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Wstęp 

Jedynie na niewielkiej powierzchni użytków rolnych panują warunki zbli
żone do optymalnych dla wzrostu i rozwoju roślin. Na pozostałych obszarach roś
liny narażone są na działanie różnych czynników stresowych - brak lub nadmiar 
wody, nieodpowiednia temperatura, nadwyżka lub deficyt składników pokarmo
wych, promieniowanie UV, pestycydy itp. (STARCK i in . 1995]. W ostatnich latach 
jednym z ważniejszych czynników ograniczających uprawę roślin jest zasolenie 
gleb. W warunkach naturalnych zazwyczaj dochodzi do interakcji kilku czynników 
stresowych, czynniki niekorzystne o mniejszym natężeniu działają równocześnie i 
następuje ich kumulacja. Zjawisko takie występuje podczas stosowania herbicy
dów w różnych zmiennych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Czynniki 
te mogą modyfikować fitotoksyczność stosowanych herbicydów (ZHAO i in. 1990; 
BRUCE i in. 1996]. Jedną z grupy herbicydów nowej generacji są herbicydy sulfony
lomocznikowe (SU). Odznaczają się one dużą selektywnością i aktywnością chwa
stobójczą, stosuje się je do zwalczania chwastów między innymi w zbożach i ziem
niakach wczesnych, które są przedplonem dla ogórka gruntowego (SMITH 1992]. 
Ogórek gruntowy jest wrażliwy na działanie herbicydów SU i może ulec uszko
dzeniom w przypadku pozostałości tych związków w glebie lub przemieszczania 
się ich wraz z dryfującym powietrzem w czasie oprysku pól sąsiednich (AL-KHATIB 

i in. 1993; SCHROEDER 1998]. Wrażliwość roślin na herbicydy SU może być modyfi
kowana przez czynniki stresowe. 

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy wrażliwość ogórka na herbicyd 
sulfonylomocznikowy Titus 25 OF ulega zmianie w warunkach zasolenia podłoża. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono na siewkach ogórka odmiany Hela F 1• Rośliny upra
wiano w komorze fitotronowej o fotoperiodzie odpowiadającym 16-godzinnemu 
dniu (oświetlenie o natężeniu 220-240 µ,mol·m-2·s-1). Do uprawy roślin stosowano 
trzykrotnie rozcieńczoną pożywkę Hoaglanda. NaCI stosowano w stężeniu 60 
mmol·dm-3 natomiast herbicyd Titus 25 OF w stężeniu 1 i 100 nmol·dm-3 sub
stancji aktywnej. Po tygodniu wzrostu roślin, oznaczano długość oraz świeżą i 
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suchą masę korzeni i części nadziemnych. W suchym materiale roślinnym ozna
czano zawartość białka całkowitego metodą BRADFORD [1976] oraz wolnych 
aminokwasów metodą ninhydrynową wg WEBER i in. [1991]. Barwniki fotosyntety
czne oznaczano w liścieniach metodą ARNONA [1949]. Wyniki doświadczeń wzro
stowych są średnimi z 6 niezależnych powtórzeń, natomiast wyniki analiz bioche
micznych są średnimi z co najmniej 4 powtórzeń. Wszystkie wyniki opracowano 
statystycznie metodą analizy wariancji w układzie nieortogonalnym w programie 
statystycznym ANOVAN. 

Wyniki i dyskusja 

Przeprowadzone badania wykazały, że ogórek odmiany Hela F 1 jest dość 
odporny na umiarkowane (60 mmol NaCl·dm-3 NaCl) zasolenie podłoża. Stwier
dzono, że stres solny nie wpływa istotnie na świeżą i suchą masę roślin, jedynie 
wysokość części nadziemnych była istotnie mniejsza (o 18%) w porównaniu z roś
linami kontrolnymi. (rys. 1). Podobne wyniki uzyskali EL-SAHT i in. [1994] oraz 
SACAłA i in. [1999] badając wpływ umiarkowanego zasolenia podłoża na wzrost 
ogórka. W przeprowadzonych doświadczeniach zastosowano dwa stężenia herbi
cydu Titus 25 DF. Herbicyd stosowany w stężeniu wysokim (100 nmol·dm-3) spo
wodował ponad 40% zmniejszenie wysokości części nadziemnych i aż 80% ogra
niczenie długości korzeni. Natomiast herbicyd o stężeniu niskim (1 nmol·dm-3) 

spowodował jedynie 9% zmniejszenie długości korzeni w stosunku do roślin kon
trolnych i nie miał wpływu na pozostałe parametry wzrostowe (rys. 1). Rozpatru
jąc wpływ łącznego działania NaCI i herbicydu na wzrost ogórka generalnie 
można stwierdzić, że dominuje jeden czynnik stresowy. Przy niskim stężeniu her
bicydu jest to NaCI, natomiast przy wysokim stężeniu sam herbicyd. AL-KHATIB 

