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OBECNY STAN BADAN NAD ALLELOPATIA 

Pojecie i termin ,,allelopatia” znane sa od r. 1937, tj. cd ukazania sie 

klasycznej pracy Molischa: ,,Der Einfluss einer Pflanze auf die andere — 

Allelopathie”. Dopiero jednak w latach powojennych prace w zakresie 

tej nowej gałęzi botaniki zaczęły przybierać na ilości i na ciężarze gatun- 

kowym. 

Prace dawniejsze w większości ograniczały się do obserwacji, nieraz 

bardzo powierzchownych; jeśli niektóre z nich opierały się na doświad- 

czeniach, to z reguły tylko obserwacyjnych. Część opracowań podawała 

mniej lub więcej bezkrytycznie zestawienia różnych nie udokumento- 

wanych danych. Mówiły one o korzystnym lub ujemnym wpływie pew- 

nych roślin uprawnych na rozwój sąsiadów, o korzystnych lub nieko- 

rzystnych kombinacjach pewnych upraw współrzędnych, o takim czy 

innym wzajemnym wpływie pewnych chwastów segetalnych i roślin 

uprawnych. 
Dane te pochodziły najczęściej z obserwacji praktyków [nowym przy- 

kładem może być praca Bayer'a (1957) o pokrzywie, albo też szereg ze- 

stawień w podręcznikach Roemer'a-Scheffer'a (1953), czy Heeger’a (1956)], 

zwłaszcza rolników i ogrodników, niejednokrotnie ze starych, na pół le- 

gendarnych przekazów. Od czasu do czasu tylko pojawiało się jakieś 

opracowanie, oparte na wynikach doświadczalnych, niejednokrotnie nie- 

mal sensacyjnych. Najczęściej przy tym wyniki nie udokumentowane 

naukowo w sposób wystarczający, a przynajmniej zbyt skromne, brano 

zą podstawę do szerokich uogólnień (np. Madaus, 1938). 

Allelopatia w ujęciu dawniejszym nie miała więc dostatecznych pod- 

staw naukowych. Wstępne obserwacje i sformułowania Molisch'a były 

zasadniczo słuszne, badaczowi temu brakło jednak odpowiednich konty- 

nuatorów. Nie wystarczał zapał, z jakim niektórzy badacze oddawali się 
tej nowej gałęzi wiedzy, ani glęboka siła przekonania o słuszności gło- 
szonych tez. Pochopność w konstruowaniu ich, brak ścisłości w doświad- 
czeniach prowadziły do częstych zawodów. 

Przykładem może być chociażby obalenie głośnych w swym czasie 

twierdzeń K. Fahrenkamp'a (1937—1943) o korzystnym wpływie roślin- 

nych glikozydów nasercowych na rozwój roślin uprawnych — obalili je 

Drawer (1948), Hagel (1951), Schóller (1956), wreszcie zaś H. Fahrenkamp 

(1957).
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Badacze dawniejsi w wystarczającej mierze nie zdawali sobie sprawy 
z tego, jak powiązane są najczęściej skutki ekologicznego współzawod- 
nictwa roślin, rosnących w sąsiedztwie, z efektami ewentualnego oddzia- 
ływania pewnych substancji chemicznych — albo wydzielanych przez 
żywe rośliny, albo też pochodzących z rozkładu roślinnych resztek orga- 
nicznych '. A przecież allelopatia to właśnie wzajemny wpływ roślin na 
siebie tylko i wyłącznie dzięki jednym czy drugim substancjom chemicz- 
nym. Wyraźne oddzielenie w pracach doświadczalnych wpływu czynni- 
ków ekologicznych od oddziaływania allelopatveznych stanowi wstep do 
wszelkich doświadczeń w tej dziedzinie. 

Dopiero ostatnich 15 lat przyniosło szereg poważnych prac z zakresu 
allelopatii — zarówno ścisłych prac doświadczalnych, jak syntetycznych, 
zbiorowych opracowań. W artykule „Allelopatia na warsztacie nauko- 
wym” (1956) omówiłem dwa takie najpoważniejsze wówczas opracowa- 
nia: Knapp R.: Experimentelle Soziologie der hóheren Pflanzen (1954), 
oraz Grummer G.:. Die gegenseitige Beeinflussung hóherer Pflanzen — 
Allelopathie (1955). Pierwsza z tych książek opierała się na 773 pozy- 
cjach piśmiennictwa, druga na 548 pozycjach, zresztą bardzo nierównej 
wartości. Grimmer m. in. zaprojektował po raz pierwszy ścisłą termino- 
logię w zakresie allelopatii, posługując się częściowo propozycjami nie- 
których innych autorów. Terminologia ta na ogół przyjęła się — dotych- 
czas nikt nie przeciwstawił jej innej, lepszej. Griimmer wyróżnił 4-ro- 
dzaje związków allelopatycznych, wydzielanych przez rośliny różnych 
grup systematycznych: | „a |= | 

antybiotvk. = zwiazki wydzielane przez bakterie lub plechowce i od- 

działujące na mikroorganizmy; z o. a a 

fitoncydy = związki wydzielane przez rośliny naczyniowe a oddziału- 

jące na mikroorganizmy; 

koliny = związki wydzielane przez rośliny naczyniowe, a oddziałujące 

na inne rośliny naczyniowe; | o. 

marasminy = związki wydzielane przez bakterie iub plechowce, a od- 

działujące na rośliny naczyniowe. | p 

W obrębie kolin Grummer wyróżnił jeszcze blastokoliny = związki 

oddziałujące na kiełkujące nasiona lub siewki we wczesnym stadium 

rozwoju. A 

Zainteresowanie allelopatią jeszcze bardziej przybrało na sile w ciąsu 

kilku ostatnich lat. Nic dziwnego — obok znaczenia teoretycznego może 

ona przecież posiadać bardzo dużą doniosłość praktyczną. Wpiyw takich 

i „Ściśle biorąc allelopatyczne wpływy roślin sąsiadujących wchodzą w zakres 

grupy ekologicznych czynników biotycznych — obok grup czynników klimatycznych 

i edaficznych. Dla uproszczenia sprawy czynnikami ekologicznymi nazywam tutaj 

wszystkie czynniki środowiska — poza allelopatycznymi”.
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czy innych związków chemicznych, pochodzących z innych roślin, może 

