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Streszczenie. Gleba jako naturalne siedlisko jest zdolna do samoodnawiania zasobów
koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin i innych organizmów ją zasiedlających. Jednym z najważniejszych jest udział mikroorganizmów i ich metabolitów (np. enzymów) w przemianach
materii organicznej i w procesach glebotwórczych. Dlatego tak ważne są badania aktywności
enzymów w glebie dla poznania biologii gleby oraz procesów związanych z agrotechniką.
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Gleba zgodnie z definicją to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej powstała ze skały macierzystej w wyniku tzw. procesu glebotwórczego. Multilingual
Vocabulary of Soil Scence dodaje, że jest to ta część skorupy ziemskiej, która
podlega działaniu klimatu i wegetacji roślinnej. Liczne definicje mówią o glebie jako
kompleksie bio-organo-koloidalno-mineralnym. Gleba składa się z organizmów
żywych, martwej substancji organicznej, minerałów, wody i powietrza.
Dla rolnika zasadniczym elementem odróżniającym glebę od innych tworów
geologicznych jest jej zdolność dawania plonów; ponadto jest ona naturalnym
siedliskiem rozwoju roślin. Ale ta cecha wyróżniająca nie ma dziś charakteru
rozstrzygającego. Znamy bowiem i umiemy tworzyć sztuczne układy, niczym gleby
nie przypominające, w których możemy hodować rośliny na skalę gospodarczo
użyteczną i osiągać w kulturach bezglebowych, plony nie ustępujące ilościowo i jakościowo plonom uzyskiwanym w rolnictwie i ogrodnictwie konwencjonalnym.
Tą cechą, która w sposób istotny wyróżnia glebę od innych tworów geologicznych i wszelkich sztucznych układów dających plony jest jej zdolność do
samoreprodukcji, do spontanicznego odnawiania zasobów substancji koniecznych dla
wzrostu i rozwoju roślin oraz innych organizmów glebę zasiedlających.
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Ab s t r act. Soil as a natural habi tat is able to renew its resources necessary for the growth and
vegetation of plants and other organisms. The role of microorganisms and their metabolites such as
enzymes is among the most important in transformations of organic matter and in soil-forming
processes, hence the importance and value of research of enzyme activity in the soil for knowledge
of biology of soil and the processes connected to agrotechnics.
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