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PRAKTYCZNE ASPEKTY BIOLOGICZNEGO WIĄZANIA 
AZOTU ATMOSFERYCZNEGO

Na bogaty zespół przemian prowadzących do różnorod-
nych przekształceń organicznych i mineralnych związków 
azotowych w glebie, składają się głównie procesy zwią-
zane z funkcjonowaniem organizmów żywych [Hadri i in. 
1998, Martyniuk 2008]. Azot atmosferyczny jest wiązany 
przez mikroorganizmy, a działanie te określa się jako tzw. 
biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego – BWAA 
[Martyniuk 2008]. Ocenia się, że proces biologicznego 
wiązania azotu atmosferycznego dostarcza corocznie do 
gleb uprawnych od około 100 do 172 mln t azotu [Ishizuka 
1992, Sawicka 1997]. Źródłem azotu są przede wszystkim 
resztki pożniwne, nawozy zielone (symbiozy roślin motylko-
wych z bakteriami brodawkowymi żyjącymi w brodawkach 
korzeniowych roślin) obornik oraz nawozy mineralne. 

WOLNO ŻYJĄCE ASYMILATORY AZOTU 
ATMOSFERYCZNEGO

Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BWAA) 
zachodzi w przyrodzie przy udziale drobnoustrojów (bak-
terii). Grupa mikroorganizmów zdolnych do wiązania azotu 
atmosferycznego jest liczna i zróżnicowana, zarówno pod 
względem morfologicznym, fizjologicznym jak i złożoności 
systemu, w którym następuje proces asymilacji azotu [Hadri 
i in. 1998, Döbereiner 1983, Martyniuk 2002]. Proces BWAA 
wpływa na rozkład bardzo mało reaktywnego i w związku z 
tym nieprzyswajalnego dla roślin i zwierząt azotu cząstecz-
kowego do amoniaku, który może być dalej metabolizowa-
ny w komórkach żywych organizmów. Drobnoustroje zdolne 
redukować azot atmosferyczny współdziałają przy udziale 
złożonego układu enzymatycznego, w którym najważniej-
sza jest nitrogenaza, tzw. enzym katalizujący bezpośrednio 
redukcję cząsteczki azotu. W materii organicznej gleby 
azot występuje w postaci białek [Richards 1997, Martyniuk 
2008]. W pierwszym etapie mineralizacji związków azotu, 
w procesie amonifikacji organiczne formy tego pierwiastka 
ulegają w glebie przemianom, w wyniku których powstają 
jony amonowe (NH4+). W kolejnym procesie, tj. nitryfikacji 
z udziałem bakterii nitryfikacyjnych Nitrosomonas (I etap 
reakcji) i Nitrobacter (II etap reakcji), któremu towarzyszy 
reakcja utlenienia, powstają azotany III (NO2-), a następnie 
azotany V (NO3-). Ponadto proces nitryfikacji i reakcji utle-
nienia jonu amonowego do azotanów wpływa na zakwasze-
nie gleby i wody. Jednakże w warunkach korzystnych dla 
przebiegu obydwu reakcji, wyklucza się możliwość nagro-
madzenia azotanów III, a tym samym pojawienia się ryzyka 
zakwaszenia. Przy tym obecność azotanów III w każdym 
stężeniu jest szkodliwa dla roślin. Do wolno żyjących asy-
milatorów azotu atmosferycznego należą: heterotroficzne 
bakterie tlenowe z rodzajów Azotobacter, Azotococcus, 
Azospirillum, Beijerinckia i Derxia, obligatoryjnie beztle-
nowe Clostridium, fotosyntetyzujące bakterie purpurowe 
(Rhodobacter) i cyjanobakterie (Anabaena, Nostoc). Bak-
terie te zasiedlają powszechnie gleby i zbiorniki wodne w 
różnych strefach klimatycznych, ale ich wymagania środo-
wiskowe i siedliskowe są znacznie zróżnicowane. Do takich 
mikroorganizmów należy Azotobacter, który jest wrażliwy 
na kwaśny odczyn gleby i rzadko występuje w glebach o 
pH poniżej 6 [Martyniuk i Martyniuk 2002]. Asymiluje on 
azot cząsteczkowy tylko na potrzeby metabolizmu komórki 