przecież zmieniać wysokość plonów roślin uprawnych, może oddziaływać 

także na jego jakość, czyli na chemiczny skład masy roślinnej. Może to 

mieć doniosłe znaczenie zwłaszcza dla roślin leczniczych i przemysłowych, 

ale także dla gatunków dostarczających bezpośrednio pokarmu czy pa- 

szy. „Blastokoliny” mogą utrudniać lub ułatwiać kiełkowanie diaspor 

i rozwój młodych roślinek. | 

Roła wydzielin korzeniowych, czy też związków, pochodzących z roz- 

kładu materii organicznej, może mieć znaczenie nie tylko w przestrzeni 

-— dla roślin rozwijających się równocześnie, w sąsiedztwie, ale i w cza- 

sie — dla tych, które zajmą miejsce ustępujących, w praktyce dla po- 

plonu. Stąd słuszne zainteresowanie tą sprawą ze strony teoretyków 

i praktyków, zajmujących się zagadnieniem „zmęczenia gleby”, sprawą 

zmianowań i płodozmianów. | 
W szeregu ścisłych prac doświadczalnych ostatnich lat poddano kon- 

troli wiele dawniejszych obserwacji i twierdzeń. Znaczna ich część nie 

zdołała się utrzymać (jak właśnie wspomniana praca K. Fahrenkamp'a), 

'nne uzyskały wystarczającą podbudowę dokumentacyjną. Pozyskano przy 

tym sporo nowych danych, niejednokrotnie dużej wagi. W każdym razie 

dzięki. tym ścisłym pracom: doświadczalnym allelopatia — jako odrębna 
gałąź fizjologii, a także ekologii roślin — zdobyła sobie należne miejsce 

rośród innych dyscyplin naukowych. Dowodem tego choćby poświęcone 

iej obszerne opracowanie Rademacher'a (1959) w tomie Xi wychodzącego 

óbecnie pod redakcją W. Ruhland'a klasycznego, 18-tomowego podręcz- 

nika fizjologii roślin. m. 
Poniżej staram się przedstawić obecny stan problemu allelopatii na tle 

przeglądu najważniejszych prac w tym zakresie, ogłoszonych w ciągu 

ostatnich 5 lat, czyli od chwili opublikowania wspomnianego artykułu 

z 1956 r. Przegląd ten opieram na dostępnych mi czasopismach i opra- 

cowaniach naukowych polskich i obcych. 

Wśród omawianych tutaj prac dominującą rolę odgrywają badania 

oparte na doświadczeniach ścisłych, przede wszystkim wazonowych. 

Istnieje przecież nowa metodyka badań, dostosowana do zagadnienia. 

Szczególnie interesująca jest opublikowana przez Bórner'a w 1958 г. 

metoda kultur wodnych w serii naczyń połączonych, o stałym, jednokie- 

runkowym przepływie wody („kultury krążące”). Metoda ta pozwala na 

możliwie ścisłe ustalenie istnienia wydzielin korzeniowych jako procesu 

fizjologicznego. | | 
„W całej pełni zdaję sobie sprawę, że uwzględniono tutaj tylko część 

prac opublikowanych w różnych językach w wymienionym okresie. Ze 

względów technicznych mogłem jednak oprzeć się tylko na tych frag- 

mentarycznych materiałach. | 
z
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Wydzieliny korzeniowe, ich istnienie lub brak, ich ewentualny wpływ 
na inne rośliny, dalej zaś substancje chemiczne z rozkładu masy organicz- 
nej, zwłaszcza zaś organów podziemnych — to tematy jednej grupy prac 
allelopatvcznych (1). 

Doświadczenia z kombinacjami dwóch czy więcej gatunków, rosnących 
razem w wazonach, czy w kulturach wodnych, rozszerzono ostatnio na 
zespoły roślinne, badając znaczenie allelopatii w dziedzinie fitosocjolo- 
gii (II). Badania tego typu są dopiero w zalążku, tym niemniej opraco- 
wano już pewną wstępną metodykę i osiągnięto bardzo ciekawe wyniki. 
i3yć może, że allelopatia, obok czynników ekologicznych, odgrywa też 
pewną rolę w regulowaniu ilości osobników na danej jednostce powierz- 
chni, w obrębie naturalnych, czy sztucznych zbiorowisk roślinnych (za- 
gadnienie to stanowi przedmiot zainteresowań zwanej tak przez badaczy 
anglosaskich „demografii roślin”). Jako odrębną grupę (III; traktować 

można tutaj prace zajmujące się zagadnieniem wzajemnego wpływu alle- 
lopatycznego roślin uprawnych i chwastów. 

Inna wreszcie grupa prac obejmuje badania wpływu substancji che- 

micznycii, wydzielanych przez pewne rośliny, na kiełkujące diaspory ga- 

tunków :nnych (IV). Są to te „blastokoliny” Griimmer'a, o których 

wspomniano powyżej; odgrywają one prawdopodobnie poważną rolę 

w przyrodzie. 

I 

Wstępem do badań ścisłych nad wydzielinami roślinnymi była stwier- 

dzona wielokrotnie (ostatnio przez Winter'a, 1957) zdolność korzeni roślin 

do pobierania związków organicznych o ciężarze cząsteczkowym nieraz 

bardzo wysokim; związki te, niejednokrotnie bardzo stałe, mogą zatrzy- 

mywać swą zdolność do reagowania także po wchłonięciu przez roślinę. 

Że wydzieliny korzeniowe istnieją, świadczy chociażby chemotaktyczne 

czy chemotropiczne przyciąganie pasożytów zwierzęcych, jak np. nema- 

tod, czy roślinnych. Nasiona gatunków rodzajów Orobanche i Striga kieł- 

kują wyłącznie w obecności wydzielin korzeniowych żywicieli (są to 
najczęściej związki typu 0-laktonów (Sunderland, 1960). O wydzielinach 

korzeniowych świadczy także chemotropizm korzeni niektórych roślin 

w stosunku do korzeni innych gatunków, np. chemotropiczne przycią- 

ganie korzeni kukurydzy przez młode korzenie łubinu (Loos, 1956): Prze- 

rnawiają za tym również wyniki niektórych prac amerykańskich, w któ- 

rych pewne związki hormonalne, dostarczane w kulturach wodnych nie- 

którym tylko roślinom za pośrednictwem ich organów nadziemnych, do- 

stawały się do roślin sąsiadujących z nimi tylko poprzez środowisko 

wodne, dzięki wydzielaniu ich do pożywki przez tamte, potraktowane 

nimi osobniki.
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Znane jest wydzielanie przez korzenie pewnych roślin uprawnych 

jonów K, PO4, SO;, NH;4, śladów Ca i Mg — w zależności od układu wa- 

runków ekologicznych. Wydzielanie fosforu przez nieuszkodzone korze- 

nie pszenicy może przynosić duże straty, zwłaszcza w glebach nieprze- 

wiewnych (Michael, 1958). Korzenie niektórych roślin, zwłaszcza owsa, 

wydzielać mogą skopoletynę i jej związki glikozydowe (ostatnio Martin 

i Rademacher, 1960). Fizjologicznym oddziaływaniem skopoletyny, zna- 

nej pochodnej kumaryny, na kiełkujące nasiona i na wzrost korzeni zaj- 

mowały się prace Libbert'a i Liubke (1957/58 i 1958). Systemy korzenio- 

we niektórych roślin wydzielać mogą również pewne związki fluoryzu- 

jące, zwłaszcza pod koniec wegetacji roślin lub wskutek uszkodzenia 

(np. u Nigella sativa, Papaver pl. sp., Chelidonium maius). 

