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Resumé 
Formålet med nærværende undersøgelse var at foretage orienterende målinger af fosfataseaktivitet i 
to forskellige jorder, tilsat forskellige uorganiske stoffer samt glucose. Resultaterne viser, at glucose 
+ NH4NOS (C/N = 10/1) stimulerer fosfataseaktiviteten. Tilsætning af uorganisk bundet fosfat i 
forbindelse med kulstof-kvælstof tilsætningen virker hæmmende på fosfataseaktiviteten i en sandjord, 
men ikke i en lerrig jord. 

Indledning 
Denne undersøgelse er et led i en række oriente-
rende studier over jordbundens enzymer, der ud-
føres ved Bakteriologisk afdeling, Statens Plante-
avls-Laboratorium. Tidligere er udsendt en beret-
ning over enzymet urease i jord (Laugesen, 1972). 
Interessen for enzymernes eksistens og betydning 
i jorden er øget stærkt i den sidste snes år. Dette 
er forståeligt, da enzymerne har vigtige funktioner 
ved forløbet af alle i jorden forekommende bio-
kemiske og biologiske processer. Uden enzymer-
nes katalyserende indvirkning ville de biologiske 
processer forløbe langsomt eller slet ikke. Ved en 
biologisk helhedsvurdering af jorden indgår en-
zymerne som meget væsentlige faktorer, der hidtil 
har været vanskelige at måle. 

Nærværende undersøgelse vedrører enzymet 
fosfatase. Fosfataser tilhører hydrolasegruppen, 
idet de katalyserer sprængningen af esterbindin-
gen i organisk bundet fosfat under vandoptagelse. 

o-
| fosfatase 

R—O—P = O > ROH + HP0 4 — 
I H2O 
o-

Fosfatase-enzymernes forekomst i jord blev 
observeret af Rotini i 1932.1 jordbunden omdan-
ner de således organisk bundet fosfat til det for 
planterne tilgængelige uorganisk bundne fosfat. 
I de fleste jorder udgør organisk bundet fosfat 
mellem halvdelen og to trediedele af det totale 
fosfatindhold. Det findes hovedsageligt i form af 
phytin, fosfolipider, nucleinsyrer samt deres deri-
vater, stammende fra nedbrydning af plantere-
ster. I dette arbejde undersøges fosfatase-aktivi-
teten i jord efter tilsætning af forskellige uorgani-
ske gødningsstoffer og organisk materiale. 

De fleste publicerede arbejder angiver, at fos-
fatase giver maximal aktivitet omkring pH = 7, 
det vil sige, at aktiviteten ikke nødvendigvis er 
maximal i naturligt forekommende jorder. Dog 
foreslår flere forfattere, at man særskilt bestem-
mer fosfataser i hhv. surt og basisk miljø. 

Kroll og Kramer (1955) studerede virkningen af 
lermineraler på fosfatase-aktiviteten i jord ved 
anvendelse af fenylfosfat som substrat. De fandt, 
at fosfatase-aktiviteten i jorden ikke påvirkedes 
ved tilsætning af montmorillonit eller kaolinit, 
idet de som aktivitetsmål anvendte den frigivne 
fenolmængde. 

* Akademiingeniør, p.t. Bakteriologisk afd., Statens Planteavls-Laboratorium. 
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En del forfattere har forsøgt at finde en sam-
menhæng mellem antallet af mikroorganismer og 
fosfatase-aktiviteten i jorden. Drobnik og Seifert 
(1955), Nowak (1964) og Kramer og Yerdei (1959) 
fandt ikke en sådan sammenhæng, hvorimod 
Hoffmann (1959) og Kozlov (1962) fandt en stig-
ning i fosfatase-aktiviteten med stigende antal af 
mikroorganismer. 

Kramer (1957) fandt, at fosfatase-aktiviteten 
var højest, når indholdet af tilgængeligt uorganisk 
fosfor var lavest. Ved tilsætning af opløseligt or-
ganisk stof og nitrogenforbindelser fandt Dubo-
venko (1964), at fosfatase-aktiviteten i jorden blev 
stærkt forøget. Burangulova og Haziev (1965) 
fandt, at fosfatase-aktiviteten i jorden blev redu-
ceret ved tilsætning af fosfor- og kaliumgødning, 
men forøget ved tilsætning af nitrogen. Halstead 
(1964) fandt, at ved tilsætning af Ca(OH)2 og 
MgO reduceredes den målte aktivitet, medens 
chlorid- og sulfatsalte af calcium og magnesium 
ingen mærkbar virkning havde. 

Metode 
Fosfatasebestemmelsen, der blev foretaget efter 
Tabatabai og Bremner (1969), bygger på en p-ni-
trofenol-bestemmelse, idet den tilstedeværende 
fosfatase vil hydrolysere en del af det tilsatte sub-
strat, p-nitrofenylfosfat, til p-nitrofenol, og p-
nitrofenylfosfat er langt lettere nedbrydeligt end 
de i humus bundne fosfater. 

