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Pojęcie „substancja biologicznie czynna” jest używane powszechnie. Niemniej jed- 
nak bardzo trudno nieraz je precyzyjnie zdefiniować. W celu jego wyjaśnienia wprowa- 
dzono dwa terminy: reakcja biologiczna oraz aktywność biologiczna związków che- 
micznych. 

Najczęściej stosowaną miarą reakcji biologicznej wywołanej przez związek che- 
'miczny jest określenie jego ilości niezbędnej do zainicjowania reakcji standardowej. 
Zakłada się, że każda substancja inicjująca jednakową reakcję biologiczną uaktywnia 
taką samą liczbę miejsc receptorowych. Wiadomo, że niektóre związki fosforoorga- 
niczne, głównie estry alkilowe kwasu fosforowego, fluorofosforowego, cyjanofosfo- 
rowego lub tiofosforowego, indukują reakcję biologiczną przejawiającą się hamowa- 
niem enzymu esterazy acetylocholinowej. Dzięki zwiększonym właściwościom tok- 
sycznym te substancje znalazły zastosowanie w praktyce jako środki owadobójcze 
1 chwastobójcze. 

Natomiast probierzem aktywności biologicznej związku chemicznego jest taka 
jego ilość, która wywołuje daną reakcję biologiczną. Aktywność biologiczna jest wy- 
rażana poprzez ilość lub dawkę efektywną (EDso, ED»s) względnie przez ilość lub 
dawkę śmiertelną (LD5v). 

Szczególne wypadki zależności pomiędzy strukturą a działaniem biologicznym 
występują u izomerów optycznie czynnych oraz stereoizomerów. Jedne z nich wyka- 
zują aktywność biologiczną, inne nie, względnie cechuje je aktywność innego typu. 
Zjawisko odmiennej aktywności biologicznej izomerów optycznych jest spotykane 
u aminokwasów. Związki te należące do izomerów optycznych D (+) są toksyczne dla 
człowieka w przeciwieństwie do form L (-). Innym przykładem jest L (-) tyroksyna 
wydzielana przez gruczoł tarczycy, która wykazuje kilkakrotnie większą aktywność
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niż izomer D (+). Ponadto stwierdzono, że aktywność farmakologiczną wykazują le- 
woskrętne alkaloidy sporyszu (ergotamina, ergozyna, ergokrystyna), natomiast pra- 
woskrętne są pozbawione działania [11, 13, 34]. 

Organiczne związki biologicznie czynne gleb można podzielić, uwzględniając 
różne kryteria, np. budowę chemiczną, funkcje biologiczne, przynależność do jedna- 
kowego cyklu przemian. Jeśli jako kryterium podziału przyjęto podobieństwo struk- 
turalne oraz udział w zbliżonych procesach glebowych, wówczas wydzielono: 
— węglowodany proste i złożone (celuloza i hemicelulozy, skrobia, polifruktany, 

poliuronidy ); 

— organiczne związki azotu: aminokwasy, aminocukry, peptydy i białka, enzymy, 
kwasy nukleinowe, zasady azotowe (purynowe i pirymidynowe) oraz ich po- 
chodne; 

—- związki aromatyczne (lignina, związki fenolowe, kwasy huminowe i fulwowe 
1 ich pochodne); 

— związki metaloorganiczne, organiczne fosforany, organiczne połączenia siarki. 

Jak podaje wielu badaczy, jedna ze zmian właściwości gleb jest związana z inten- 
syfikacją rolnictwa. W warunkach prowadzonej wieloletniej uprawy monokulturo- 
wej żyta w glebie dochodzi do powstania szeregu różnic we właściwościach biolo- 
gicznych, fizycznych, chemicznych i biochemicznych w porównaniu z glebami spod 
zmianowania. Wyrażają się one spadkiem żyzności, obniżaniem się aktywności bio- 
logicznej oraz jakościową i ilościową degradacją materii organicznej [31, 32, 33]. Ze- 
spół tych negatywnych skutków prowadzi do obniżenia plonów, co obserwowano od 

dawna. Zjawisko to jest obserwowane dopiero jednak po kilkuletnim okresie uprawy 
monokulturowej [12, 27]. 

W 1992 roku zaprezentowano listę związków chemicznych o potencjalnym 
działaniu ekotoksykologicznym i allelopatycznym występujących w środowiskach 
glebowych, gdzie stosuje się intensywne, specjalistyczne zmianowanie [36]. Są to: 

1. Alifatyczne i aromatyczne aminy (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe jako pre- 
kursorzy nitrozamin). 

