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Herbicydy a biologia gleby 

Гербициды и биология почвы 

Herbicides and soil biology 

W wielu krajach do walki z chwastami w szkółkach, uprawach leśnych, 
plantacjach i na innych powierzchniach stosowane są od dawna 

herbicydy, tj. środki chemiczne do likwidacji niepożądanej roślinności. 
Użycie ich podyktowane jest wieloma czynnikami, jak brak rąk do pracy, 
uzyskiwane efekty, względy ekonomiczne itp. 

Stosowanie herbicydów na większą skalę łączy się jednak z niebezpie- 
czeństwem ich ujemnego wpływu na biologię gleby, szczególnie w środo- 
wisku leśnym najmniej zniekształconym działalnością człowieka. Te 
obawy nurtują ciągle leśnika praktyka wykonującego zabiegi chemicz- 
nego odchwaszczania. Ze względu na coraz szersze stosowanie herbicydów 
w polskiej praktyce leśnej zagadnienie powyższe jest bardzo aktualne. 

Większość stosowanych herbicydów dostaje się do gleby. Czynnikami 
powodującymi zanikanie herbicydów są: parowanie, rozkład przez 
rośliny (41), wymywanie, fizyczne unieruchomienie w kompleksie sorp- 
cyjnym gleb, wymiany chemiczne z roztworami wodnymi gleb oraz 
działalność drobnoustrojów (35, 41). Wymienione czynniki odgrywają 
różną rolę w procesach rozkładu herbicydów. Podstawową jednak i roz- 
strzygającą rolę w rozkładzie herbicydów odgrywa mikroflora glebowa. 
Wyjaśniają to doświadczenia wykonane ze sterylizacją gleby. Rozkład 
herbicydów w wyjałowionej termicznie lub chemicznie glebie był prawie 
całkowicie zahamowany. Badania na ten temat prowadzono z Dalaponem 
(37), Amitrolem (3, 10, 31), Simazinem (6, 30, 2,4-D, 4) oraz Krezamo- 
nem, Bulpurem, Prevenolem (17). 

Podstawowe znaczenie w biologii gleby spełnia mikroflora (bakterie, 
grzyby, promieniowce) i ona odgrywa najważniejszą rolę w procesie roz- 
kładu herbicydów (9). 

Środki ochrony roślin mogą być obojętne w stosunku do mikroflory, 
jak również mogą pobudzać lub osłabiać rozwój poszczególnych gatun- 
ków (18). W praktyce chodzi o to, aby ilości preparatu dostającego się do 
gleby nie przekroczyły granicy neutralnej w stosunku do najcenniejszych 
grup fitoedafonu (35). 

Zagadnienie wpływu herbicydów na mikroflorę gleby można odnieść 
do wpływu poszczególnych preparatów lub ich grup na globalną ilość 
mikroorganizmów lub też można rozpatrywać ten wpływ na poszczególne 
gatunki. 
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Herbicydy typu regulatorów wzrostu oparte na 2,4-D i MCPA wy- 
wieraja podobny wplyw na mikroflore gleby. Panuje zgodny poglad, ze 
preparaty tego typu stosowane w polecanych dawkach w rolnictwie nie 
wywierają ujemnego wpływu na globalną ilość mikroorganizmów 
w glebie (2, 11, 16, 18, 26, 32, 36, 39), Większe znaczenie dla praktyki 
leśnej mają preparaty oparte na 2,4,5-T, których działanie na mikroflorę 
gleby jest zbliżone do działania 2,4-D i MCPA (18, 22, 40). 

Badania Kulińskiej (20) przeprowadzone z różnymi herbicydami: 
Simazinem, Atrazinem, Tropotoxem, Antyperzem, Monuronem, Liro-beta- 
rexem, Motylko-pielikiem, Hydrazydem kwasu maleinowego, Pyraminem, 
solami sodowymi i estrami sacharozowymi kwasów fenoksyoctowych 
(2,4-D, MCPA i 2,4,5-T) w dawkach rolniczych oraz z Simazinem — 
100 kg/ha wykazały brak wpływu wymienionych herbicydów na oddycha- 
nie gleby, ogólną liczbę drobnoustrojów, odsetek form w stanie prze- 
trwalnym i wskaźnik występowania promieniowców. 