I denne undersøgelse anvendtes den p-nitrofe-
nolmængde, der ved 37 °C blev dannet pr. time, 
som mål for fosfatase-aktiviteten og angives i 
jug p-nitrofenol/gram ovntør jord/time. Til for-
søgene anvendtes lufttørret jord, der omregnedes 
til den vægtmængde, der fås ved tørring i ovn ved 
100 °C i et døgn. Fosfatasebestemmelsen foreto-
ges kolorimetrisk, idet man udnyttede dannelsen 
af p-nitrofenol, der giver en gul farve i basisk op-
løsning. 

De til undersøgelsen anvendte friskt opgravede 
jorder blev lufttørret, sigtet og fugtet til et vand-

indhold på 12-18 vægt-pet., alt efter jordens be-
skaffenhed. Yderligere blev der tilsat forskellige 
næringsstoffer (se senere), hvorefter jorden blev 
inkuberet i 250 ml mælkeflasker ved 25 °C i tre 
uger. Med passende mellemrum udtoges prøver 
til fosfatasebestemmelse, der blev udført som ne-
denfor anført. Desuden måltes pH(HaO) sving-
ningerne i flaskerne under inkubationsperioden. 

Analysen udførtes således: Den fugtige jord, 
svarende til 1 gram ovntør jord, blev afvejet i en 
50 ml erlenmeyer kolbe. Der tilsattes 0,25 ml to-
luen som bakteriostatisk middel. Efter et kvar-
ters indvirkning tilsattes 4 ml puffer med pH = 
6,5, (beskrevet af Skujins et al. (1962)) og 1 ml 
p-nitrofenylfosfat. Kolben blev tilproppet og an-
bragt i vandbad ved 37 °C i en time. Herefter blev 
der tilsat 1 ml 0,5 M CaCl2 og 4 ml 0,5 M NaOH, 
hvorved fosfatasen blev inaktiveret. Jordsuspensi-
onen blev filtreret gennem et papirfilter (Whatman 
no. 5), hvorefter intensiteten af filtratets gule farve 
måltes spektrofotometrisk ved 400 nm. For hver 
jordprøve udførtes dobbeltbestemmelse samt en 
analyse, der gav jordens egenfarve til korrektion. 
Denne sidste bestemmelse foregik ved, at jorden 
blev inkuberet uden p-nitrofenylfosfat, derefter 
tilsattes CaCl2 og NaOH samt 1 ml p-nitrofenyl-
fosfat, hvorpå der straks blev filtreret. I kontrol-
analysen er der således taget højde for spor af p-
nitrofenol i p-nitrofenylfosfaten samt for extra-
herbart farvestof i jorden. Der foregår ingen ke-
misk hydrolyse af p-nitrofenyl under de anvendte 
forsøgsbetingelser. 

Anvendte jorder 
Ved undersøgelsen er der anvendt to forskellige 
jorder taget fra pløjelaget med følgende data på 
udtagningstidspunktet: 
Morænejord, Roskilde nr. 20, gødet: pH(HaO) 

6,6; pet. ler 11,4; pet. silt 18,1; pet. finsand 
43,5; pet. grovsand 24,6; pet. humus 2,4; ppm 
N 0 3 — N 45; ppm total P 666; ppm uorg. P 210 
og ppm vandopl. P 0,9. 

o-
NOo— 

| fosfatase 
- O — P = 0 + HOH >- NOa-

I •i 
—OH + HP0 4 -
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Hedeslettesand, Lundgaard nr. 26-56, ugødet: 
pH(HaO) 6,6; pet. ler 4,3; pet. silt 5,2; pet. 
finsand 30,2; pet. grovsand 57,7; pet. humus 
2,6; ppm NO a—N 9; ppm total P 318; ppm 
uorg. P 81 og ppm vandopl. P 0,9. 

Stoftilsætning 
Til forsøget blev der anvendt en sådan mængde og 
art af uorganisk stof, som svarer til det i praksis 
anvendte. I nogle af forsøgene er der endvidere 
tilsat glucose + NH 4NO s (C/N = 10/1) for at 
stimulere den mikrobielle vækst. Fosfatase-akti-
viteten blev undersøgt i de to anvendte jorder 
hver med følgende ti forskellige tilsætninger: 

1. Glucose + N H 4 N 0 3 

2. G lucose + N H 4 N O s + KC1 
3. Glucose + N H 4 N 0 3 + Ca(H2P04)2 • H 2 0 + 

CaCl2 

4. Glucose + N H 4 N 0 3 + KH 2P0 4 + KC1 
5. KC1 
6. Ca(H2P04)2 • HaO + CaCl2 

7. NH 4NO s 

8. N H 4 N 0 3 + KC1 
9. KH 2 P0 4 + KC1 

10. KH 2 P0 4 + KC1 + NH4NO3 

I led 1-4 er der anvendt følgende mængder be-
regnet på basis af ovntør jord: 1 pet. glucose, 
0,11 pet. NH 4 N0 3 , P = 20 ppm, K = 52 ppm og 
Ca = 25,8 ppm. 