2. Amidy, imidy, estry, pochodne kwasów karboksylowych i hydroksykarboksylo- 
wych. 

3. Fenole: kwasy hydroksyfenolowe (p-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy, ferulo- 
wy, salicylowy, syryngowy, protokatechowy, wanilinowy), katechol, chinony, 
hydrochinony, rezorcyna oraz izomery o-, m-, p-aminofenoli i nitrofenoli oraz 
inne związki: 

— kumaryny i ich pochodne (dikumarol, kwas p-kumarynowy i pyranokumary- 
nowy), | 

— terpenoidy (saponiny, mono- i diterpenoidy), 

— flawonoidy i izoflawonoidy. 

4. Nitrozaminy i nitrozamidy.
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5. Mikotoksyny (aflatoksyny, cytrynina, patulina, ochratoksyna, kwas penicylowy, 
rugulozyna, scirpenol, gliotoksyna, sporofuzaryna, sterigmatocystyna, tiewioty- 
na, zearaleon). 

6. Wielopierścieniowe związki aromatyczne (antrachinon, antracen, fenantren, 

chlorofenole, kwas chlorobenzoesowy, pieciochlorofenol). 

7. Heterocykliczne związki o pierścieniach pięcio- i sześcioczłonowych (furany, pi- 
kolina, puryny, pirymidyny, pirymidotriazole, pirydyna, piperydyna, chinolina, 
związki indolu, laktony i laktamy, epoksyny, tlenek etylenu). 

8. Glikozydy cyjanogenne (linamaryna, lotoaustralina, durryna). 

9. Glikoalkaloidy (solanina, tomatyna i inne). 

10. Alkaloidy takie jak: alkaloidy sporyszu, mitomycyna i jej pochodne, pochodne pi- 
razyny, alkaloidy polipeptydowe: ergotamina, ergozyna, ergokrystyna. 

11. Fitoaleksyny: medikarpina, pisatyna, betavulgaryna i inne. 

W trakcie uprawy monokulturowej zaobserwowano zwiększający się udział 
związków o charakterze inhibitorów wzrostu roślin uwalnianych w wyniku działalności 
mikroorganizmów. Powstawały one w procesach rozkładu tkanek młodych roślin 
w rezultacie wzmożonej aktywności grzybów oraz w wyniku degradacji dojrzałych 
roślin przy udziale bakterii [1, 9, 19, 36, 37]. Wyniki badań gleby spod monokultury 
żyta sugerują, że inhibitory powstające z rozkładu młodych roślin żyta stanowią gli- 
kozydowe pochodne flawonu. Natomiast nagromadzanie inhibitorów będących 
związkami fenolowymi dochodzi w glebie w końcowym okresie wegetacji oraz po 
zbiorach roślin z resztek pożniwnych. Wskazuje to, że ich źródłem jest obumierający 
system korzeniowy oraz rozkładające się resztki [41, 42, 48]. 

Jedna z przyczyn występowania tych niekorzystnych zjawisk jest związana z do- 
starczaniem do gleby pod monokulturą żyta — w przeciwieństwie do gleby spod zmia- 
nowania — jednorodnej pod względem składu materii organicznej oraz kumulacji 
mało zróżnicowanych metabolitów, powstających w wyniku jej rozkładu przez zu- 
bożałe zespoły mikroorganizmów [32, 33]. Czynniki te negatywnie oddziałują na ze- 
społy organizmów glebowych, wywołując u nich sytuację stresową, której efektem 
jest zmiana metabolizmu mikroorganizmów glebowych z pierwotnego na patologicz- 
ny wtórny. Podczas metabolizmu wtórnego ma miejsce zablokowanie mechanizmów 
enzymatycznych uczestniczących w utlenianiu substratów. W takich niekorzystnych 
warunkach następuje wydzielanie lub kumulacja metabolitów wtórnych mających 
właściwości toksyczne [1, 2, 25]. Wśród fitotoksyn powstałych w wyniku metaboliz- 
mu wtórnego w glebie wymienia się między innymi kwasy fenolowe oraz połączenia 
aminokwasów oraz białek ż cukrami i zasadami purynowymi [2, 40, 41, 47]. Kumula- 
cję związków fenolowych, jak już wspomniano, stwierdzono przy długotrwale pro- 
wadzonej monokulturze żyta [15, 16, 20]. Nagromadzenie się tych związków w glebie 
jest niekorzystne, gdyż mają one właściwości inhibitorów wzrostu. Efekty inhibicyj- 
ne tych substancji objawiają się spowolnieniem lub zablokowaniem procesu kiełko- 
wania nasion oraz wzrostu komórek korzeni w wyniku zahamowania podziału komó-



6 L. Szajdak 

rek w fazie mitozy [38, 47, 48]. Niezmiernie interesujące jest to, iż pomimo istotnych 
różnic geoklimatycznych, w których prowadzono badania, zawsze w glebach spod mo- 
nokultury żyta stwierdzano znacznie większe nagromadzanie się kwasów fenolowych 
niż w glebie spod zmianowania [14, 15, 41, 42, 47, 48]. Jakościowo potwierdzono wy- 
stępowanie następujących wolnych kwasów fenolowych: p-hydroksybenzoesowego, 
wanilinowego, p-kumarowego, syryngowego, ferulowego, kawowego, protokatecho- 
wego, galusowego. Natomiast ilościowo oznaczono stężenia kwasu p-hydroksybenzo- 
esowego, wanilinowego, kumarowego, syryngowego oraz ferulowego. 

