i azot ogółem analizatorem Vario Max CN firmy 
Elementar, przeprowadzono na próbkach powietrznie suchych i przesianych przez sito  
o średnicy oczek 2 mm.  

Wyniki opracowano statystycznie przy zastosowaniu programu STATISTICA v. 8.0. 
Dla populacji uzyskanych wyników obliczono miary położenia (średnią arytmetyczną  
i geometryczną oraz medianę), miary zmienności (odchylenie standardowe - SD, 
współczynnik zmienności - CV%) oraz miary asymetrii i koncentracji (skośność i kurtozę). 
Dla zobrazowania zmienności przestrzennej badanych cech wykreślono mapy rastrowe oraz 
wyrysowano korelogramy, przedstawiające korelacje przestrzenne badanych zmiennych. 
Analizy geostatystyczne wykonano z użyciem programu ISATIS firmy Geovariance. 

Wyniki i ich omówienie 

Wyniki podstawowych parametrów statystycznych badanych zmiennych zamieszczono 
w tabeli 1. Analiza wariancji wykazała, że zawartość wszystkich badanych parametrów 
chemicznych (NOG, CORG, pHKCl) oraz aktywność UR i ADA były istotnie wyższe w czarnej 
ziemi, niż w glebie płowej (p < 0,05), przy czym poziom amonifikacji argininy był 
trzykrotnie wyższy w czarnej ziemi niż w glebie płowej, a ureazy aż sześciokrotnie. Jedynie 
w przypadku aktywności NR różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi w obu badanych 
typach gleb nie były statystycznie istotne. 

Wyniki zawartości NOG, CORG oraz aktywność NR oznaczone w czarnej ziemi 
wykazały większe rozproszenie niż w glebie płowej, na co wskazują większe różnice 
pomiędzy wartością minimalną a maksymalną oraz większe wartości współczynnika 
zmienności. Odwrotna tendencja miała miejsce w przypadku aktywności UR, ADA oraz 
wartości pHKCl. 

Współczynnik zmienności obliczony dla zawartości CORG i pHKCl mieścił się  
w zakresie zmienności niskiej (CV między 0-15%) zgodnie z klasyfikacją podaną przez 
Wildinga [17]. W średniej klasie zmienności mieściła się aktywność UR i ADA. 
Najbardziej zróżnicowane względem średniej były wyniki aktywności nitroreduktazy 
posiadające współczynnik zmienności wynoszący CV = 41,9% dla gleby płowej oraz aż 
106,2% dla czarnej ziemi.  

Dla określenia asymetrii i koncentracji uzyskanych wyników w stosunku do kształtu 
krzywej rozkładu normalnego wyznaczono skośność oraz kurtozę. Większość badanych 
zmiennych miała skośność dodatnią, co wskazuje na niewielką prawostronną asymetrię 
rozkładu, tj. większość wyników była mniejsza od średniej arytmetycznej. Ujemne wartości 
skośności stwierdzono jedynie dla wyników zawartości NOG w czarnej ziemi oraz 
aktywności UR w glebie płowej, co wskazuje na asymetrię lewostronną. Kurtoza, która jest 
miarą koncentracji cechy wokół średniej, obliczona dla badanych zmiennych mieściła się  
w szerokim zakresie od –1,369 do 8,909. Większość badanych cech miała kurtozę dodatnią, 
co świadczy o większej koncentracji wyników wokół średniej niż w przypadku rozkładu 
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normalnego. Jedynie wyniki zawartości CORG w obu typach gleb oraz pHKCl i aktywności 
ADA w czarnej ziemi miały kurtozę ujemną, co świadczy o mniejszej koncentracji 
wyników wokół średniej niż w przypadku rozkładu normalnego. 
 

Tabela 1 
Parametry statystyczne badanych  zmiennych (n = 50) 

Table 1 
Statistical parameters of variables studied (n = 50) 

Zmien-
na 

Varia-
ble 

Typ 
gleby 

Soil type 

Mini-
mum 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Maximum 

Średnia 
arytme-
tyczna 

Arithmetic 
mean 

Średnia 
geome-
tryczna 

Geometric 
mean 

Me-
diana 

Median 
SD 

Skośność 
Skewness 

Kurtoza 
Kurtosis 

CV 
[%] 

