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WSTĘP

Stosowanie preparatów chemicznych w ochronie roślin uprawnych nie ogra
nicza się z reguły do jednorazowego zabiegu wykonanego przy użyciu tylko 
jednego pestycydu. Na ogół są to całe systemy ochrony poszczególnych upraw, 
obejmujące kilka lub kilkanaście zabiegów w ciągu roku. Składa się na nie wiele 
oprysków różnymi środkami chemicznymi zawierającymi kilka substancji aktyw
nych. Oddziaływanie tego rodzaju zestawu pestycydów na wielkość populacji 
drobnoustrojów oraz na ich aktywność metaboliczną w glebie może w znacznym 
stopniu różnić się od wpływu wywieranego przez pojedyncze środki ochrony 
roślin [Auspurg 1985; Wardle, Parkinson 1992; Schuster, Schroder 1990 а,Ь].

W literaturze istnieje sporo informacji na temat wpływu poszczególnych 
preparatów ochrony roślin na niektóre procesy mikrobiologiczne zachodzące w 
glebie. Niewiele jest natomiast prac dotyczących ubocznych skutków powodowa
nych przez różnorodne substancje aktywne wprowadzane równocześnie do gleby. 
Kombinacje związków chemicznych mogą w różny sposób oddziaływać na prze
miany metaboliczne, jak np. rozkład błonnika, nitryfikacja itp. Pestycydy mogą 
również znacząco wpływać na ilość biomasy mikroorganizmów [Anderson, 
Domsch 1980; Nowak 1982], oznaczaną np. metodą SIR (.substrate-inducted 
respiration) według Andersona i Domscha [1978].
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Celem niniejszej pracy było zbadanie (w warunkach laboratoryjnych) zmian 
natężenia aktywności celulolitycznej oraz ilości biomasy drobnoustrojów w glebie 
po zastosowaniu różnorodnych pestycydów wchodzących w skład systemu che
micznej ochrony: sadu jabłoniowego, pszenicy ozimej, ziemniaków oraz bobiku.

METODYKA BADAŃ

Do badań użyto gleby brunatnej wytworzonej z gliny lekkiej pylastej (o 
składzie granulometrycznym: piasek 50%, pył 27%, części spławialne 23%). 
Zawartość substancji organicznej wynosiła 1,23%, a pH 6,7. Próbki pobrano z 
warstwy gleby o miąższości od 0 do 15 cm. Glebę po przesianiu przez sito 
(średnica oczek 1 mm) podzielono na próbki o masie 4 kg, a następnie wymieszano 
ze sproszkowaną celulozą w ilości 20 g/kg gleby. Badane pestycydy były doda
wane do gleby w następujących dawkach: zalecanych w praktyce rolniczej (N), 
10-krotnie wyższych (10 N) oraz 100-krotnie wyższych od dawek połowych (100 
N). Za podstawę do obliczenia przyjęto masę 5-centymetrowej warstwy gleby na 
powierzchni 1 ha. Kontrolę stanowiła próbka gleby bez pestycydów. Każda z serii 
doświadczalnych założona była w trzech powtórzeniach. Badania prowadzono z 
zestawem pestycydów używanych w chemicznej ochronie pszenicy ozimej, zie
mniaków, bobiku oraz sadu jabłoniowego. Ogólną charakterystykę badanych 
pestycydów oraz wielkość zalecanych dawek polowych podano w tabeli 1.

Wszystkie próbki glebowe doprowadzono do wilgotności 60% maksymalnej 
pojemności wodnej, a następnie inkubowano w woreczkach foliowych, w tempe
raturze pokojowej przez okres ok. 100 dni. Raz w tygodniu zawartość woreczków 
dokładnie mieszano, uzupełniając w razie potrzeby zawartość wody oraz pobie
rano naważki gleby do badań. Pierwsze analizy przeprowadzono bezpośrednio po 
założeniu doświadczenia, pozostałe w odstępach tygodniowych. Ilości cukrów 
redukujących w badanych próbkach gleby oznaczono metodą Benefielda [1971] 
w modyfikacji Grossbard i Wingfield [1975]. Zawartość biomasy żywych mikro
organizmów określono według fizjologicznej metody Andersona i Domscha 
[1978]. W celu statystycznej weryfikacji uzyskanych wyników analiz przeprowa
dzono obliczenia za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji i programu kom
puterowego GFA-STATISTIK.