i in. [1993] oraz SCHROEDER [1998] badając wpływ herbicydów sulfonylomoczniko
wych na wzrost ogórka wykazali zróżnicowaną wrażliwość roślin na te związki w 
zalezności od stężenia . SCHROEDER [1993] stwierdziła, że ogórek uprawiany po 
roślinach chronionych herbicydami sulfonylomocznikowymi (w dużych dawkach) 
plonuje nieco słabiej. Obniżenie plonowania może pogłębić się w przypadku 
zadziałania dodatkowego czynnika stresowego. Z danych literaturowych wynika, 
że stres solny może wpływać na fitotoksyczność herbicydów [EL-SAHT i in. 1994; 
SACAł.A i in. 1999]. Badania przeprowadzone przez SACAŁĘ in. [1999] wykazały, że 
stres solny zwiększa fitotoksyczność herbicydu Roundup w odniesieniu do części 
nadziemnych kukurydzy, natomiast nie modyfikuje fitotoksyczności Roundupu w 
stosunku do ogórka. Uzyskane przez nas wyniki doświadczeń wzrostowych także 
nie wykazały wpływu zasolenia na działanie herbicydu Titus 25 DF (rys. 1). Wszy
stkie czynniki stresowe spowodowały spadek zawartości białka całkowitego 

w pędach ogórka, a wzrost w korzeniach. Najwyższy spadek zawartości białka 
stwierdzono w obecności herbicydu o stężeniu 100 nmol·dm-3, natomiast pod 
wpływem równoczesnego działania herbicydu o tym samym stężeniu i soli zawar
tość białka całkowitego wzrosło. Świadczyć to może o antagonistycznym działaniu 
tych czynników. Badane czynniki stresowe nie spowodowały istotnych zmian stę
żenia wolnych aminokwasów (tab. 1). Wyjątek stanowią korzenie i pędy ogórka 
rosnącego w obecności samego herbicydu o wysokim stężeniu lub herbicydu z 
NaCI. W korzeniach stwierdzono ok. 20% spadek zawartości aminokwasów, nato
miast w liścieniach aż 60% wzrost ich zawartości. 
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Pod wpływem łącznego działania herbicydu i NaCl stwierdzono znaczny 
wzrost zawartości barwników fotosyntetycznych (tab. 1). Oddziaływanie to ma 
charakter synergizmu. Podobne wyniki uzyskali SACAŁA i in. (1999] w badaniach 
nad wpływem zasolenia podłoża na fitotoksyczność Roundupu. Natomiast EL
SAHT i in. [1994] stwierdzili, że zawartość chlorofilu w roślinie zależy głównie od 
stężenia herbicydu - metrybuzyny (należącego do innej grupy herbicydów niż pre
zentowane w pracy), a nie od obecności soli w podłożu. 

Tabela 1; Table 1 

Wpływ NaCI, herbicydu Titus DF 25 o stt;żeniach 1 i 100 nmol(s.a}dm-3 

oraz herbicydu + NaCI na zawartość białka całkowitego, wolnych aminokwasów 
oraz barwników fotosyntetycznych w korzeniach i liścieniach 7-dniowych siewek ogórka 

The influence of NaCI, Titus herbicide (1 and 100 nmol·dm-3) and Titus + NaCI 
on the content of total protein, free amino acids and photosynthetic pigments 

in roots and cotylcdons of 7-day-old cucumber seedlings 

Barwniki folosynlety-
Białko całkowite Aminokwasy czne 

Total protein Amino acids Pholosynthetic pig-
(mg·g-1 s.m.; DM) (mmol·g-1 s.m.; DM) menls 

Traktowania (µ.g·g-1 św.m. ; FM) 
Treatments 

chlorofil 
karnie-

korzenie liścienie korzenie liścienie 
chlorophyll 

noidy 
roots cotyledons roots cotyledons carote-

sa+b 
noids 

Kontrola; Control 109,96 a 313,25 d 108,26 a 183,59 b 934,59 a 89,83 a 
NaCI 116,67 ab 246,16 b 109,42 a 182,11 b 999,24 ab 103,57 b 
Titus (1 nmol·dm-3) 123,38 be 287,58 C 117,05 a 183,96 b 966,91 a 80,92 a 
Titus (I nmol·dm-l)+ NaCI 125,71 C 235,66 ab 123,77 a 173,96 b 1282,56 C 113,95 b 
Titus (100 nmol ·dm-3) 127,46 C 212,33 a 182,52 b 150,64 a 1067,31 b 105,05 b 
Titus (100 nmol·dm-3)+ 120,90 be 257,25 b 173,96 b 141,02 a 1618,18 d 135,11 C 

NaCI 

NI Ro.05; LSD005 7,54 24,58 16,23 13,05 75,10 11,68 

Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią sit; istotnie (5%); Values marked with the same letter 
do not differ significantly (5 % ) 

Wnioski 

1. Umiarkowane zasolenie w niewielkim stopniu hamuje wzrost części nadzie
mnych ogórka odmiany Hela F 1 i nie ma wpływu na wzrost korzeni . 