NOG 
 

1 
2 

0,68 
1,41 

0,99 
3,02 

0,80 
1,80 

0,80 
1,87 

0,80 
1,85 

0,068 
0,294 

0,627 
–1,359 

0,208 
3,540 

8,5 
16,3 

UR 
 

1 
2 

0,16 
7,30 

0,68 
19,3 

2,09 
12,6 

1,83 
13,4 

2,18 
12,6 

0,738 
2,188 

–0,918 
0,358 

1,594 
1,515 

35,3 
17,4 

NR 
 

1 
2 

0,17 
0,03 

1,08 
1,53 

0,37 
0,34 

0,34 
0,24 

0,34 
0,29 

0,153 
0,358 

2,381 
2,158 

8,909 
4,341 

41,9 
106,2 

ADA 
 

1 
2 

0,60 
2,93 

3,12 
5,99 

1,31 
4,09 

1,24 
4,03 

1,28 
3,95 

0,450 
0,742 

1,681 
0,664 

4,923 
–0,392 

34,4 
18,1 

CORG 
 

1 
2 

5,51 
13,1 

9,0 
25,1 

7,25 
18,7 

7,21 
18,5 

7,13 
18,4 

0,877 
2,827 

0,160 
0,175 

–0,745 
–0,170 

12,8 
15,1 

pHKCl 

 
1 
2 

4,11 
6,45 

5,76 
7,13 

- 
- 

4,69 
6,78 

4,62 
6,75 

0,410* 
0,211* 

0,834 
0,061 

0,289 
–1,369 

8,7 
9,2 

1 - Gleba płowa, Luvisol, 2 - Czarna ziemia, Phaeozem, NOG - zawartość azotu ogółem, total nitrogen content 
[g·kg–1], UR - aktywność ureazy, urease activity [mg N-NH4

+·kg–1·h–1], NR - aktywność nitroreduktazy, nitrate 
reductase activity [mg N-NO2·kg–1·h–1],  ADA - poziom amonifikacji argininy, arginine deaminase activity  
[mg N-NH4

+·kg–1·h–1], CORG - zawartość węgla organicznego, organic carbon content [g·kg–1], SD - odchylenie 
standardowe, standard deviation, CV [%] - współczynnik zmienności, coefficient of variation, * - odchylenie 
geometryczne, geometric deviation 

 
Najbardziej odbiegający od symetrii rozkład populacji wyników uzyskano dla 

aktywności NR w obu typach gleb. Wysoka skośność świadczy o tym, że większość 
wyników tej zmiennej była większa od średniej, a bardzo wysoka dodatnia kurtoza  
(8,909 oraz 4,341) wskazuje, że wyniki były bardziej skoncentrowane wokół średniej niż  
w przypadku rozkładu normalnego.  

Aby określić zależności pomiędzy badanymi zmiennymi, wykonano analizę korelacji 
prostej. Ponieważ większość ze współczynników korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi 
była nieistotna lub bardzo niska, nie przedstawiono ich w formie tabeli. Najwyższe 
współczynniki korelacji uzyskano pomiędzy zawartością CORG i NOG (r = 0,913; p < 0,001 - 
w czarnej ziemi oraz r = 0,778; p < 0,001 w glebie płowej). Ponadto istotne, choć niższe, 
współczynniki korelacji uzyskano pomiędzy wartościami pHKCl oraz aktywnością ADA  
(r = 0,409 w czarnej ziemi oraz r = 0,374; p < 0,05 w glebie płowej). Zawartość NOG była 
dodatnio skorelowana z aktywnością ADA w glebie płowej (r = 0,496; p < 0,05) oraz 
aktywnością UR w czarnej ziemi (r = 0,286; p < 0,05).  

Wykreślone korelogramy wykazały, że badane zmienne charakteryzowały się 
zróżnicowaną korelacją przestrzenną. Największą korelację przestrzenną wykazywała 
aktywność NR w próbkach czarnej ziemi (rys. 1a), natomiast mniej skorelowane 
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przestrzennie były wyniki aktywność NR w próbkach pobranych z gleby płowej (rys. 1b). 
Podobne korelogramy uzyskane dla ADA wskazują na podobny kierunek rozmieszczenia 
przestrzennego wyników tej aktywności w obydwu badanych glebach. Jednakże również  
w przypadku ADA wykazano większą korelację przestrzenną jej aktywności w próbkach 
czarnej ziemi (rys. 2a) w porównaniu do gleby płowej (rys. 2b). 

 

 
Rys. 1. Przestrzenna korelacja wyników aktywności nitroreduktazy (NR) w czarnej ziemi (a) i w glebie płowej (b) 

Fig. 1. Spatial correlation of nitrate reductase activity (NR) in Phaeozem (a) and in Luvisol (b)  
 

 
Rys. 2. Przestrzenna korelacja poziomu amonifikacji argininy (ADA) w czarnej ziemi (a) i w glebie płowej (b) 

Fig. 2. Spatial correlation of arginine deaminase activity (ADA) in Phaeozem (a) and in Luvisol (b)  
 