Szczególnie interesujące były doświadczenia z lnem i perzem. Upra- 

wiano len wraz z różnymi chwastami (Griimmer, 1956; Bórner, 1959; 

Griimmer i Beyer, 1960). Stwierdzono silne haraowanie wzrostu lnu przez 

gatunki rodzaju Inicznik (Camelina), znacznie mniejsze natomiast przez 

niektóre inne gatunki chwastów. Działały tutaj jednak nie wydzieliny 

korzeniowe, lecz związki hamujące, wypłukiwane z organów nadziem- 

nych lnicznika, z poprawką na oddziaływanie niektórych czynników eko- 

logicznych. 

Wydzielanie pewnych związków przez nadziemne organy roślinne jest 

bardzo rozpowszechnione. Zmiany zawartości pewnych składników w nad- 

ziemnych organach w ciągu życia roślin prawdopodobnie w dużej mierze 

pozostają w związku z wyługowywaniem ich przez opady. Odnosi się to 

do związków potasu, fosforu, azotu i wapnia, szczególnie zaś do alkaloidów 

u psiankowatych i u glistnika. Pomiędzy poszczególnymi rodzinami, ro- 

dzajami : gatunkami zachodzą zresztą pod tym względem ogromne róż- 

nice. 

Czynnie wydzielane są np. różnego typu olejki lotne. Oświecimska 

(1957 a) stwierdziła doświadczalnie hamujące, a następnie zabójcze od- 

działywanie nadziemnych organów melisy na lawendę — prawdopodob- 

nie dzięki wydzielaniu olejku. Hamująco działać mogą także olejki typu 

gorczycznych i czosnkowych. U niektórych roślin rolę alielopatyczną 

odgrywa etylen, wydzielany nie tylko przez różne owoce (fakt stwier- 

dzony już przez Molischa), ale także przez nadziemne organy wegetatyw- 

ne (np. u Cucurbita pl. sp., Taruxacum ojficinale, Silybum merianum). 

Dawniej jeszcze stwierdzono hamujace kietkowanie i wzrost działania 

glikozydu absyntyny, wydzielanego zwłaszcza przez amerykańskie pio- 

łuny. Tak samo koliny o typie aldehydu z półkrzewu Encelia farinosa 

(z rodzaju złożonych) z północnej Ameryki. W suchym klimacie tamtej- 

szego rejonu wypłukiwanie związków chemicznych jest minimalne. Wsku- 

tek tego koliny trwają długo w opadłych liściach i w wierzchniej war-
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stwie gleby pod gateziami roslin — i przez dluzszy-czas oddziaływać mogą 
na młode osobniki roślinne tego samego gatunku lub innych gatunków. 
Wypłukiwaniu juglłonu z liści i innych nadziemnych organów orzecha 
czarnego (Juglans nigra) przypisywał. Bode (1958) ujemny wpływ tej ro- 
śliny na pomidory, uprawiane współrzędnie w doświadczeniach wazono- 
wych. ah 3 

Wyniki badań Eberhardt'a i Martina (1957) nad korzeniowymi wy- 
dzielinami różnych roślin uprawnych pozwoliły im na sformułowanie 
wniosku, że wydzieliny takie odgrywać mogą jedynie podrzędną rolę 
allelopatvczną, natomiast rolę istotną — produkty rozpadu resztek ma- 
terii organicznej. ; 

Jest w ogóle pewne, że substancje chemiczne, zwalniane z martwych 
roślin i ich części w stanie nie zmienionym lub zmienionym, odgrywają 
znacznie większą rolę we wzajemnym wpływie roślin na siebie, niż 
związki wydzielane przez osobniki żywe. Substancje takie działają na 
inne rośliny przede wszystkim pośrednio — przez glebę. Bardzo trudno 
jest rozstrzygnąć, czy odnośne związki chemiczne pochodzą z żywych, 
czy też obumarłych właśnie korzeni i ich części — a następnie, w jakim 
stopniu związki te przetworzone już zostały przez edafon (Schónbeck, 
1956). Mogą tu przecież działać kompleksowo także toksyczne wydzieliny 

mikroorganizmów. emit ote 2 

Szczególną uwagę poświęcono badaniom toksycznych wydzielin perzu 

(Agropyron repens). Nad zagadnieniem tym pracowali między ińńymi: 

Osvald (1947 — według Rademacher'a, 1959), Wigorow (1950 — wg 

Griimmer'a, 1955), Golomedowa (1952 — wg Rademacher'a, j. w:). Ostat- 

nio zaś: Le Tourneau 1. (1950), Kommedahl (1957, 1957 1 1959), -‘Welbank 

(1960). 

Wszyscy ci badacze stwierdzili silnie  hamujacy wplyw perzu na kiel- 

kowanie i rozwój roślin zarówno uprawnych, jak rosnących dziko. Różne 

gatunki w rozmaitym stopniu wrażliwe są na to działanie. Ostatnie do- 

świadczenie ścisłe Kommedahl'a (1959) i Welbank'a (1960) wykazały, że 

chodzi tutaj o substancje toksyczne, nie wydzielane przez roślinę żywą, 

lecz powstające w glebie przy rozkładzie podziemnych organów. perzu. 

Odgrywają one rolę inhibitorów wzrostu, wyraźnie ujemną przy więk- 

szym zaperzeniu pola, zwłaszcza zaś w glebie zakwaszonej niskie ' pał 

sprzyja roztwarzaniu substancji toksycznych). 

Doświadczenia z perzem pozwoliły na ścisłe ujęcie spraw, znanych już 

dawniej. Wiadomo bowiem, że na kiełkowanie wielu roślin hamująco- dzia- 

łają wyciągi z korzeni szeregu gatunków, np. Euphorbia esula, Artemi- 

sia pl. sp., Bromus inermis, dalej zaś z korzeni żyta, pszenicy, jęczmie- 
nia, owsa. Natomiast odwrotnie, mianowicie. stymulująco, działały wy- 

ciągi z korzeni Inu i lucerny. Obok substancji ż rozkładu korzeni, :pew*
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ne znaczenie hamujące mają także związki -z- rozkładu nadziemnych 

resztek pozniwnych roślin uprawnych (Sehónbeck, 1956; Bórner, 1958a). 