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

Oczekiwano odmiennych efektów działania powodowanych przez wprowa
dzane do gleby pestycydy w postaci jednego lub kilku związków jednocześnie i 
w krótkich odstępach czasu. Zmiany w mikroflorze i jej aktywności mogą bowiem 
być intensywniejsze na skutek działania addytywnego, czy też synergicznego. 
Mogą też uwidocznić się wpływy nie notowane w przypadku zastosowania 
pojedynczych związków, co jest najczęściej związane z kumulacją w glebie
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TABELA 1. Wykaz i charakterystyka badanych pestycydów  
TABLE 1. List and character o f pesticides under investigation

Nazwa preparatu Nazwa i zawartość
Name o f preparation substancji aktywnej Dawka zalecana

Grupa pestycydów  
Group of pesticides

[%]
Name of active

ЛУ U W IvU ^jCllV/vUllU

Recommended rate 
[kg or 1 /ha]substance and content

[s.a. in %]
Afalon herbicyd linuron (50) 2,0
Aminopielik herbicyd 2,4 D (36) 

dicamba (2,8) 3,0

Anthio insektycyd formotion (25) 1,0
Bayleton WP fungicyd triadimefon (25) 0,5
Bercema CCC reg. wzrostu CCC (50) 2,0
Captan 50 W fungicyd kaptan (50) 1,5
Chwastox herbicyd MCPA (17) 5,0
Cynkotox fungicyd zineb (65) 4,5
Dicuran WP herbicyd chlortoluron (80) 2,0
Dithane M45 fungicyd mankozeb (80) 4,0
Dosamix

herbicyd metaksuron (72)
2,0symazyna (8)

Enolofos insektycyd chlorfenwinfos (44) 0,5
Owadofos insektycyd fenitrotion (50) 2,25
Gamakarbatox

insektycyd karbarylion (40) 
lindan (10) 2,0

Pielisam linuron (17,5)

herbicyd metabenzotiazuron 
(21,5) 

torbutryna (11)

3,0

Pirimor 50 WP insektycyd pirimikarb (50) 0,25
Polyram combi fungicyd metiram (80) 2,4
Reglone herbicyd dikwat (20) 4,5
Ridomil plus 45 WP metalaksyl (5)

fungicyd tlenochlorek miedzi 
(40)

4,0

Rubigan 12 EC fungicyd fenarimol (12) 0,5
Sadofos 30 insektycyd malation (30) 2,0
SiarkolК

fungicyd karbendazym (5) 
siarka koloid. (80) 3,0

Syllit fungicyd dodyna (65) 1,5
Zolone insektycyd forglon (35) 2,0
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substancji toksycznych bądź też z powstawaniem nowych związków bardziej 
szkodliwych niż wyjściowe [Hubbel i in. 1973; Houseworth, Tweedy 1973; 
Nowak 1982]. Uzyskane wyniki badań wskazują na różną reakcję gleby na 
zastosowane pestycydy. Jest to zgodne z wynikami badań Gostkowskiej i Furczak 
[1981 a,b, 1982] dotyczących wpływu różnych środków ochrony roślin na rozkład 
celulozy w glebie.