I led 5-10 er der anvendt N = 64 ppm, P = 20 
ppm, K = 52 ppm og Ca = 25,8 ppm. 

Resultater 
Figur 1 viser virkningen af de stoffer, der er tilsat 
Roskildejorden. Det ses, at kurverne nr. 5 og 6, 
som er tilsat hhv. K og P ligger på samme niveau 
som kurven for ingen tilsætning, nemlig omkring 
120 ¡¿g p-nitrofenol/g jord/time, svarende til den-
ne jords aktuelle aktivitet. Ved tilsætningen af 
glucose .+ NH4NO s (herefter benævnt C + N) 
stiger aktiviteten til mere end 200 /ug. 

Figur 2 viser de tilsvarende resultater for Lund-
gaardjorden. Det ses igen, at kurverne for ingen 
tilsætning og for K og P ligger i samme niveau og 
her omkring 90 pig p-nitrofenol/g jord/time. Også 
her virker C + N stimulerende på aktiviteten. 

Fig. 1. Forskellige organiske og uorganiske stoffers 
indvirkning på fosfatase-aktiviteten i lerjord fra Ros-
kilde. 1. glucose +NH4NO3, 2. gi. + N H 4 N 0 3 + KC1, 
3. gi. + N H 4 N 0 3 + Ca(H2P04)2- H 2 0 + CaCl2, 4. in-
gen tilsætning, 5. KC1, 6. Ca(H2P04)2 • H 2 0 + C a C l 2 . 

Kurverne for C + N og C + N + K ligger betyde-
ligt højere end kurven for C + N + P . Aktiviteten 
for C + N og C + N + K stiger til omkring 320 
/ig p-nitrofenol/g jord/time. 

Tilsætning af NK, NPK, PK og N giver kur-
ver, der ligger i niveau med kurven for ingen til-
sætning. Kurven for C + N + P K giver samme ud-
slag som kurven for C + N + P . Disse sidstnævnte 
forsøg er ikke indtegnet i diagrammerne for ikke 
at overbelaste figurerne. 

pH-variationerne for Lundgaardjorden i fla-
skerne er afbildet i figur 3. Det ses at de tre kur-
ver for glucosetilsætning ikke afviger meget fra 
hinanden, og at pH-svingningerne ikke er skyld 
i, at C + N + P kurven ligger langt under de andre 
glucose kurver. 

Diskussion 
De undersøgte jorders fosfatase-aktivitet er på-
virkelig af kulstof-kvælstof tilsætninger. Aktivi-
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Fig. 2. Forskellige organiske og uorganiske stoffers 
indvirkning på fosfatase-aktiviteten i sandjord fra 
Lundgaard, l .glucose + N H 4 N 0 3 , 2 . gi. + N H 4 N 0 3 + 
KC1, 3. gi. + N H 4 N 0 3 + Ca(H2P04)2 • HaO + CaCl2, 
4. ingen tilsætning, 5. KC1, 6. Ca(H2P04)2 • H 2 0 + 
CaCl2. 

teten følger omdannelsesprocesserne for tilsat 
organisk stof i jorden under de givne betingelser. 
De påvirkninger af aktiviteten, der kan opnås ved 
tilsætninger til jorderne, ses at være uens for de 
to jorders vedkommende. 

Forsøgene viser endvidere, at de uorganiske 
tilsætninger alene ikke påvirker de undersøgte 
jorders fosfatase-aktivitet. 

For hver stoftilsætning er jorden blevet fordelt 
på to flasker ved forsøgsopstillingen. Hvert kur-
vepunkt er gennemsnitsværdien af en analyse fra 
hver af de to flasker. Værdierne ligger indenfor 
10 pet-s afvigelse, og da det er målinger på små 
mængder af biologisk materiale, synes denne usik-
kerhed ikke at kunne formindskes. 

På figur 2 ses, at kurven for tilsætning af C + 
N + P ligger meget lavere end for tilsætning af 

5 .6 
Dage 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Fig. 3. pH-svingningerne i Lundgaardjorden målt på 
jorden i flaskerne gennem inkubationsperioden. 1. glu-
cose + NH 4 NO s , 2. gi. + N H 4 N 0 3 + KC1, 3. gi. + 
N H 4 N 0 3 + Ca(H2P04)2 • H 2 0 + CaCl2, 4. ingen til-
sætning. 

C + N alene. Det uorganisk bundne fosfat virker 
således stærkt hæmmende på fosfatase-aktivite-
ten i denne jord, medens en tilsvarende hæmning 
ikke ses for Roskildejorden og jordtypen synes 
således at øve en væsentlig indflydelse på fosfata-
se-aktiviteten. 

Summary 
Phosphatase activity in Danish soils 
A review is given of literature on phosphatase in soil. 
Experiments with addition to the soil of glucose plus 
N H 4 N O , and inorganic fertilizers have been carried 
out. 

The results indicate that the phosphatase-activity is 
correlated with the organic carbon content and that 
addition of inorganic phosphorus together with glu-
cose + NH4NOs restrain the phosphatase-activity in 
the sandy soil but not in the clay soil. 
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