I jedne + drugie działać mogą bezpośrednio na rośliny wyższe. 

Resztki pożniwne — słoma, sieczka itp. — właśnie dzieki substancjom 

hamującym, wytwarzającym się. w pierwszej fazie ich rozkładu, . od- 

działywać mogą ujemnie na rozwój nawiezionych nimi roślin. Dopiero 

po przejściu: dłuższego okresu rozkładu stają się pożytecznym materia- 

łem nawozowymi. W wyższym jeszcze stopniu odnosi się to do ściółki 

leśnej. Substancje hamujące w tych materiałach to przede wszystkim 

różne kwasy grupy fenolowej. 
Nagromadzające się w glebie związki : z rozkładu resztek roślinnych 

stają się przyczyną (zresztą przyczyną nie jedyną, chociaż chyba naj- 

ważniejszą) znanego „zmęczenia gleby”, zmuszają do zmianowańn. Wraż- 

liwość poszczególnych gatunków. na takie substancje jest bardzo różna. 

Winter (1957) stwierdził, że substancje hamujące wzrost korzeni wy- 

plukiwane ‘за ze ścierni w: koncentracjach f[itotoksycznych nawet w 9 

miesięcy po żniwach — zależy: to zresztą od wilgotności kiimatu. Resztki 

pożniwne mogą mieć właściwości wyraźnie antymikrobiotyczne, a tym 

samym naruszać mogą mikrobiologiczną równowagę biocenoz: Jest: -to 

właśnie jednym: z głównych powodów „zmęczenia gleby”. - Szczególnie 

ujemny wpływ: mogą mieć tutaj resztki organiczne z roślin. wydziela- 

jących olejki gorczyczne (np. resztki wielu roślin z rodziny krzyżowych, 

lub z rodzaju Allium). Wpływ ten odbijać się może nawet poprzez mocz 

(gnojówkę) zwierząt karmionych paszą zawierającą takie. olejki (np. 

gorczycą), albo poprzez kompost ze znaczniejszym dodatkiem masy orga- 

nicznej tęgo typu. Dużą rolę w przywracaniu naruszonej mikrobiologicz- 

nej równowagi glebowej mogą przy tym odgrywać dzdzownice. 

Z mikrobiotycznego rozkładu martwych korzeni drzew owocowych po- 
chcdzą trujące związki, zmuszające do rychłego przesuwania szkółek 

drzew owocowych na inne tereny (Schander, 1956). Są to pochodne roz- 

kładu amygdaliny z kory korzeni drzew pestkowych (np. brzoskwiń), roz- 

kładu florycyny z kory korzeni drzew ziarnkowych, przede wszystkim 
jabłoni (Bórner, 1958 b, 1960). Związki te stale znajdują się w glebie 

w rizosferze drzew owocowych i to pomimo stale postępującego rozkładu 

mikrobiotycznego. Dostarczają ich stale zamierające części i tkanki ko- 

rzeni. Zidentyfikowano dotąd około 10 związków wywołujących ,,zmecze- 

nie gleby” —- działają one albo bezpośrednio, albo przy współudziale 

mikroorganizmów; z enzymów wchodzą tu w grę przede wszystkim 

oksydazy. Mikroorganizmy mogą przetwarzać nieczynne związki, 0o- 

chodzące z rozkładu materii organicznej i uaktywniać je. 

Bardzo interesujące były: tęż doświadczenia z lnem. Uprawiano len 

wraz z'różnymi chwastami (Griimmer, 1958; Bórner, 1959; Grummer
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i Beyer, 1960). Stwierdzono silne hamowanie wzrostu lnu przez gatunki 
rodzaju Inicznik (Camelina), znacznie mniejsze natomiast przez niektóre 
inne gatunki chwastów. Działały tutaj jednak nie wydzieliny korze- 
niowe lecz związki hamujące, wypłukiwane z nadziemnych organów 
Inicznika, z poprawką na oddziaływanie niektórych czynników ekolo- 
gicznych. Len uprawiany po sobie samym w doświadczeniach ścisłych, 
przy wykluczeniu wpływu różnic pokarmowych w pożywce, wykazywał 
zmniejszenie suchej masy łodygi nawet o 28,5%, skrócenie pędów — 
o 13%. 

Jako związki wywołujące autointolerancję Inu zidentyfikowano tylko 
pewne aminokwasy (przede wszystkim glikokol) oraz pochodne fenolu 
(w nasionach). Nie wystarczają one jednak do wytłumaczenia tego zja- 
wiska (Bórner, 1960). U północno-amerykańskiej rośliny Parthenium 
argentatum (z rodziny złożonych) jako przyczynę autointolerancji wy- 
kryto kwas transcynamonowy. 

Patrick i Koch (1958) na teście tytoniowym stwierdz:li również ha- 
mowanie kiełkowania nasion i wzrostu siewek przez produkty rozpadu 
resztek organicznych w glebie. Ustalili oni, że intensywność tego pro- 
cesu intoksykacji gleby zależy od gatunków roślin, ich fazy rozwojowej, 
a tvm samym stopnia dojrzałości materiału roślinnego, dalej od za- 
wartości wody w materii organicznej i w glebie, od odczynu glebowego, 
długości okresu rozkładu. Toksyny nie są specyficzne, są jednak wy- 
raźnie szkodliwe dla wielu roślin, jako pierwotny czynnik gnicia ko- 
rzeni oraz czynnik torujący drogę atakowi mikroorganizmów normalnie 
nie uważanych za chorobowe. 

Wobec roli, jaką w przyrodzie odgrywa zatruwanie gleby przez nie- 
które związki pochodzące z rozkładu resztek roślinnych, badanie tego 
rodzaju wpływów allelopatycznych posiada duże znaczenie dla zrozumie- 
nia wspomnianej już konieczności zmianowań oraz ich przyrodniczych 
podstaw. Niestety niemal zupełnie brak jeszcze wystarczająco ścisłych 
badań w tym zakresie, chociaż badań prowadzono już bardzo dużo i pro- 

wadzi się je w dalszym ciągu. Istnieje też bardzo wiele obserwacji mó- 

wiących o tym, jakie rośliny uprawne wykazują mniejszą czy większą 

autotolerancję, a jakie nie znoszą następstwa po sobie. W rolnictwie 

i ogrodnictwie znane są obszerne listy odnośnych gatunków i odmian 
uprawowych. Wiadomo również, że „zmęczenia gleby” nie tłumaczy spe- 
cyficzne wyczerpanie pewnych składników pokarmowych; tak np. w gle- 
bie ,,zmęczonej” drzewa owocowe nie reagują na nawożenie. 