W glebie umieszczonej w woreczkach foliowych, do której wprowadzono 
zestaw preparatów stosowanych w chemicznej ochronie sadu (rys. 1), obserwo
wano istotne (P=0,01) zahamowanie aktywności celulolitycznej. Wielkość tego 
hamowania zwiększała się wraz ze wzrostem dawki stosowanych pestycydów. 
Zahamowanie występowało z reguły bezpośrednio po dodaniu do gleby badanych 
związków chemicznych. Wyraźna też była tendencja do wydłużenia czasu wspo
mnianej obniżonej aktywności, dochodzącej do ok. 100 dni w glebie ze 100-krot- 
nie wyższymi (od polowych) dawkami pestycydów. Jakkolwiek niższe dawki nie 
obniżały trwale aktywności celulolitycznej gleby, to również w tym przypadku 
obserwowano okresy znacznego jej osłabienia. Spadek aktywności celulolitycznej 
gleby stwierdzano okresowo także po zastosowaniu innych badanych kombinacji 
pestycydów. W przypadku preparatów stosowanych w ochronie pszenicy ozimej 
(rys. 2) przez okres 8 tygodni, w którym dodawano do gleby 9 badanych pestycy
dów wystąpił istotny (P=0,05) spadek aktywności celulolitycznej gleby. W nie-

Tygodnie

Rys. 1. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie sadu na aktywność celulolityczną 
gleby, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%): N -  dawka połowa pesty
cydów, 10 N -  dawka pestycydów 10-krotnie wyższa od polowej,100 N -  dawka pestycydów 100-

krotnie wyższa od polowej 
Fig. 1. The influence of pesticides used in chemical protection of orchards on cellulolytic activity in 

soil, expressed as a percentage of control (control = 100%): N -  field dose of pesticides, 10 N -  ten ti
mes higher than the field one of pesticides, 100 N -  hundred times higher than the field one dose of

pesticides
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Rys. 3. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie ziemniaków na aktywność celulolity- 
czną w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia patrz

rys. 1
Fig. 3. The influence of pesticides used in chemical protection of potatoes on cellulolytic activity in 

soil expressed as a percentage of control (control = 100%); explanation see Fig. 1

Rys. 2. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie pszenicy ozimej na aktywność celu- 
lolityczną w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia

patrz rys. 1
Fig. 2. The influence the pesticides used in chemical protection of winter wheat on cellulolytic activi

ty in soil, expressed as a percentage of control (control = 100%), explanation see Fig. 1
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których przypadkach sięgał on nawet do 80% w porównaniu z glebą kontrolną. 
Działanie to nasilało się wraz ze wzrostem stężenia.

Podobne zjawisko występowało w glebie zadanej preparatami używanymi w 
ochronie upraw ziemniaków (rys. 3). W ciągu trzech pierwszych tygodni badań 
odnotowano zmniejszenie aktywności celulolitycznej gleby o 20-70% w porów
naniu z glebą kontrolną. Najintensywniejszy był spadek przy dawce pestycydów 
100-krotnie wyższej od polowej. W czwartym tygodniu badań zaobserwowano z 
kolei silny wzrost aktywności celulolitycznej, rzędu 100% w stosunku do gleby 
kontrolnej.

W glebie, w której modelowano chemiczną ochronę bobiku (rys. 4), wystąpiło 
istotne (P=0,05) obniżenie aktywności celulolitycznej po dodaniu do gleby pre
paratów chemicznych (Afalonu i dwukrotnie Anthio). Wielkość tego obniżenia 
wahała się od 20 do 50% w porównaniu z glebą bez pestycydów.

Biorąc pod uwagę średnią wartość aktywności celulolitycznej oznaczoną dla 
całego okresu badań (ok. 100 dni), należy stwierdzić, iż dawki pestycydów: 
połowa oraz 10-krotnie wyższa od niej powodowały na ogół zwiększenie tej 
aktywności. Dopiero zastosowanie preparatów w stężeniu 100-krotnie wyższym 
wpłynęło hamująco na ilość oznaczanych cukrów redukujących. Nowak [1982] 
w swoich badaniach odnotował wyraźnie inhibujący wpływ pestycydów stosowa
nych łącznie i w wysokich dawkach na aktywność celulolityczną gleby. Zaobser
wował ponadto efekt synergiczny pod wpływem Dicuranu i Cercobinu Super