i nie wydziela związanego pierwiastka do środowiska. Azot pozyskany 
w ten sposób wzbogaca środowisko glebowe dopiero po obumarciu 
komórek [Kamiński i in. 1998, Kennedy i Tchan 1992]. Wolno żyjące 
bakterie wiążące wolny azot cząsteczkowy wzbogacają gleby tylko w 
niewielkie ilości azotu przyswajalnego, niewiele niż kilkanaście kg N/
ha w ciągu roku [Kennedy i Tchan 1992, Martyniuk 2002]. Jednakże 
nawet tak stosunkowo niewielkie ilości zasymilowanego azotu są nie-
wątpliwie cenne z uwagi na metabolizm glebowy, jak i żyzność gleby 
(tab. 1). Miejscem, gdzie ilości i dostępność składników pokarmowych 
dla drobnoustrojów może być znacznie większa jest ryzosfera roślin. 
Substancje zawarte w wydzielinach korzeniowych, jak również w 
obumierających komórkach tkanek korzeniowych stanowią bogate 
źródło składników pokarmowych i energetycznych dla różnych grup 
mikroorganizmów, w tym także dla asymilatorów azotu.

SYMBIOZA BAKTERII Z ROŚLINAMI

Rośliny strączkowe, pełnią ważną rolę przy produkcji żywności 
dla ludzi i białka paszowego dla zwierząt hodowlanych. Resztki 
pozbiorowe tych roślin stanowią źródło azotu dla innych roślin upra-
wianych w zmianowaniu, a także czynnik korzystnie oddziałujący na 
strukturę i inne parametry żyzności gleb [Martyniuk 2012]. Jednym z 
ważniejszych czynników wpływających na wzrost, rozwój i ostatecznie 
plony roślin, są bakterie symbiotyczne zaopatrujące te rośliny w azot, 
określany często jako najważniejszy pierwiastek plonotwórczy. Układy 
symbiotyczne, w których następuje przekazywanie zredukowanego 
azotu do rośliny to: bakterie brodawkowe (rizobia) (rys. 1 i 2) – rośliny 
motylkowate, strączkowe oraz symbiozy z cyjanobakteriami (Anaba-
ena – Azolla, porosty). 

Oszacowano, iż z ilości 139 do 170 ton azotu dostającego się co-
rocznie do globalnego cyklu N w wyniku procesu BWAA, azot związany 
w systemach symbiotycznych stanowi około 70 do 80% [Peoples i Cra-
swell 1992]. Największe znaczenie, ma symbioza roślin motylkowatych 
z bakteriami brodawkowymi (rizobia) (tab. 2). Większość gatunków 
roślin motylkowatych tworzy układ symbiotyczny ze specyficznymi tylko 
dla nich gatunkami rizobiów, np. bakterie brodawkowe koniczyny nie 
tworzą symbiozy z korzeniami lucerny, fasoli czy grochu, tak samo jak 
symbionty lucerny, fasoli lub grochu nie tworzą brodawek na korzeniach 
koniczyny [Martyniuk 2012]. Rizobia wiążą azot atmosferyczny w bro-
dawkach, określanych jako wytwory komórek wewnętrznych warstw 
kory pierwotnej korzeni roślin motylkowatych. 

Brodawki dzieli się na dwie grupy, to znaczy takie, które różnią się 
kształtem, obecnością lub brakiem stożka merystematycznego oraz 
formą azotu transportowanego do rośliny. W obrębie pierwszej grupy 
brodawki mają aktywność merystematyczną, czyli przejawiają wzrost 
ciągły. Charakteryzuje je kształt wydłużony, zbliżony do cylindryczne-
go. Brodawki te transportują związany azot atmosferyczny w postaci 
związków amidowych (lucerna, koniczyna czy groch). Kolejna grupa 
to brodawki zwykle okrągłe, posiadające ograniczoną aktywność 
merystematyczną, ich rola opiera się na transportowaniu związanego 

Tabela 1. Liczebności Azotobacter oraz bakterii symbiotycznych roślin 
motylkowatych w glebie pod pszenicą ozimą uprawianą w systemie 

ekologicznym i konwencjonalnym. 
System/termin pH Azotobacter

[1 g s.m. gleby]
Bakterie symbiotyczne

koniczyny lucerny grochu
Ekologiczny 6,6 120 1,7x104 1,1x102 1,7x103

Konwencjonalny 5,6 0 5,8x102 0 1,7x102

Źródło: Martyniuk i in. 2007
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azotu atmosferycznego ale w formie ureidów 
(u soi czy fasoli) [Martyniuk 2008]. W glebie 
nie wiążą azotu atmosferycznego, jedynie 
pobierają różne związki azotowe, w tym sole 
mineralne. Siedliskiem ich życia jest zatem 
gleba oraz wnętrze korzeni roślin motylko-
watych [Gołębiowska i in. 2001]. 