Nie tylko hamowanie lub stymulowanie kiełkowania lub wzrostu pew- 

nych roślin może być skutkiem i objawem allelopatlii. Allelopatia moze 

mieć także duże znaczenie dla fitopatologii, a tym samym dla ochrony 
roślin. Tak jak pewne związki chemiczne, wydzielane przez korzenie ży-
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wicieli, mogą być niezbędnym warunkiem kiełkowania nasion pewnych 

pasożytów, tak w innych wypadkach substancje allelopatyczne mogą 

zmieniać dyspozycję roślin w stosunku do organizmów patogenicznych 

lub szkodników (Rademacher, 1957). Działając w odpowiedni sposób na 

rośliny mogą one ułatwiać lub utrudniać atak tych organizmów. Jak to 

ustalił Ferenczy (1956), wydzieliny kiełkujących nasion wielu gatunków 

hamują wyraźnie rozwój szeregu bakterii. 

Winter (1957) stwierdził, ze edafon ma decydujący wpływ na rozwój 

pasożytniczych grzybów glebowych w ich fazie saprofitycznej i to zwła- 

szcza w obrębie rizosfery. Jak już wspomniano, resztki pozniwne wy- 

wierają silnie hamujący wpływ na rozwój mikroflory glebowej, tym 

samym zaś pośrednio na rozwój organizmów patogenicznych (ważny 

czynnik „zmęczenia gleby”). Pewnym potwierdzeniem powyższych twier- 

dzeń są też wyniki pracy Ujevic'a i Stanek'a (1960): zaprawianie nasion 

fasoli w brei czosnkowej (zawierającej zatem olejki typu sulfidowego) 

zabezpiecza je przed chorobami, wywoływanymi przez grzyby i bakterie. 

Il 

Nieco więcej prac zajmowało się zjawiskami allelopatycznymi, między 

innymi zagadnieniem autotolerancji, względnie — intolerancji — w ob- 

rębie naturalnych zespołów roślinnych. Tutaj widoczne są powiązania 

allelopatii z fitosocjologią. Oczywiście i tutaj bardzo trudno oddzielić 

skutki współzawodnictwa ekologicznego, zwłaszcza zaś rywalizacji o po- 

karmy, od allelopatii właściwej — wymagania poszczególnych gatunków 

mogą być przecież bardzo specyficzne. 

Szereg prac, zwłaszcza francuskich ze szkoły Braun-Blanquet'a, dało 

tu jednak cenne wyniki. Przekonano się, że u bylin, rozrastających się 

wegetatywnie, odśrodkowy rozwój klonów przy zamieraniu ich partii cen- 

tralnych był z reguły skutkiem intoksykacji gleby tych ostatnich przez 

rozkładające się resztki organiczne. W ciągu lat klon taki na peryferiach 

rozpada się stopniowo na szereg oddzielnych osobników potomnych, z bie- 

giem lat przesuwających się dalej odśrodkowo, podczas gdy opustoszałe 

centrum zasiedlają inne gatunki. W rolnictwie zjawisko to ma duże zna- 

czenie u roślinności łąkowej — staje się tam powodem przemieszczania 

poszczególnych osobników, a nawet poszczególnych gatunków w obrębie 

danej jednostki terenu (tzw. „płodozmian wewnętrzny” -— Lieth, 1960). 

Są to na ogół rzeczy stwierdzone. W podobny sposób zachowują się także 

niektóre chwasty, wytwarzające klony kępowe lub łanowe. Bakker (1960) 

stwierdził to u podbiału — kępy tej rośliny przerzedzają się i zamierają 

od środka wskutek działania substancji toksycznych, powstających z roz- 

kładu zasychających pędów nadziemnych.
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Obecnie trwają poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod badań 
allelopatyczno-fitosocjologicznych, badań tak trudnych 1 skomplikowa- 
nych. Za jedną z nich uważać można metode badania wplywów .alie- 
lopatycznych i ekologicznych w tzw. mikrofacjach. Są to w obrębie 
zespołów jak gdyby małe zbiorowiska, w których dany gatunek wystę- 
puje w większych skupieniach. Nie odrębności mikroklimatu lub gleby, 
czy też antropobiotyczne różnice uprawy, nawożenia, użytkowania itp. 
decydują o wyróżnianiu się „mikrofacji”, lecz specyficzne formy wzrostu 
odnośnych gatunków i ich możliwości rozprzestrzeniania się. Tym „mi- 
krofacje” (Knapp, 1960) różnią się od fącji właściwych. Mikrofacje szcze- 
gólnie łatwo wyróżnić można w zbiorowiskach typu łąkowego. 

Właśnie wspomniane antropobiotyczne czynniki ekologiczne, decydu- 
jące o powstawaniu odmiennych agrofacji wskutek różnie uprawy, na- 
wożenia, użytkowania na tym samym nawet rodzaju gleby, niezmiernie 
utrudniają doświadczalne prace nad allelopatią w zakresie rolnictwa. 
Znacznie łatwiejsze jest prowadzenie takich badań w leśnictwie. Prac 
dawnych jest bardzo dużo, jednak znowu niewiele jest konkretnych, 
udokumentowanych wyników. 

_ Jedno jest pewne: jeden i ten sam gatunek zgoła inaczej zachowywać 
się może i rozwijać, jeśli rośnie w odosobnieniu, inaczej — jeśli w towa- 
rzystwie innych osobników tego samego gatunku. jeszcze inaczej — gdy 
w sąsiedztwie ma gatunki inne Już Ellenberg (1953) odróżnił „ekolo- 
giczne zachowanie się” danego gatunku (w zbiórówisku) od. „zachowania 
się fizjologicznego” — gdy rośnie oddzielnie. Niewiadomo jednak, gdzie 
kończą się tutaj wpływy ekologiczne, a gdzie zaczyna allelopatia. Wia- 
domo dalej, że w fitosocjologii brak dotąd dowodów na to, iż wpływy 
allelopatyczne mogą być miarodajne, gdy chodzi o florystyczny skład 
zespołów. Nie ma jeszcze na to danych doświadczalnych. Nie znamy 
nawet dotychczas sposobu prowadzenia odpowiednich doświadczeń 
ścisłych. 