Wykazano, że sumaryczna zawartość kwasów fenolowych w glebie spod mono- 
kultury żyta była 4-krotnie wyższa (50,87 +2 mg ' kg” ') niż w glebie spod zmianowa- 
nia (12,70 +0,5 mg ' kg”'). Natomiast stężenia poszczególnych kwasów fenolowych 
w glebie spod monokultury żyta były od 2 do 8 razy wyższe niż oznaczone ilości 
w glebie spod zmianowania. Spośród oznaczonych kwasów fenolowych w najwięk- 
szych ilościach w obu badanych glebach występował kwas wanilinowy. Jego stężenie 
w glebie spod monokultury żyta wynosiło 14,2 mg ' kg” 1 było 4-krotnie wyższe niż 
jego zawartość w glebie spod zmianowania (3,77 mg * kg”). Stężenia kwasów syryn- 

gowego i ferulowego w glebach spod monokultury żyta były od 4 do 5 razy wyższe niż 

w glebach spod zmianowania i wynosiły odpowiednio 12,5 mg ' kg” 111,5mg: kg”. 

Najniższe zawartości w glebie spod monokultury żyta stwierdzono dla kwasu p-ku- 

marowego, którego stężenia wynosiły 5,17 mg - kg” 1 były 8 razy wyższe niż zawar- 

tość tego związku w glebie spod zmianowania (0,66 mg : kg”). 

Zwiększone stężenia kwasów fenolowych w glebach spod monokultury żyta, 
w porównaniu z glebami spod zmianowania, można wyjaśnić następująco. Kwasy fe- 

nolowe powstają w glebie podczas rozkładu lignin [17, 35, 41, 48], który w glebie za- 

chodzi przy udziale enzymów fenolaz wytwarzanych przez grzyby glebowe [26, 30]. 

Zwiększona biomasa grzybów w glebie spod monokultury stanowi najprawdopodob- 
niej jedną z przyczyn wyższego kumulowania się kwasów fenolowych w tych gle- 

bach. Dodatkowo efekt ten może być potęgowany również zahamowaniem tempa 

przemian kwasów fenolowych w wyniku zwiększonego zakwaszania gleb pod mono- 

kulturą żyta. 

Tak np. Stevenson [38] sugeruje, że wzrost stężeń kwasu wanilinowego w glebie 
spod monokultury żyta, w porównaniu z glebami spod zmianowania, może być rezul- 

tatem zahamowana procesów demetylacji, a następnie enzymatycznego utlenienia 
tego kwasu. Optimum działania enzymów glebowych z grupy oksygenaz ma miejsce 

w glebach obojętnych lub słabo alkalicznych w zakresie wartości pH od 7 do 8. Nato- 

miast odczyn gleby spod monokultury żyta wynosił 6,02 i był o 0,25 niższy niż w gle- 

bie spod zmianowania. Postępujący wzrost kwasowości gleb spod monokultury żyta, 

spowodowany między innymi zwiększonymi stężeniami kwasów fenolowych oraz 

wolnych aminokwasów siarkowych [40, 41] stanowiących dominującą grupę wśród 
wolnych aminokwasów, w porównaniu z glebami spod zmianowania, może być jedną 

z głównych przyczyn zmniejszenia szybkości przemian kwasu wanilinowego w tych
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glebach. Efektem zahamowania tempa przemian kwasów fenolowych w glebach spod 
monokultury żyta w porównaniu z glebami spod zmianowania jest obserwowana ich 
zwiększona kumulacja w tych glebach. 