Tygodn ie

Rys. 4. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie bobiku na aktywność celulolityczną 
w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia patrz rys. 1 
Fig. 4. The influence of pesticides used in chemical protection of faba bean on cellulolytic activity in 

soil, expressed as a percentage of control (control = 100%); explanation see Fig. 1
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dodawanych jednocześnie do gleby. Niewielkie zahamowanie rozkładu celulozy 
stwierdził Hurle [ 1991 ] w 5-letnim doświadczeniu polowym z udziałem 7 różnych 
pestycydów. Nie odnotował jednak efektu kumulującego preparatów stosowanych 
jednocześnie w ciągu całego okresu badań.

Hamowanie natężenia aktywności celulolitycznej gleby pod wpływem wyso
kich stężeń pestycydów można uznać za poważne zagadnienie, jednakże preparaty 
chemiczne występują w tak dużych koncentracjach w glebie jedynie w sytuacjach 
wyjątkowych. Ponadto zestawy pestycydów wchodzące w skład systemów che
micznej ochrony roślin zmieniają się w kolejnych latach wraz ze zmianą rośliny 
uprawnej (wyjątek stanowi sad). Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo nakła
dania się ich wpływu, a tym samym trwałego, jednokierunkowego zaburzenia 
procesów mikrobiologicznych. W niniejszych badaniach jedynie w glebie z zesta
wem pestycydów stosowanych w sadach i to w stężeniu najwyższym (100-krotnie 
wyższym od zalecanej dawki) zaobserwowano długotrwałe (ok. 100 dni) wysoko 
istotne zahamowanie procesu rozkładu celulozy. W badaniach nad innymi zesta
wami środków ochrony roślin efekty inhibujące, jeżeli wystąpiły, nie trwały długo.

Metoda określania aktywności celulolitycznej przez pomiar ilości wytworzo
nych w glebie cukrów redukujących [Benefield 1971], ze względu na swoją 
prostotę i szybkość wykonania, może być z powodzeniem stosowana w doświad
czeniach nad oddziaływaniem różnych pestycydów (w tym ich kombinacji) na 
przemiany celulozy w glebie oznaczane po dłuższym okresie. Metoda ta pozwala 
na badanie stopnia natężenia rozkładu celulozy w każdym momencie tego procesu.

Zawartość biomasy mikroorganizmów w glebie zmieniała się również pod 
wpływem stosowanych środków ochrony roślin. Wielkość obserwowanego od
działywania była zróżnicowana w zależności od rodzaju pestycydów, ich stężenia 
oraz terminu wprowadzenia do gleby.

Wzrost ilości biomasy mikroorganizmów zanotowano przede wszystkim w 
glebie, w której modelowano chemiczną ochronę pszenicy ozimej (rys. 5) oraz 
ziemniaków (rys. 6). Oznaczone dla całego okresu badań średnie wartości biomasy 
wskazują na ich wysoko istotny (P=0,01) wzrost (od 30 do 60%) pod wpływem 
polowej i 10-krotnie wyższej dawki pestycydów. Dawka 100-krotnie wyższa 
powodowała na ogół zmniejszenie ilości biomasy, dochodzące w niektórych 
przypadkach nawet do 80% w porównaniu z glebą kontrolną.

Najwięcej przypadków obniżenia ilości biomasy obserwowano w glebie, do 
której dodawano pestycydy stosowane w chemicznej ochronie sadu (rys. 7), 
zwłaszcza w dawce 100-krotnie wyższej od polowej. Średnie wartości biomasy 
oznaczone dla tych kombinacji były istotnie niższe o 20 do 80% w stosunku do 
kontroli. Zaobserwowane zjawisko zmniejszenia ilości biomasy mikroorgani
zmów występowało z reguły bezpośrednio po wprowadzeniu do gleby badanych 
pestycydów. I tak na przykład zastosowanie Pielisamu, Dosamixu i Dicuranu w 
uprawie pszenicy ozimej (rys. 5) oraz Afalonu w chemicznej ochronie ziemniaków 
(rys. 6) oraz bobiku (rys. 8) powodowało zmniejszenie ilości badanej biomasy
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Rys. 5. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie pszenicy ozimej na biomasę mikro
organizmów w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia

patrz rys. 1
Fig. 5. The influence of pesticides used in chemical protection of winter wheat on biomass of microor

ganisms in soil, expressed as a percentage of control (control = 100%); explanation see Fig. 1