Wpływy takie bez wątpienia istnieją, chociaż oddziaływać mogą wy- 
łącznie kompleksowo, w kombinacji z czynnikami ekologicznymi. Knapp 
(1359 b) wspomina o silnie hamującym wpływie, jaki różne trawy i ga- 
tunki rodzaju Luzula wywierają na rozwój siewek, zwłaszcza roślin 
jednorocznych, w zespołach typu łąkowego i leśnego. Wskutek tego 
terofity, ale także siewki bylin, rozwijać się mogą przede wszystkim na 
miejscach przerzedzonych, np. w centralnych partiach klonów roślin 
łanowych. Partie te zamierają i łysieją pod wpływem substancji toksycz- 
nych, pochodzących z rozkładu resztek organicznych. Podobny wpływ, 
zdaniem tego autora, wywierać mogą gatunki rodzaju Artermisia, nieco 
mniejszy rośliny z rodziny wargowych, działając dzięki wydzielanym 
przez siebie olejkom. |
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III 

Sprawa wzajemnego wpływu roślin uprawnych i chwastów segetal- 
nych była od dawna przedmiotem dociekań naukowych, tematem wielu 
prac. Niestety i tutaj wpływy czynników edaficznych i klimatycznych 
zaciemniają obraz — niezmiernie trudno jest wyodrębnić właściwe wpły- 
wy allelopatyczne. Niewątpliwe są wspomniane już wyżej pewne wpływy 
allelopatyczne podczas kiełkowania nasion. 

Związki pewnych gatlunków chwastów z pewnymi roślinami upraw- 
nymi podawane już przez Madaus'a (1938), ostatnio zestawione zostały 

przez Rademacher'a (1959). Związki te w dużej mierze przypisać należy 

istnieniu lub brakowi zharmonizowania chwastu z rośliną uprawną pod 

względem biologicznym (rytmika rozwojowa, formy życiowe, ewentualna 

kompensacja tych form), a także czynnikom edaficznym i mikroklima- 
tycznym, oraz wymaganiom roślin pod tym względem. W jakiej mierze 

mówić tu można także o allelopatii, trudno rozstrzygnąć w obecnym 

stanie badań. 
Sprawy te badaniom laboratoryjnym poddawali m. in. Grummer 

(1958 — wspomniane już badania nad chwastami lnu) oraz Bórner 

(1958 a — doświadczenia z wodnymi kulturami chwastów owsa). Obydwaj 

oni uzyskali wyniki pozytywne, wskazujące na istnienie wpływów allelo- 

patycznych. Granstróm (1960) w doświadczeniu wazonowym nad chwa- 

stami zbóż jarych, grochu i lnu nie otrzymał wyników tak wyraźnych. 
Stwierdził on ogrorane znaczenie azotu, którego zawartość w glebie 

(oczywiście w formie dostępnej dla roślin) wpływa na wzajemną konku- 

rencyjność poszczególnych roślin uprawnych i chwastów. Wzajemnymi 

wpływami roślin uprawnych i chwastów zajmował się także Racz (1959). 

Niedawno temo ukazało się kilka interesujących prac opartych na 

doświadczeniach ścisłych. Bleasdale (1960) uznaje tylko czynniki ekolo- 

giczne; doszukiwanie się allelopatycznego działania wydzielin korzenio- 

wych uważa raczej za zbędne. Natomiast Martin i Rademacher (19650) 

w oparciu o nową metodykę Bórner'a uzyskali szereg wyników, które 

umożliwiają im wyciągnięcie wniosków wprost przeciwnych. Wydzieliny 

korzeniowe istnieją u wielu gatunków i oddziaływać mogą na wzrost 

roślin sąsiadujących, wywołując u nich depresje lub stymulacje. Sprawa 

jest jednak bardzo skomplikowana — nie wiadomo którędy poprowadzić 

granicę pomiędzy interakcją lizyczną a biotyczną. Poza tym bardzo 

trudna jest identyfikacja substancji toksycznych w płynach odżywczych 

kultur wodnych, ponieważ obecność znacznych ilości składników pokar- 

mowych uniemożliwia rozdział chromatograficzny. 

Grummer i Beyer (1960) w swoich doświadczeniach wazonowych nad 

wpływem chwastów na rozwój lnu uzyskali wyniki wprost zaskakujące. 

Koliny z nadziemnych organów różnych chwastów zmniejszały plon
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zielonej masy Inu do niewielkich procentow kontroli — przy czym przy 
Camelinc alyssum zmniejszenie to osiągnęło 83,6% (plon Inu wyniósł 
16,4% plonu kontroli). Ponieważ substancje toksyczne wypłukiwane są 
przez opady zarówno z organów roślinnych, jak z gleby, więc w warun- 
kach polowych od wysokości opadów w maju i czerwcu zależeć musi 
efekt działania kolin, czyli w tym wypadku wpływ niektórych chwastów 
na len i inne rośliny uprawne. 

Ostatnio Borner (1960) zestawił tabelarycznie wyniki własnych 
i obcych badan nad wzajemnymi wpływami na siebie chwastów i roślin 
uprawnych, wpływem stymulującym lub hamującym. Badania przepro- 
wadzano przy zastosowaniu wspomnianej już metodyki (szereg naczyń 
pożączonych ze stałym przepływem wody, czyli tzw. „kultury krążące”), 
gwarantującej uchwycenie istotnych wydzielin żywych korzeni. Zesta- 
wienia Bórner'a są bardzo wymowne — stymulacja lub hamowanie roz- 
woju roślin uprawnych przez chwasty lub odwrotnie sięgać może nawet 
kilkudziesięciu procent. Wpływ jednego z partnerów ulec może wydat- 
nemu zwiększeniu, jeśli przed rozpoczęciem właściwego doświadczenia 
umożliwi mu się rozwój wcześniejszy o jakie dwa tygodnie. Oczywiście 
w grę wejdzie tu wtedy nowy czynnik: różnica w zdolności do pobierania 
bokarmów przez silniej, względnie słabiej rozwinięty system korzeniowy 
odanośnego partnera. 

Już w rozdziale I wspomniano o ciekawych doświadczeniach z współ- 
rzędnymi uprawami Inu i różnych chwastów (Griimmer i inni). Omó- 
wiono też szereg doświadczeń nad allelopatycznymi wpływami toksycz- 
nych wydzielin perzu (Kommedahl i inni). 

IV 

Już przy omawianiu wydzielin korzeniowych, względnie substancji 

toksycznych, pochodzących z rozkładu resztek organicznych, wspomina- 

liśmy niejednokrotnie o wpływie ich na kiełkowanie nasion. Schónbeck 

(1956) przekonai się, że wyciągi ze słomy i korzeni 4 głównych zbóż 

kłosowych hamują kiełkowanie nasion zbóż i niektórych chwastów. 