Wykazano, że uprawa monokulturowa żyta przyczynia się do znacznego obniże- 
nia zawartości w glebie substancji biologicznie czynnych, głównie takich jak amino- 
kwasy [24, 49, 50]. Związki te wymienia się obok pochodnych fenolowych wśród pre- 
kursorów tworzenia kwasów huminowych i fulwowych. Pod względem budowy ami- 
nokwasy są prostymi związkami organicznymi, których właściwości fizykochemicz- 
ne są zdeterminowane obecnością w cząsteczce zarówno grup kwasowych (-COOH, 
-SH oraz fenolowych -OH), jak i zasadowych (-NH>, -NH). Istnieje wiele klasyfikacji 
tych związków. Są one podstawowymi jednostkami budowy białek, peptydów, a także 
uczestniczą w tworzeniu fosfatydów, porfiryn i nukleotydów. Wśród końcowych pro- 
duktów przemian aminokwasów w procesach metabolicznych wymienia się amoniak, 
mocznik i kwas moczowy. Uzupełnienie strat aminokwasów zachodzi w wyniku 
rozkładu białek, transaminacji ketokwasów bądź przez przemiany aminokwasów już 
utworzonych. Aminokwasy stanowią źródło azotu dla roślin wyższychi mikroorgani- 
zmów glebowych [30, 38]. Z punktu widzenia przemian glebowych znajomość ich 
jest bardzo istotna, gdyż analizując zawartość azotu w glebie, można stwierdzić, że od 
20 do 50% azotu organicznego związanego jest wbudowana w struktury aminokwa- 
sów [38]. Ewentualna znajomość składu jakościowego i ilościowego aminokwasów 
dostarczanych do gleby w trakcie wielu procesów pozwala oczekiwać z pewnym 
prawdopodobieństwem wystąpienia tych związków, względnie produktów ich prze- 
mian, podczas prowadzonych badań nad zawartością substancji biologicznie czyn- 
nych w glebie. 

Jednym ze źródeł aminokwasów w glebie są wydzieliny korzeniowe [5, 8, 33, 47]. 
W wydzielinach korzeni zyta oznaczono alanine, glutamine, kwas asparaginowy, le- 
ucyne, izoleucyne, serynę, kwas a-aminomasłowy, glicynę, cysteine, metionine, fe- 
nyloalaninę, treoninę, lizynę, prolinę, tryptofan, B-alaninę, argininę, homoserynę, cy- 
stationinę, kwas a-aminoadypinowy, kwasy-aminomasłowy. Ponadto wśród substan- 
cji, które w swym składzie zawierają aminokwasy, zidentyfikowano kwas pantoteno- 
wy oraz enzymy: fosfatazę, inwertazę, amylazę, proteazę, poligalaktouronazę. Dodat- 
kowo w wydzielinach korzeniowych żyta oznaczono związki uczestniczące wspólnie 
z aminokwasami w procesach humifikacji, jak cukry, kwasy organiczne, kwasy 
tłuszczowe i sterole, substancje wzrostowe, nukleotydy i flawony oraz auksyny [7]. 

Aminokwasy powstają również wskutek działalności mikroorganizmów glebo- 
wych oraz w wyniku rozkładu roślin lub mogą zostać w niej utworzone w procesie 
transaminacji odpowiednich ketokwasów [4, 23]. Do gleby aminokwasy zostają 
uwalniane nie tylko z peptydów oraz białek glebowych, ale także z białek oraz pepty- 
dów wchodzących w skład mikroorganizmów obecnych w tych warunkach. Wykaza- 
no, że składnikiem struktury ścian komórkowych bakterii jest kompleks peptydowo- 
cukrowy. W jego składzie stwierdzono zarówno aminokwasy szeregu L (-) (alanina,
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lizyna, kwas glutaminowy, kwas a,e-diaminopimelinowy) oraz niektóre o konfigura- 
cji D(+) (alanina, kwas a,e-diaminopimelinowy). Stwierdzono ponadto, że wiele 
aminokwasów oznaczonych w glebie, jak kwas a,e-diaminopimelinowy, ornityna, 
P-alanina, kwas a-aminomasłowy, kwasy-aminomasłowy, 3,4-dihydroksyfenyloala- 
nina i tauryna, nie są składnikami białek. Mogą one jednak być produktami metaboli- 
zmu bakterii lub wchodzić w skład związków zsyntetyzowanych przez te drobno- 
ustroje. Przykładem jest B-alanina, która obok występowania w ścianie komórkowej 
bakterii jest także zawarta w kwasie pantotenowym — witaminie z grupy B wytwarza- 
nej przez bakterie glebowe [38, 43]. 

Aminokwasy stanowią także integralną część ściany komórkowej grzybów oraz 
wchodzą w skład substancji patogenicznych wytwarzanych przez te drobnoustroje. 
W ich ścianie komórkowej aminokwasy są składnikami protein połączonych z wielo- 
cukrami i tłuszczami [39, 43]. Według Stevenson [39], podstawowymi aminokwasa- 
mi wytwarzanymi przez grzyby są kwas glutaminowy i asparaginowy. Odpowia- 
dające im amidy: glutamina i asparagina dzięki zwiększonym właściwościom hydro- 

fobowym mogą łatwiej przenikać przez ściany i błony komórkowe niż aminokwasy, 
z których powstały. 