Rys. 6. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie ziemniaków na biomasę mikroorgani
zmów w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia patrz

rys. 1
Fig. 6. The influence the pesticides used in chemical protection of potatoes on biomass of microorga

nisms in soil, expressed as a percentage of control (control = 100%); explanation see Fig. 1
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Rys. 7. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie sadu na biomasę mikroorganizmów w 
glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%); objaśnienia patrz rys. 1 
Fig. 7. The influence of pesticides used in chemical protection of orchards on biomass of microorga

nisms in soil expressed as a percentage of control (control = 100%); explanation see Fig. 1

mikroorganizmów w porównaniu z glebą kontrolną. W przypadku bobiku były to 
różnice nieistotne. 

O możliwości zarówno wzrostu, jak i spadku ilości biomasy mikroorganizmów 
pod wpływem różnych środków ochrony roślin informują nieliczne badania

Rys. 8. Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie bobiku na biomasę mikroorganizmów 
w glebie, wyrażony procentowo w porównaniu z kontrolą (kontrola = 100%)objaśnienia patrz rys. 1 
Fig. 8. The influence of pesticides used in chemical protection of faba bean on biomass of microorga

nisms in soil, expressed as a percentage of control (control = 100%)explanation see Fig. 1
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dotyczące tego problemu [Anderson 1992; Hubbel i in. 1973; Houseworth, Twe
edy 1973; Somda, Phatak, Mills 1991]. Obniżenie zawartości biomasy pod wpły
wem systemu chemicznych zabiegów dokonywanych w uprawie pszenicy ozimej 
stwierdził Nowak [1982] w swoich doświadczeniach laboratoryjnych i polowych. 
Hurle [ 1991 ] we wspomnianych już 5-letnich badaniach polowych zaobserwował 
niewielkie obniżenie ilości biomasy, ale tylko w pierwszym roku badań, w 
kombinacjach z równoczesnym stosowaniem insektycydów i fungicydów. W 
doświadczeniu Schustera i Schrodera [1990 a,b] z pestycydami stosowanymi w 
systemie ochrony pszenicy ozimej, dwa środki: Aretit i Arelon wprowadzane 
razem obniżyły ilość biomasy mikroorganizmów o ok. 50%, a Dichlorprop i 
Cycocel użyte w tym samym doświadczeniu powodowały ponadto długotrwały 
(60 dni) efekt hamujący.

Fizjologiczna metoda oznaczania biomasy mikroorganizmów, opracowana 
przez Andersona i Domscha [1978], a zastosowana w niniejszych badaniach jest 
-  obok innych metod opartych np. na pomiarze ATP -  najdokładniejsza, daje 
najbardziej powtarzalne wyniki i może być zalecana w ocenie wpływu wnoszo
nych do gleby pestycydów na wielkość populacji drobnoustrojów [Nowak 1982; 
Schuster, Schroder 1990 a,b; Wardle, Parkinson 1992].