2. Zasolenie podłoża nie modyfikuje działania herbicydu Titus 25 DF na 
wzrost ogórka. 

3. Łączne działanie soli i herbicydu powoduje wzrost zawartości chlorofili i 
karotenoidów w liścieniach ogórka. 
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Streszczenie 

Celem pracy było określenie w jakim stopniu zasolenie podłoża modyfikuje 
reakcje ogórka odmiany Hela F 1 na działanie herbicydu sulfonylomocznikowego 
Titus 25 OF. Doświadczenia wegetacyjne prowadzono metodą kultur wodnych. 
Herbicyd i NaCI dodawano do pożywki. Po 7 dniach wzrostu roślin, określano 
długość korzeni, wysokość czGści nadziemnych, ich świeżą i suchą masę oraz 
zawartość białka całkowitego, wolnych aminokwasów i barwników fotosyntetycz
nych . Zasolenie podłoża nie miało istotnego wpływu na działanie herbicydu. 
Wzrost korzeni i części nadziemnych podobnie był hamowany w wyniku działania 
samego herbicydu jak i herbicydu + NaCI. Herbicyd (1 nmol·dm-3), NaCI oraz 
herbicyd (1 nmol·dm-3) + NaCI nie miały wpływu na zawartość wolnych amino
kwasów w częściach nadziemnych i korzeniach. Natomiast sam herbicyd w stęże
niu 100 nmol·dm-3 powodował zmniejszenie zawartości wolnych aminokwasów w 
częściach nadziemnych do 80% kontroli i wzrost w korzeniach do 160% kontroli. 
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Pod wpływem działania czynników stresowych (NaCI, herbicyd, herbicyd + NaCl) 
w częściach nadziemnych nastąpił spadek zawartości białka całkowitego do 80% 
kontroli, natomiast w korzeniach nastąpił wzrost do ok. 115% kontroli. Również 
w tym przypadku nic wykazano wpływu zasolenia na działanie herbicydu. Zawar
tość barwników fotosyntetycznych była wyższa w obecności herbicydu i NaCl niż 
w obecności samego herbicydu. 

PHYTOTOXICITY OF SUFONYLUREA HERBICIDE 
TITUS 25 DF IN CUCUMBER UNDER SALINE 

ENVIRONMENT CONDITIONS 

Piotr Kuc, Anna Demczuk, Elżbieta Sacala 
Department of Plant Physiology, Agricultural University, Wrocław 

Key words: amino acids, cucumber, protein, sulfonylurea herbicide, salinity 

Summary 

The aim of the present study was to determine the extent at which salinity 
modifics cucumber Hela Fl reaction to sulfonylurea herbicidc Titus 25 DF. The 
cucumber was grown in a Hoagland nutrient solution with NaCI (60 mmol·dm-3), 

herbicide concentrations of 1 and 100 nmol·dm-3, herbicide + NaCI. Aftcr 7 days 
of growth, shoot and root length, fresh and dry matters were dctermincd. The 
remaining analysis covered the content of total protein, free amino acids and 
content of photosynthetic pigments. Salinity did not significantly influence the 
cucumber's reaction to herbicide Titus 25 DF. Root and shoot growth was simi
larly inhibited by herbicide alone and herbicide + NaCI. Moreover, free amino 
acid content in shoots and root was not influenccd by hcrbicide (1 nmol·dm-3) 

and herbicide (1 nmol·dm-3) + NaCI. Herbicidc (100 nmol·dm-3) caused signifi
cant change in amino acid concentration. Thcir content was lowercd in cucumbcr 
shoots to 80% of control, and in roots was increased to 160% of the control. All 
stress factors (NaCI, herbicide, hcrbicidc + NaCl) caused a markcd dccreasc in 
total protein content in cucumber shoots the highcr reduction was obscrved in 
plants grown in medium with 100 nmol·dm-3 herbicide (70% of the control). 
Total protein contcnt in cucumbcr roots increascd undcr stress conditions but 
these changes were small. The concentration of photosynthetic pigment was 
higher in plants grown in nutrient solution with the addition of both herbicidc 
and NaCI. 
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