Obecne w glebie aminokwasy różnego pochodzenia oraz wytworzone w wyniku 

wielu procesów, które do końca jeszcze nie zostały poznane, są zawarte w trzech frak- 

cjach: jako wolne, związane w formie białek i związane w humusie. Wolne amino- 

kwasy występują w glebie w najmniejszych ilościach — rzędu ug * kg” gleby — 

zwłaszcza białkowe alifatyczne, i ulegają szybkiemu rozkładowi mikrobiologiczne- 

mu [33, 38, 47]. Proces ten ulega przyspieszeniu przy zmianie wilgotności gleby 

1 temperatury. Stanowi to przyczynę ich niskich stężeń w glebie. Natomiast płodo- 

zmian powoduje wzrost ich zawartości [24, 33]. W porównaniu z zawartością amino- 

kwasów białkowych aminokwasy niebiałkowe i aromatyczne występują w wyższych 
stężeniach. Wolne aminokwasy stanowią dostępną formę azotu dla mikroorganizmów 

i roślin wyższych oraz tworzą połączenia chelatowe z jonami metali [38]. 

Drugą frakcję aminokwasów w glebie tworzą substancje związane — rzędu 

mig * kg” gleby. Wchodzą one w skład organizmów glebowych oraz są sorpcyjnie 

połączone z innymi składnikami gleby. Aminokwasy tej grupy są elementem orga- 
nicznego koloidu glebowego, który kompleksuje związki biologicznie czynne i ogra- 

nicza ich wymywanie. Ponadto ułatwia pobieranie związków biologicznie czynnych 

przez rośliny, a także dzięki zachodzącym przemianom powoduje w znacznym stop- 

niu neutralizację związków toksycznych [33, 38, 49, 50]. 

Ważnym elementem struktury kwasów huminowych jest azot, mimo iż jego za- 

wartość nie przekracza 5% masy tych związków. W 1967 roku wykazano istnienie 

komponentu białkowego w strukturze kwasów huminowych, który stanowi kolejną 
frakcję aminokwasów w glebie — rzędu mg * kg" kwasu huminowego [18, 38, 44, 

46]. Humus zawiera od 40 do 60%. kwasów huminowych. Azot aminokwasowy stano-
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wi od 20 do 45% azotu całkowitego zawartego w tych związkach [38, 44, 46]. Kom- 

pleksy frakcji białkowej z kwasami huminowymi charakteryzują się wysoką stabil- 

nością, zabezpieczając białko i aminokwasy przed dalszym rozkładem [38]. Stabil- 

ność tego kompleksu zapewniają wiązania elektrostatyczne oraz nieodwracalna ad- 

sorpcja fizyczna białka z kwasami huminowymi. Trwałość komponentów białko- 

wych w warunkach glebowych tłumaczy się także ochronnym działaniem koloidów 

huminowych. Aminokwasy w glebie nie tylko uczestniczą w cyklu węgla oraz azotu, 

ale niektóre z nich jako organiczne połączenia siarkowe są związkami pośrednimi 
w przemianach siarki. 

W omawianych trzech frakcjach gleb spod monokultury żyta i spod zmianowania 

zidentyfikowano oraz oznaczono stężenia znacznej liczby aminokwasów mieszczące 

się w zakresie od 16 do 28 tych związków, jak: alanina, B-alanina, arginina, cystationi- 

na, cysteina, cytrulina, glicyna, fenyloalanina, histydyna, 1-metylohistydyna, 3-me- 

tylohistydyna, kwas a-aminoadypinowy, kwas B-aminomasłowy, kwas y-amino- 

masłowy, kwas asparaginowy, kwas cysteinowy, kwas glutaminowy, leucyna, izole- 

ucyna, lizyna, metionina, ornityna, prolina, tauryna, walina, tauryna, treonina oraz ty- 

rozyna. 

Odmienny skład dopływającej materii organicznej do gleby pod uprawą żyta 

w monokulturze i w zmianowaniu prowadzi do niejednakowej szybkości procesów 

transformacji materii organicznej oraz do różnych kierunków przemian chemicznych 

zachodzących w tych glebach. Efektem wzmożonego tempa procesu transformacji 

materii organicznej w glebie spod zmianowania w porównaniu z glebami spod mono- 

kultury żyta są zróżnicowane ilości aminokwasów w poszczególnych frakcjach. 

Stwierdzono zmniejszone stężenia we frakcji wolnych aminokwasów, zwiększone 
ilości tzw. związanych aminokwasów oraz podwyższone zawartości aminokwasów 
w kwasach huminowych. 