Ocena negatywnych zagrożeń stwarzanych dla środowiska glebowego przez 
środki ochrony roślin jest sprawą trudną. Uznanie stopnia nasilenia i czasu trwania 
zmian za jednoznacznie negatywne dla gleby, jej biologii i żyzności stwarza wiele 
problemów. Jedyną, jak dotychczas, próbę określenia kryteriów takiej oceny 
podjął Domsch [1980], który naturalne dla drobnoustrojów i ich aktywności 
warunki stresowe porównał ze stresem powodowanym przez preparaty chemicz
ne. Wszelkie zmiany badanego procesu (tak hamowania, jak i stymulacji), wyno
szące ponad 50% w stosunku do kontroli, oraz czas trwania tego zaburzenia 
powyżej 60 dni uznał za groźne. W niniejszych badaniach jedynie w przypadku 
gleby, w której modelowano chemiczną ochronę sadu i to stosując dawkę 100- 
krotnie wyższą od polowej, wystąpiło zahamowanie aktywności celulolitycznej, 
które według kryteriów Domscha [1980] można by uznać za groźne dla środowi
ska glebowego. Zastosowanie jednak tych samych kombinacji w dawkach niż
szych nie powodowało już tak niebezpiecznych zaburzeń.

Powyższe stwierdzenia odnoszą się tylko do kilku wybranych systemów che
micznej ochrony i do gleby, na której te badania prowadzono. Tymczasem co roku 
wprowadza się do rolnictwa coraz nowe i inaczej działające środki ochrony roślin, 
krócej zalegające w glebie, których efekt kumulujący jest mniejszy. Stąd też 
należałoby w dàlszych badaniach laboratoryjnych i polowych prowadzonych na 
innych glebach, z użyciem innych zestawów pestycydów, dokonać indywidualnej 
oceny ubocznych skutków powodowanych przez te preparaty w środowisku 
glebowym.
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WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych wyników badań można sformułować kilka ogólnych 
wniosków:

1. Kombinacje pestycydów wprowadzane do gleby, a wchodzące w skład 
chemicznej ochrony pszenicy ozimej, sadu, ziemniaków oraz bobiku, stosowane 
w niższych dawkach powodowały na ogół stymulację aktywności celulolitycznej 
oraz wzrost zawartości oznaczonej biomasy mikroorganizmów. Dawki wyższe 
działały hamująco.

2. Wprowadzenie do gleby zestawów obejmujących wszystkie pestycydy 
wchodzące w skład chemicznej ochrony badanych roślin (pszenicy ozimej, sadu, 
ziemniaków i bobiku) powodowało w przypadku dawek: polowej i 10-krotnie 
wyższej na ogół zwiększenie, natomiast dawki 100-krotnie wyższej -  zahamowa
nie stopnia aktywności celulolitycznej oraz zawartości biomasy mikroorgani
zmów w glebie.

3. Zmiany w przebiegu aktywności celulolitycznej oraz ilości biomasy drob
noustrojów zachodzące po zastosowaniu dawek polowych badanych pestycydów 
okazały się niewielkie i krótkotrwałe w porównaniu ze zmianami powodowanymi 
przez naturalne czynniki stresowe. Zaburzenia o znacznym nasileniu wystąpiły 
jedynie w przypadku stosowania najwyższej dawki pestycydów (100-krotnie 
wyższej od polowej), używanych w ochronie sadu.
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INFLUENCE OF PESTICIDES 
USED IN CHEMICAL PROTECTION OF FIELD CROPS 

ON SOME BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL

Department o f Microbiology, Agricultural University o f Szczecin  

SU M M A R Y

The changes of cellulolytic activity and microbial biomass in response to simultaneous applications of 
various pesticides used in complete chemical protection of winter wheat, orchards, potatoes and faba 
bean were studied in a laboratory experiment. The soil (brown soil, pH 6,7; 1,23% C) was thoroughly 
mixed with the pesticides. The chemicals were applied at normal field dose, lOx and lOOx times higher 
than the field one. As control was soil sample non-treated with pesticides. The soil samples were stored 
into plastic bags. It has been found that in some instances pesticide combinations at low dosages caused 
stimulations of cellulolytic activity and content of microbial biomass where-as higher dosages were 
inhibitive. The same effects were observed when spray programmes were applied. It is suggested that 
for the prediction of pesticide side-effect in the field beside single compound studied pesticide combi
nations should be included.
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