Mapy rastrowe wykazały, że rozmieszczenie wartości każdej ze zmiennych na 

badanym obszarze wykazywało inny kierunek i ta sama zmienna była inaczej 
rozmieszczona w obu typach gleb. Przykładowo na mapie obrazującej zmienność 
aktywności nitroreduktazy w czarnej ziemi najwyższe jej wartości wystąpiły w zachodniej 
części obszaru (na całej szerokości) i systematycznie zmniejszały się w kierunku 
wschodnim (rys. 3a). Aktywność NR w glebie płowej była natomiast rozmieszczona 
nieregularnie (rys. 3b).  
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Rys. 3. Przestrzenne rozmieszczenie wyników aktywności nitroreduktazy (NR) w glebie płowej (a) i w czarnej 

ziemi (b) 

Fig. 3. Spatial distribution of nitrate reductase activity (NR) in Luvisol (a) and in Phaeozem (b) 

Podsumowanie 

Wartości analizowanych parametrów różniły się znacznie pomiędzy badanymi typami 
gleb, jak też wykazywały dużą zmienność w obrębie badanych obszarów. Z większymi 
wartościami zawartości CORG i NOG uzyskanymi w czarnej ziemi wiązało się także większe 
zróżnicowanie populacji wyników tych zmiennych mierzone współczynnikiem zmienności 
(CV%). Odwrotna tendencja wystąpiła natomiast w przypadku aktywności UR i ADA. 
Bardziej zróżnicowane, choć niższe, były wyniki ich aktywności uzyskane w glebie płowej.  

Badania wykazały istnienie zmienności przestrzennej analizowanych parametrów, przy 
czym każdy parametr wykazywał inny kierunek tej zmienności i był inny w obu typach 
gleby. Większą zmienność przestrzenną wykazywały badane właściwości w czarnej ziemi 
w porównaniu z glebą płową. Uzyskano wyraźnie większą zmienność przestrzenną 
wyników aktywności enzymatycznej w porównaniu do zmienności właściwości 
chemicznych. 

Poznanie charakteru zmienności różnych właściwości gleby, jak również 
współzależności pomiędzy nimi może dać obraz rzeczywistych warunków rozwoju  
i plonowania roślin oraz pozwolić na regulowanie w sposób świadomy przestrzennego 
rozkładu poszczególnych parametrów. Do właściwej oceny jakości gleby i rozwoju metod 
tej oceny konieczne jest jednak kompleksowe badanie zmienności przestrzennej cech 
fizykochemicznych, mikrobiologicznych i biochemicznych różnych typów gleb 
pozostających w różnym użytkowaniu. Zbyt duża jednak zmienność aktywności 
enzymatycznej (jak w przypadku aktywności nitroreduktazy w tych badaniach) może 
wskazywać na ograniczenia jej przydatności jako wskaźnika pomocniczego  
w podejmowaniu decyzji dotyczących użytkowania danego obszaru. 

Podziękowania 

Badania finansowane przez MNiSW w ramach projektu badawczego  
N 310 030 32/1588. 
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DIFFERENTIATION OF TOTAL N CONTENT AND THE ACTIVITY  
OF N-CYCLE ENZYMES IN LUVISOL AND PHAEOZEM  

OF THE POMORZE AND KUJAWY REGION 

1 Division of Biochemistry, Department of Soil Science and Soil Protection 
2 Department of Soil Science and Soil Protection 

3 Department of Plant Cultivation 
Faculty of Agriculture and Biotechnology, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz 

Abstract: The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content 
and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol 
and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study areas were collected in April 
2007 in a square sampling grid (90 m x 40 m). The results were evaluated with the use of classic statistical and 
modern geostatistical methods. Spatial variability of the investigated parameters was evaluated by using empirical 
semivariograms with adjusted theoretical mathematical model of variograms. Raster maps of the studied properties 
were drawn. Mean value of total-N content in Luvisol samples was 0.80 g·kg–1, while in case of Phaeozem it 
amounted to 1.80 g·kg–1. Urease activity ranged 7.30-19.3 mg NH4·kg–1·h–1, while arginine deaminase activity was 
4.09 mg NH4·kg–1·h–1 in Phaeozem and 1.31 mg NH4·kg–1·h–1 in Luvisol. The nitrate reductase activity was similar 
in samples of both types of soils. Differentiation of NR activity was very high, what was confirmed by coefficients 
of variation values (CV%) amounting for 41.9% in Luvisol and 106.2% in Phaeozem, while UR, ADA activity 
and total-N content showed a moderate variability (CV = 16-35%). The kurtosis ranged from –1.369 to 8.909 and 
most of variables studied shown the positive values of this parameter, suggesting higher concentration of the data 
around the average value compared with the normal distribution. In both soil studied the highest positive 
correlation coefficients were found between CORG and NTOT content. Correlograms displayed various spatial 
correlation of properties determined and the highest spatial correlation was calculated for NR activity in 
Phaeozem. The raster maps showed that the distribution of each variable had the different direction in the area 
studied and the same variable was distributed diversely in both topsoils.  

Keywords: Luvisol, Phaeozem, spatial variability, total-N, enzymatic activity, urease, nitrate reductase, arginine 
deaminase activity 



 