W glebie spod zmianowania stwierdzono we wszystkich frakcjach wysokie stęże- 
nia P-alaniny. Zawartości P-alaniny były na przestrzeni całego sezonu wegetacyjnego 
wyższe w glebie spod zmianowania niż w glebie spod monokultury żyta. W obu bada- 

nych glebach stężenia B-alaniny były najwyższe na początku maja, w okresie inten- 
sywnej czynności mikrobiologicznej gleby. B-alanina jest składnikiem ścian komór- 
kowych bakterii [39]. Stwierdzone wyższe stężenia B-alaniny w glebie spod zmiano- 
wania niż w glebie spod monokultury żyta wskazują na wyższą biomasę bakterii 
w tych glebach. Sugestia jest zgodna z obserwacjami mikrobiologów, którzy stwier- 

_dzili w glebie spod monokultury żyta wzrost biomasy grzybów, a spadek bakterii [9, 
10, 19]. Dodatkowo na wyższą mikrobiologiczną aktywność gleb spod zmianowania 
wskazują, obok B-alaniny, także wyższe stężenia lizyny (rys. 1). Lizyna jest produk- 
tem dekarboksylacji bardzo nietrwałego kwasu a,e-diaminopimelinowego, który po- 
dobnie jak B-alanina jest składnikiem ścian komórkowych bakterii. Obecność tych
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COOH 

CH, B-alanina 

CH, — NH, 

COOH COOH 

Sh — МН, CH — NH, 

fh с 
Ch, - CO, CH, 

CH, CH, 
CH — NH, CH, — NH, 

COOH 

kwas a,e-diaminopimelinowy lizyna 

Rysunek 1. Schemat B-alaniny oraz mechanizm reakcji dekarboksylacji kwasu a,e-diamino- 
pimelinowego z utworzeniem lizyny 

aminokwasów i ich produktów rozkładu wskazuje na silną aktywność mikrobiolo- 
giczną występującą w glebach spod zmianowania [10, 39]. 

W obu badanych glebach stwierdzono również wysokie stężenia cytruliny. Cytru- 

lina jest aminokwasem niebiałkowym, należącym do cyklu mocznikowego. Jednakże 

stężenia cytruliny były średnio o 20% wyższe w glebach spod zmianowania niż w gle- 

bach spod monokultury żyta. Cytrulina jako aminokwas zasadowy zawierający dwie 

grupy aminowe stanowi formę azotu łatwo dostępnego dla roślin i mikroorganizmów 

glebowych. Z tego też względu gleby spod monokultury żyta charakteryzują się 

niższą zawartością między innymi azotu dostępnego w tej formie dla roślin oraz mi- 

kroorganizmów. Natomiast analiza wolnych aminokwasów w obu badanych glebach 

nie wykazała żadnych istotnych różnic w zawartościach cytruliny w obu badanych 

glebach. Dane te wskazują na zbliżoną szybkość tworzenia lub rozkładu tego amino- 
kwasu w obu badanych glebach. Jednakże niższe stężenia cytruliny wśród związa- 

nych aminokwasów w glebach spod monokultury żyta mogą przemawiać za domi- 
nującymi procesami katabolicznymi zachodzącymi w glebach spod monokultury żyta 

w porównaniu z glebami spod zmianowania. 

Ponadto w glebach spod monokultury wykazano podwyższone stężenia proliny. 

Nagromadzanie się proliny w glebach spod monokultury żyta może być wyjaśnione 

zahamowaniem procesu jej przemian, gdyż prolina jako aminokwas heterocykliczny 

wolniej ulega procesowi rozkładu niż aminokwasy alifatyczne. Zwiększone w gle- 

bach spod monokultury żyta stężenia proliny wskazują na kumulację substancji 

będącej prekursorem związków toksycznych. Kumulowanie się proliny w glebach 

spod monokultury żyta może być niepokojące, ponieważ substancja ta zawiera drugo- 
rzędową grupę aminową, w związku z czym w środowisku kwaśnym oraz w obecnoś- 

ci azotynów może tworzyć N-nitrozaminy (rys. 2). Związki te, jak wiadomo, mają
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Н.С - СН, H,C - CH 
| ——CH [HNOJ], [H] Г СН, 

HC-NH — o HNK 
| - [H,O] || —N=0O 
COOH COOH 

prolina N-nitrozoprolina 

Rysunek 2. Mechanizm reakcji tworzenia N-nitrozoproliny 

właściwości kancerogenne, mutagenne i teratogenne [21, 22, 28]. Z tego powodu tak 
duże ilości tego aminokwasu są niekorzystnym zjawiskiem. 

Należy podkreślić, że nie stwierdzono w kwasach huminowych takich aminokwa- 

sów, jak 1-metylohistydyna i 3-metylohistydyna. Związki te zostały zidentyfikowane 

i oznaczone w tych samych glebach wśród wolnych i związanych form, nawożonych 

organicznie oraz mineralnie [33, 41, 46]. 1-metylohistydyna i 3-metylohistydyna są 

aminokwasami, które w glebie są produktami rozkładu niższych roślin plechowatych, 

takich jak glony, mchy oraz porosty [29]. Związki te należą do aminokwasów nie- 
białkowych, które nie wchodzą w skład kwasów huminowych [44, 46]. 