Kaszubiak (14) w badaniach nad wpływem 17 herbicydów na 
Rhizobium stwierdził duże różnice w reakcji między szybko i wolno 
rosnącymi gatunkami Rhizobium. Preparaty triazinowe (np. Simazin) 
i chlorowcowe pochodne kwasów tłuszczowych (Dalapon, TCA) nie dzia- 
łały toksycznie na Rhizobium (bakterie). Największą toksyczność wyka- 
zywały preparaty mocznikowe i dwunitrofenolowy, które zależnie od 
dawki hamowały wzrost szybko i wolno rosnących gatunków Rhizobium. 

Badania mikrobiologiczne w strefie korzeniowej dębu po stosowaniu 
herbicydów w ciągu 7 lat wykazały nikły ich wpływ na bakterie, zwięk- 
szyła się ilość grzybów zwłaszcza z rodzaju Penicillium; Trichoderma 
(grzyby) oraz ilość promieniowców zmniejszyła się o 50% (16). 

Według Cwietkowej (8) przy jesiennym zwalczaniu chwastów 
w szkółce drzew owocowych przy użyciu Simazinu i Atrazinu w dawkach 
2 1 6 kg/ha nastąpiło wiosną na głębokości 1—3 cm znaczne osłabienie 
rozwoju bakterii fermentacji masłowej, natomiast w próbkach z głębo- 
kości 12—15 cm zaobserwowano pobudzenie czynności życiowych wszyst- 
kich badanych grup, a zwłaszcza bakterii nitryfikacyjnych. Tak więc 
zastosowanie obu herbicydów nie powodowało zmian w stosunkach mi- 
krobiologicznych, a nawet doprowadziło do pewnej aktywizacji czynności 
życiowych mikroorganizmów. 

Z badań Miłkowskiej i innych (25) przeprowadzonych w szkół- 
kach leśnych z bukiem i świerkiem na glinach lekkich i średnich pyla- 
stych wynika, że przy użyciu Atrazinu i Simazinu w dawkach 1,315 
kg/ha po 10 dniach nastąpił znaczny spadek ilościowy mikroflory glebo- 
wej. Po 8 tygodniach zaznaczyła się stymulacja wzrostu grzybów (po za- 
stosowaniu Atrazinu) i promieniowców (po zastosowaniu Simazinu), 
później stan ilościowy mikroflory wyrównał się. Stosowane dawki herbi- 
cydów nie zniszczyły aktywności mikrobiologicznej badanych stanowisk 
ale, zdaniem autorów, nie wyklucza to pewnych zmian w równowadze 
mikrobiologicznej. 

Hungazin PK i DT (odpowiedniki Atrazimu i Simazinu), stosowane 
w koncentracjach 1, 10, 100 i 1000 mg/kg pożywki, nie wpłynęły ujemnie 
na grzyby: Aspergillus, Penicillium i inne. Boletus edulis i Cortinarius 
collinidus rozwijały się jak na pożywce kontrolnej, nawet przy 100 mg/kg. 
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Na procesy życiowe Nematoda (nicienie), Rotatoria (robaki), Tardigrada 
(pierścienice) herbicydy te działały nawet pobudzająco (w ściółce leśnej 
i komposcie) (28). 

Balicka i Bitodub-Pantera (5) zauwazyly, ze Atrazin 
wpływa na wytworzenie przez bakterie wolnych aminokwasów, a działa- 
nie toksyczne tego herbicydu zmniejsza obecność substancji organicznej 
w pożywce. 

Zbadań Smirnowej (33) nad wpływem Simazinu i Atrazinu — 
2 kg/ha wynika, że nie było ujemnego wpływu działania tych preparatów 
na bakterie nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i Clostridium (bakterie bez- 
tlenowe). Stwierdzono nawet pewną stymulację rozwoju Azotobacter. 
Doświadczenie powtórzone w następnym roku dało podobne wyniki. 

Pochon i inni (29) stwierdzili ujemne działanie Simazinu, Atrazinu, 
Propazinu i Prometonu na Cytophaga i Cellvibrio a stymulację na Azoto- 
bacter (bakterie). 

Mantakow i inni (23) podają, że Simazin w porównaniu z solą 
sodową 2,4-D nie jest toksyczny dla mikroflory glebowej. 