Borriss (1956) stwierdza, że w warunkach naturalnych allelopatyczne 

wpływy innych członków zespołu na kiełkowanie nasion występować 

mogą tylko wyjątkowo, jeśli w glebie istnieje silniejsza koncentracja 

odnośnych związków chemicznych. 

Doboszyński (1957) omawia wzajemny wpływ na siebie kiełkujących 

nasion komonicy zwyczajnej i różnych gatunków traw. Oświecimska 

(1957 a) stwierdza istnienie w olejku lawendy blastokolin, hamujących 

kiełkowanie nasion innych gatunków. 

Winter omawia między innymi (1957) wpływ mikroflory glebowej na 

kiełkowanie nasion, zwłaszcza w obrębie rizosfery (prawdopodobnie
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związki wytwarzane przez grzyby glebowe). Libbert i Liibke (1957—1958) 
donoszą między innymi o oddziaływaniu skopoletyny na kiełkowanie 

pewnych nasion. Knapp (1959 a) zaobserwował stymulujący wpływ kieł- 

xujacych nasion fasoli na kiełki Tagetes patula, zaś hamujący — na 

wzrost korzeni tej samej rośliny. Wpływ ten przypisuje on giberelinie, 

wytwarzanej w kiełkach fasoli. O wzajemnych wpływach kiełkujących 

nasion różnych roślin uprawnych oraz chwastów pisze również 
Racz (1959). 

Sunderland (1960) zajmuje się zagadnieniem kiełkowania nasion 

chwastów-pasożytów korzeniowych wyłącznie w okecności specyficz- 

nych związków chemicznych, wydzielanych przez korzenie żywicieli. 

Istnieją jednak również rośliny nie ulegające tym pasożytom, a przecież 

stymulujące — pobudzające do kiełkowania nasiona tych ostatnich dzięki 

swoim wydzielinom korzeniowym. Gatunki takie odgrywają dużą rolę 

fitosocjologiczną, oczyszczając biocenozy z nasion pasożytów. Stymulatory 

tego rodzaju dezaktywują się szybko w środowisku alkalicznym, dlatego 
w glebach zasadowych nasiona pasożytów korzeniowych mogą dłużej za- 

chować żywotność. 

Zagadnieniem blastokolin, czyli kolin oddziałujących na kiełkowanie 

nasion w sensie pozytywnym lub negatywnym, zajmuje się też Rade- 

rnacher (1959). Blastokoliny to prawdopodobnie głównie garbniki, amino- 

kwasy, olejki lotne aldehydowe i gorczyczne, ale oprócz tego także 

amoniak, etylen, cyjanowodór (w amygdalinie), alkaloidy, związki grupy 

ienolowej, nienasycone laktony, nienasycone kwasy i mnóstwo innych 

związków. Najsilniejsze związki hamujące to kumaryna i glikozydy 

kumarynowe, kwasy parasorbinowy i ferulowy, bezwodny kwas octowy, 
ftalidy. Najwięcej blastokolin występuje w rodzinach komosowatych 

i baldaszkowatych, częste są również w rodzinie złożonych (zwłaszcza 

u Artemisia absinthium), u psiankowatych i liliowatych (zwłaszcza rodzaj 

Allium). Inhibitory kiełkowania, występujące w nasionach lub suchych 

owocach, oddziałują przede wszystkim w obrębie tych diaspor. Pomiędzy 

zawartością inhibitorów w diasporach a ich zdolnością do kiełkowania 

istnieje korelacja negatywna. 

Bórner (1957) w siemieniu lnu w fazie pęcznienia stwierdził jako sub- 

stancje hamujące wzrost korzonków siewek: glikozyd grupy fenolowej, 

poza tym trzy kwasy organiczne z ferulowym na czele. 

W przyrodzie obok inhibitorów, wytwarzających się w samych owo- 

cach czy nasionach, hamująco na kiełkowanie wpływają często wspo- 

minane już poprzednio związki z rozkładu resztek organicznych. Między 

innymi stwierdził to Schónbeck (1956). W doświadczeniach ścisłych, sto- 

sując wyciągi ze słomy czterech głównych gatunków zbóż kłosowych, 

uzyskał on opóźnienie i zahamowanie kiełkowania nasion zbóż (najwięcej
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u jęczmienia) oraz niektórych chwastów (u Sinapis alba o 34%, u Lepi- 
dium satwum o 62,9%). To samo zjawisko stwierdzili również Patrick 
i Koch (1958) na teście tytoniowym. 

Szczególnie silne jest działanie substancji hamujących w zespołach 
kserotermicznych, zwłaszcza w odniesieniu do nasion roślin jednorocz- 
nych. Fiamowanie kiełkowania jest zresztą z reguły znacznie słabsze 
w glebie niż na środowiskach sztucznych, np. na bibule kiełkownika. 
Sorpcyjny kompleks glebowy inaktywuje blastokoliny (np. kumarynę). 
jednak gdy nasiona znajdują się w glebie blisko siebie i to w dużej ilości, 
stosunkowo silne może być działanie pochodzących z nich blastokolin. 

* * 

W ślad za książkami Knapp'a (1954) i Griimmer’a (1955) szereg opra- 
cowań późniejszych podawało syntetyczne ujęcia bądź to całego zagadnie- 
nia allelopatii, bądź też pewnych jego fragmentów. Tutaj zaliczyć można 

referatowy artykuł Oświecimskiej (1957 b). 

Walter (1956) przeciwstawia się allelopatycznym poglądom Knapp'a, 

zdaniem jego idącym zbyt daleko, a co najmniej przedwczesnym wobec 

braku dostatecznych danych dokumentacyjnych. Poglądy Walter'a są 

zkliżone raczej do tez Griimmer' a. W każdym wypadku rzekomej allelo- 

patii żąda on dokładnego zanalizowania różnych czynników siedliskowych. 

Zdaniem jego wydzieliny chemiczne żywych roślin są raczej sprawą 

wyjątkową (np. u amerykańskiej Encelia farinosa). 

Niemieckie wydanie książki Tokin'a (1956) przynosi zestawienie 343 

fitoncydowych gatunków roślin naczyniowych o działaniu ustalonym 

w oparciu o test pierwotniakowy, oprócz tego zaś szereg innych zestawień 

i danych z zakresu allelopatii. 

Martin i Rademacher (1959) na podstawie doświadczeń ścisłych prze- 

prowadzonych metodą Bórner'a (naczynia połączone, z płynem krążącym), 

stwierdzają z całą stanowczością istnienie wzajemnych wpływów wielu 

roślin współżyjących, dzięki wydzielanym przez korzenie związkom fizjo- 

logicznie czynnym. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie, czy są to wpły- 

wy biotyczne, czy też abiotyczne. 