Analizując skład aminokwasów w badanych glebach i frakcjach według podziału 

na grupy, takie jak: siarkowe, zasadowe, aromatyczne i obojętne stwierdzono, że do- 
minującą grupę wśród wolnych stanowiły aminokwasy siarkowe (kwas cysteinowy, 

cysteina, metionina, cystationina), natomiast w pozostałych obojętne. Jest to zgodne 
z generalnymi wynikami badań innych autorów, dotyczącymi zawartości aminokwa- 
sów w glebie [3, 18, 38, 44, 46]. Stwierdzone niskie stężenia aminokwasów zasado- 

wych można wyjaśnić ich zdolnością do redukcji cukrów i chinonów, w wyniku czego 
ulegają one procesowi utlenienia, co pociąga za sobą spadek ich stężeń [38]. 

Stężenia wolnych aminokwasów siarkowych we wszystkich fazach rozwoju roś- 
lin, z wyjątkiem okresu żniw, były statystycznie istotnie wyższe w glebie spod mono- 

kultury żyta niż w glebie spod zmianowania. W tak wysokiej sumarycznej zawartości 
aminokwasów siarkowych w obu badanych glebach decydujący udział miał kwas cy- 

steinowy, który dominował w obu badanych glebach. Podobne obserwacje dotyczą 

tauryny, której stężenia w glebie spod monokultury żyta, z wyjątkiem okresu żniw, 

były statystycznie istotnie wyższe niż w glebie spod zmianowania. Wyższe stężenia 
aminokwasów siarkowych w glebie spod monokultury żyta wpływają między innymi 
na wyższe jej zakwaszenie. Aminokwasy siarkowe łatwo ulegają przemianie w glebie 
w pochodne disiarczkowe. Związki te zapoczątkowują kiełkowanie przetrwalników 
grzyba, które następnie infekują korzenie uprawianych roślin [6]. 

Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że ilościowy skład wol- 
nych i związanych aminokwasów w glebie jest zależny od systemu uprawy. Gleba 
spod uprawy prowadzonej w zmianowaniu różni się zawartością związanych amino- 
kwasów od gleby spod monokultury żyta. Porównując zmiany w czasie tak wolnych, 
jak i związanych aminokwasów, należy stwierdzić znacznie większą niestabilność 
aminokwasów wolnych niż związanych oraz szybsze przemiany aminokwasów za- 
chodzące w glebie pod uprawą żyta w zmianowaniu niż w monokulturze żyta [24, 33, 
40, 49, 50].
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Jak stwierdził Miklaszewski [24], poziom wolnych aminokwasów zależy od bar- 
dzo wielu czynników, takich jak: nawożenie azotowe, opady atmosferyczne, rotacja 
uprawianych roślin i wynikający z niej dopływ zróżnicowanych resztek pożniwnych 
oraz aktywność mikrobiologiczna gleby [24, 38, 44, 45, 46, 47]. Dlatego też przebada- 
no wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość oraz zmiany stężeń 
aminokwasów w różnych fazach rozwoju roślin. Ponadto zamierzano ocenić, czy na- 
wożenie NPK 1 organiczne zmniejsza różnice zawartości aminokwasów w glebie spo- 
wodowane uproszczonym zmianowaniem. Mając na uwadze doniosłą rolę, jaką pep- 
tydy odgrywają w glebie, zainteresowano się problematyką aminokwasów związa- 
nych w kwasach huminowych (HA) z gleb spod monokultury żyta oraz żyta uprawia- 
nego w zmianowaniu, nawożonych obornikiem oraz NPK [41, 46]. 

Badania wykazały, że najwięcej aminokwasów związanych w HA występuje w gle- 
bie spod zmianowania, nawożonej NPK. Stwierdzono w niej 3103,0 +124 mg ' kg”. 
Wartość ta była o 22% wyższa od sumarycznej ilości związanych aminokwasów 
w HA w glebie spod monokultury żyta. Mniejsze zawartości związanych aminokwa- 
sów stwierdzono w HA gleb spod zmianowania nawożonych obornikiem, gdzie su- 
maryczna ich ilość była równa 2799,0+126 mg'kg ',tj. 021% wyższaniżw HA z gle- 

by spod monokultury żyta. Najniższą sumaryczną ilość związanych aminokwasów 

w HA stwierdzono w glebach kontrolnych (nienawożonych). W glebie nienawożonej 
spod zmianowania sumaryczna ilość aminokwasów związanych w kwasach humino- 
wych wynosiła 2195,0 +85 mg ' kg” i była o 19% wyższa od ich ilości w HA z gleby 
spod monokultury żyta. W porównaniu z glebami kontrolnymi wpływ nawożenia na 
zawartość związanych aminokwasów w kwasach huminowych wyizolowanych 
z gleb spod różnie prowadzonych upraw zaznaczył się w większym stopniu w stosun- 

ku do nawożenia prowadzonego NPK niż obornikiem. W glebach spod monokultury 
żyta nawożenie NPK powoduje zwiększenie sumarycznej ilości związanych amino- 
kwasów o 38%, natomiast w glebie nawożonej obornikiem o 25%. W glebach spod 
zmianowania można zauważyć podobną tendencję. Przejawia się ona w zwiększeniu 
przez NPK sumarycznej ilości związanych aminokwasów o 41%, podczas gdy na- 
wożenie obornikiem przyczynia się do wzrostu jedynie o 27%. 