Podobnie Stroube (34) stwierdza, że użycie 1,5 kg/akr (tj. 
3,75 kg/ha) Simazinu i Atrazinu nie wpływa na aktywność mikro- 
organizmów glebowych. Pod wpływem Simazinu i Atrazinu zwiększa się 

ilość barwnych promieniowców oraz Mucor, Fusarium, Aspergillus i Phy- 

comyces (grzyby), obniża się natomiast ilość grzybów z rodzajów: Peni- 

cillium i Trichoderma. 

Uhlig (38) w badaniach nad wpływem Simazinu na zachowanie się 

mikoryzy ektotroficznej u sosny i świerka podaje, że herbicyd ten nie 

tylko nie wpłynął hamująco na jej rozwój, ale nawet ją pobudzał. Bada- 

nia laboratoryjne nie potwierdziły jednak tych wyników. 

Zastosowanie wysokich dawek triazin 20—40 kg/ha w lesie kasztano- 

wym wpłynęło najbardziej niekorzystnie na grzyby, szczególnie w dawce 

wyższej. Po roku jednak nie stwierdzono różnic w mikrobiologii gleby 

traktowanej i kontrolnej (15). 

Powyższe wyniki badań nad wpływem triazin a szczególnie Simazinu 

i Atrazinu na mikroflorę gleb przede wszystkim w szkółkach leśnych 

i na innych powierzchniach oraz w warunkach laboratoryjnych wyka- 

zują, że dawki 2—6 kg/ha, a czasem i wyższe nie wywierają istotnie 

ujemnego wpływu na mikroflorę gleb lub wpływ ten jest tylko czasowy. 

Chlorowcowe pochodne kwasów tłuszczowych (Dalapon i TCA) mają 

działanie przemijające przy wprowadzeniu ich do gleby (7, 15, 18, 24). 

TCA i Dalapon nie wpływały ujemnie na Rhizobium (14). Dalapon w daw- 

kach wyższych niż się to stosuje w praktyce był toksyczny dla Azotobac- 

ter (21), a rozkladaja go gatunki Pseudomonas (bakterie) i (promieniowiec 

z rodzaju Nocardia) (13). TCA nie dziata ujemnie na Azotobacter (18). 

Amitrol blokuje funkcję kationów uniemożliwiając przy tym nor- 

malne wykorzystanie żelaza przez mikroorganizmy do syntezy związków 

organicznych, które zawierają ten pierwiastek, lub do których wytwo- 

rzenia żelazo jest potrzebne (1). | 

Przemijająco na mikroflorę gleby działały wysokie dawki chloranu 

sodu, TCA, Dalaponu i CMU (15). Chloran potasu nie niszczył miko- 

ryzy (12). Po upływie jednego roku nie obserwowano ujemnego wpływu 
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na mezofaune glebową chloranu sodu, chloranu potasu, Dowponu i Anty- 
perzu (19). 

Dane przytoczone powyżej pozwalają na uogólnienie, że herbicydy 
oparte na kwasach fenoksyoctowych, triaziny, chlorowcowe pochodne 
kwasów tłuszczowych oraz niektóre inne preparaty chwastobójcze w daw- 
kach polecanych w praktyce nie wpływają ujemnie na globalną ilość 
mikroorganizmów. 
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Краткое содержание 

В польской лесной практике для борьбы с сорняками все шире применяются 

1ербициды. Большинство из них попадает в почву. Могут они вызывать нару- 

шения биологии почвы, особенно в лесной среде, которую человеческая деятель- 

ность меньше всего деформирует. 
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Главное внимание в статье обращается на побочное воздействие, прежде 
всего, триазин (Симазин, Атразин), хлорированных жирных кислот (Далапон, 
ТСА), феноксиуксусных кислот (2,4-0, МСРА, 2, 4,5-Т), хлоратов, а также 
других гербицидов. 

Summary 

Herbicides find ever broader use in the control of weeds in the Polish forest 
practice. Most of them enter soil, They can cause disturbance in the biology of soil, 
particularly in forest environments which are least disturbed by human activities. 

The paper stresses mostly the side-effects of first of all triazins (Simasin, Atra- 
zin), chlorinated fatty acids (Dalapon, TCA), phenoxyacetic acids (2, 4—D, MCPA, 
2, 4,5 — T), chlorates, and other herbicides.