Nickell (1959) podaje wykaz ponad 1400 gatunków roślin naczynio- 

wych, u których stwierdzono aktywność fitoncydową (przeciwbakteryjną), 

oraz drugi, niemniej liczny wykaz gatunków, u których takiej aktywności 

dotychczas nie ustalono, pomimo przeprowadzonych badań. 

Doskonałe opracowanie syntetyczne całego zagadnienia allelopatii daje 

Rademacher (1959) we wspomnianym już na wstępie rozdziale „Hand- 

buch der Pilanzenphysiologie” — Band XI. W oparciu o ponad 500 po-
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zycji piśmiennictwa daje on tutaj dokładny przegląd obecnego stanu 

zagadnienia. Wreszcie Knapp (19606) i Rademacher (1960) w dwu refera- 

tach, wygłoszonych w Kolonii na zjeżdzie Deutsche Botanische Gesell- 

schaft oraz Verein fiir die Angewandte Botanik, podali wszystko to, 

co ostatnio już powiedziano i co w chwili obecnej rzec można o allelo- 

patii. 

Opracowanie Rademacher'a z 1959 r. wybija się jednak na czoło. 

jest to chyba najlepsze dotąd syntetyczne ujęcie zagadnienia allelopatii, 

a zarazem wyczerpujące jego przedstawienie. 

Allelopatii, a więc wzajemnego wpływu na siebie roślin poprzez wy- 

dzieliny chemiczne roślin żywych oraz przez związki chemiczne, uwal- 

niane z roślin żywych lub martwych, nie można rozpatrywać bez na- 

wiązania do zjawisk symbiozy czy parazytyzmu — w grę wchodzi tu 

zawsze co najmniej dwóch partnerów. Poza tym sprawę komplikuje 

fakt, że zachodzą tu z reguły powiązania zjawisk w różnych warstwach 

biocenozy, że udział biorą tu zazwyczaj także mikroflora i mikrofauna 

glebowa. 

Niesposób dziś ocenić w pełnej mierze istotnego znaczenia allelopatii 

dla współżycia roślin. Nie pozwala na to obecny stan badań. Dotychczas 

znane są raczej szkodliwe wzajemne oddziaływania na partnera czy 

partnerów, ale jest to może po prostu skutkiem pewnego błędu obserwa- 

cyjnego. Oddziaływania negatywne są znacznie łatwiejsze do spostrzeże- 

nia niż skutki dodatnie. Tak np. niemal nie zanalizowano dotychczas 

w wystarczająco ścisłych badaniach korzystnego oddziaływania przed- 

plonowych roślin w agrobiocenozach na gatunki czy odmiany następcze, 

albo też wzajemnych korzyści odnoszonych przez rośliny sąsiadujące 

ze sobą w uprawach. 

Niełatwe są badania ścisłe w dziedzinie allelopatii. Łatwiej stosunkowo 

uzyskać ścisłe dane w zakresie autointolerancji, czyli nieznoszenia na- 

stępstwa po sobie przez dany gatunek, zjawiska tak ważnego w praktyce 

rolniczej i ogrodniczej — albo też autopatii, tj. oddziaływania danej ros- 

liny na inne osobniki tego samego gatunku. Natomiast znacznie trudniej- 

sze do stwierdzenia sq fakty z dziedziny allelopatii właściwej. 

Wobec braku potwierdzenia wielu dawniejszych obserwacji, ogłasza- 

nych nieraz zbyt pochopnie, wobec niejednokrotnych sprzeczności wy- 

ników analogicznych badań, u niektórych badaczy ścisłych wytworzył się 

pewien sceptycyzm w odniesieniu do zjawisk allelopatycznych, pewna 

tendencja do pomniejszenia ich częstotliwości i ich znaczenia. Jest to 

stanowisko najzupełniej niesłuszne. 

Sprzeczności wyników są bardzo często skutkiem zasadniczych różnie 

metodyki. Jak już wspomniano, skonstruowanie odpowiedniej metodyki 

dla doświadczeń z tej dziedziny jest sprawą bardzo trudną wobec kom-
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pleksowego powiązania, a nawet pogmatwania zjawisk allelopatycznych 
ze skutkami oddziaływania czynników ekologicznych takich, jak przede 
wszystkim edaficzne czy klimatyczne. Doświadczenia w rolnictwie czy 
ogrodnictwie są szczególnie utrudnione przez nieunikniony wpływ różnie 
zabiegów agrotechnicznych przed- i posiewnych, które na takim samym 
typie gleby wytwarzać mogą zgoła odmienne warunki siedliskowe, a przez 
to tym bardziej komplikować mogą sprawę. 

Należy też pamiętać, że pewne substancje chemiczne mogą w zupełnie 

odmienny sposób oddziaływać w przyrodzie niż w laboratorium, a przy- 

najmniej w sposób odmierny co do intensywności działania. 

Nie należy zresztą zapominać o możliwości sumowania się najdrobniej- 
szych nawet oddziaływań allelopatycznych w ciągu szeregu lat — jest to 

ważne, zwłaszcza gdy chodzi o współżycie roślin w zespołach, czyli 

o Ellenberg'a „ekologiczne zachowanie się” danego gatunku. A przecież 

ilości wydzielanych związków chemicznych, przypadające na okresy do- 

świadczenia ścisłego, mogą być zbyt drobne, by można je było uchwycić 

i stwierdzić laboratoryjnie. Metody chromatograficzne ulegają przecież 

poważnym zakłóceniom wobec nieuniknionej obecności w pożywkach 

znacznych ilości składników pokarmowych. 

Allelopatia jako gałąź fizjologii, a równocześnie i ekologii roślin, stoi 

dopiero u progu swoich osiągnięć i możliwości. Po fazie obserwacji, 

opisów, nieudokumentowanych twierdzeń i hipotez, allelopatia w ostat- 

nich latach weszła w fazę ścisłych badań doświadczalnych. Sądzić należy, 

że faza ta prędzej czy później doprowadzi do rozwiązania szeregu za- 

gadnień, z ogromną korzyścią zarówno dla teorii, jak dla praktyki. 

Allelopatia stanowi przecież dziedzinę zjawisk z zakresu współżycia 

roślin. Nie żywiąc przesadnych nadziei, można jednak spodziewać się, że 

poznanie tej dziedziny i odpowiednie pokierowanie zjawiskami z jej za- 

kresu może mieć niemałe znaczenie w uprawach roślin, zarówno gdy 

chodzi o możliwość prowadzenia tych upraw na pewnych siedliskach, jak 

dalej o wysokość plonu, jak wreszcie o jego jakość. 
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