Podsumowanie 
  

Zahamowanie procesów rozwojowych roślin, a w jego konsekwencji obniżenie 
plonowań, obserwowane podczas wieloletniej uprawy monokulturowej, związane 
jest z bardzo złożonym zjawiskiem określanym terminem zmęczenia gleby. Wśród 
jego przyczyn wymienia się substancje biologicznie czynne. Związki te przyczyniają 
się do zmiany składu mikroflory glebowej, masowego porażenia roślin przez choroby 
i szkodniki, zmian w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny, naruszenia 
równowagi jonowej gleby, degradacji struktury i innych właściwości gleby, zmiany 
pH, nagromadzenia fitotoksyn w glebie oraz nieproporcjonalnego rozwoju niektó- 
rych grup mikroorganizmów. Z tego względu w pracy skoncentrowano się na prze- 
mianach biochemicznych i określeniu różnic jakościowych i ilościowych w chemicz-
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nych związkach biologicznie czynnych występujących w glebach spod uprawy żyta 
w monokulturze i w zmianowaniu. 

Odmienny skład dopływającej materii organicznej do gleby pod uprawą żyta 
w monokulturze i w zmianowaniu prowadzi do niejednakowej szybkości proce- 
sów transformacji materii organicznej oraz do różnych kierunków przemian che- 
micznych zachodzących w tych glebach. 

Efektem wzmożonego tempa procesu transformacji materii organicznej w glebie 
spod zmianowania w porównaniu do gleb spod monokultury żyta są zmniejszone 
stężenia wolnych aminokwasów, zwiększone ilości związanych aminokwasów 
oraz podwyższone zawartości aminokwasów w kwasach huminowych. 

Stwierdzone w glebie spod zmianowania wyższe zawartości f-alaniny i lizyny 
przemawiają za zwiększoną biomasą bakterii, a podwyższone stężenia cytruliny 
za bogatym w azot i dostępnym dla roślin wyższych i mikroorganizmów glebo- 
wych organicznym związkiem azotowym, natomiast zwiększone w glebach spod 
monokultury żyta stężenia proliny wskazują na kumulację substancji będącej pre- 
kursorem związków toksycznych. 

Aminokwasy siarkowe stanowią dominującą grupę wśród wolnych aminokwa- 
sów, a aminokwasy obojętne pośród związanych, a także zawartych w kwasach 
huminowych w obu typach uprawy. 

Wieloletnia monokultura żyta w porównaniu z uprawą w zmianowaniu przyczy- 
nia się do nagromadzenia w glebie 4-krotnie wyższej ilości kwasów fenolowych 
będących metabolitami wtórnymi, wykazującymi właściwości inhibicyjne w sto- 
sunku do kiełkowania nasion i wzrostu roślin. Zwiększone zawartości tych 
związków wpływają na wyższą kwasowość gleb oraz przyczyniają się do pogłę- 
bienia stanu jej zmęczenia. 

Nawożenie obornikiem oraz NPK nie niweluje różnic między sumarycznymi ilo- 
ściami aminokwasów związanych oraz zawartych w kwasach huminowych w gle- 
bach spod obu systemów upraw. 

Stosowanie NPK w porównaniu z nawożeniem organicznym we wszystkich fa- 
_ zach rozwoju roślin prowadzi do podwyższenia sumarycznych stężeń aminokwa- 
sów związanych, a także występujących w kwasach huminowych. 
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Summary 

In reported studies the observations on rye cultivated in continuous cropping were 
contrasted with the impact of continuous cropping of rye on the content of biologically 
active organic substances in soil. In soils under continuous cropping of rye, increased 
concentrations of various phenolic acids were found. These compounds are known as 
plant growth inhibitors. The negative effects of continuous cropping were manifested 
by lower seed sprouting and root growth. The investigations dealt with seasonal chan- 
ges in contents of free and bound amino acids, and amino acids bound to humic acids. 
The varying concentrations of amino acids bound in humic acids extracted from 
the soils under both, crop rotation and continuous rye cropping were observed. Soils 
were fertilized with NPK and manure. Special attention was put on amino acids, like 

B-alanine, proline, citrulline and free sulfuric amino acids that play an important role 
in physiological and biochemical processes in soils.