Związany symbiotycznie azot ma nie tylko 
znaczenie plonotwórcze dla roślin motylkowa-
tych, ale także dla roślin następczych, upra-
wianych po motylkowatych. Groch i bobik są 

Rysunek 2. Komórki Rhizobium zasiedlające korzeń strączkowych. 
Guzki wynikające z udanej infekcji korzeni roślin strączkowych przez 
Rhizobium. Różowe wnętrze wskazuje, że występuje wiązanie azotu 

Źródło: http://www.prairiesoilsandcrops.ca/display_article.html?id=42&print-
page=YES

aktualnie roślinami strączkowymi najczęściej uprawianymi przez rolników w Polsce 
[Księżak i in. 2009]. W badaniach Martyniuk [2012] stwierdzono dużą liczebność 
(ponad 1000 komórek na 1 g) bakterii symbiotycznych u grochu lub bobiku. 

W próbkach  gleb lekkich i zakwaszonych nie stwierdzano w ogóle wy-
stępowania tych bakterii. Bakterie symbiotyczne grochu i bobiku zasiedlają 
dość powszechnie gleby Polski, a odczyn (pH) ma bardzo istotny wpływ na 
liczebność tych bakterii w środowisku glebowym. Największą liczebność 
bakterii symbiotycznych łubinu charakteryzowały się gleby lekkie lub średnio 
zwięzłe o odczynie lekko kwaśnym [Martyniuk i in. 2005]. Większość gleb, 
w których nie wykryto rizobiów łubinu, to gleby żyzne, średnio zwięzłe lub 
ciężkie o odczynie powyżej 6,5. Prawdopodobnie były to gleby, na których 
nigdy nie uprawiano łubinu. Informacje dotyczące występowania i liczebności 
bakterii symbiotycznych w glebach uprawnych są ważne z praktycznego 
punktu widzenia, ponieważ dają one podstawę do racjonalnego stosowa-
nia preparatów szczepionkowych zawierających bakterie. Stosowanie tych 
szczepionek do przedsiewnego otoczkowania nasion roślin bobowatych 
uprawianych na glebach charakteryzujących się niskimi populacjami bakterii 
symbiotycznych, a zwłaszcza ich brakiem, daje pozytywne wyniki w postaci 
istotnych przyrostów plonów tych roślin.

PODSUMOWANIE

Symbioza z rizobiami może przyczynić się do zmniej-
szenia zapotrzebowania roślin motylkowatych na sztuczne 
nawozy azotowe, czyniąc uprawy samowystarczalnymi. 
Uprawy roślin motylkowatych, stosowane w płodozmianie, 
wzbogacają glebę w azot, a plony zbóż uprawianych po 
roślinach motylkowatych są wyższe i powtarzalne w kolej-
nych latach mimo braku nawożenia sztucznego [Martyniuk 
2012]. Również wysokie ceny nawozów mineralnych po-
winny zachęcać rolników do uprawy roślin współżyjących 
z bakteriami azotowymi. Pomimo wielorakich korzyści 
wynikających z uprawy roślin motylkowatych, udział tych 
roślin w strukturze zasiewów w Polsce jest od wielu lat 
niewielki. W 2000 r. rolnicy uprawiali w Polsce około  
122 tys. ha roślin strączkowych i 299 tys. ha motylkowatych 
wieloletnich, czyli odpowiednio 1,1 i 2,7% powierzchni 
zasiewów ogółem. Rolnicy przeprowadzając kalkulację 
opłacalności zwykle nie biorą pod uwagę wartości stanowi-

ska po roślinach motylkowych i zwyżki plonu rośliny następczej oraz oszczędności 
z tytułu zmniejszenia nakładów na nawozy i preparaty ochrony roślin. Aktualnie 
w celu poprawy opłacalności upraw roślin motylkowych realizowane są różnego 
rodzaju programy wsparcia dla rolników.
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Tabela 2. Rodzaje i gatunki bakterii 
brodawkowych oraz rośliny, z którymi tworzą 

symbiozę
Rodzaj/ gatunek Roślina/ 

gospodarz
Rhizobium
R. leguminosarum
biowar viciae 
trifolii 
phaseoli

Pisum, Viciae, 
Lathyrus, Lens

Trifolium 
Phaseolus

Mesorhizobium M. loti Lotus

Sinorhizobium 

S. meliloti

Medicago

Melilotus
Trigonella

Azorhizobium
A. caulinodans Sesbania

Bradyrhizonium
B. japonicum
Bradyrhizobium sp. 

Glycine
Lupinus

Źródło: Martyniuk 2008

Rysunek 1. Komórki Rhizobium zasiedlające korzeń 
koniczyny 

Foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/
jHjP2weoRd9V0fxb3SI-K9MTjNZETYmyPJy0liipFm0
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