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Wstęp 

Typowym zjawiskiem występującym w uprawach monokulturowych jest zja
wisko zmęczenia gleby. Może być ono wywołane przez wiele przyczyn, a między 
innymi przez związki allelopatyczne o aktywności inhibitorów. Związki te mogą 
powstawać podczas rozkładu resztek pożniwnych, które w warunkach monokultu
ry są źródłem stałego dopływu substancji organicznej o zbliżonym składzie chemi
cznym i stosunku C:N. Czynniki te determinują szybkość rozkładu resztek, a 
także rodzaj produktów ich rozkładu, które mogą stymulować lub hamować wzro
st roślin. W monokulturach roślin zbożowych oprócz resztek pożniwnych źródłem 
inhibitorów mogą być także produkty rozkładu siewek, które wyrastają z ziarnia
ków osypanych podczas zbiorów. Inhibitory, tworzące się zarówno z resztek poż
niwnych jak i młodych kiełkujących roślin, są to związki fenolowe reprezentowa
ne głównie przez pochodne kwasu benzoesowego i cynamonowego [CHOU, PAT

RICK 1976]. Związki te działają bezpośrednio na kiełkowanie nasion i wzrost syste
mu korzeniowego, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia plonów. 

O poziomie koncentracji związków fenolowych w glebie decyduje suma 
czynników takich jak: temperatura, ich uwalnianie z substancji organicznej, szyb
kość włączania do metabolizmu roślinnego, wiązanie przez substancje humusowe 
i minerały ilaste oraz skład granulometryczny gleby i wielkość opadów atmosfery
cznych [HRUSZKA 1982]. Istotny wpływ na zawartość związków fenolowych może 
mieć także nawożenie gleb, głównie nawozami organicznymi. 

Celem pracy było określenie wpływu różnych nawozów na koncentrację 
związków fenolowych w glebie pod monokulturami zbóż. 

Materiały i metodyka 

Badania przeprowadzono w latach 1992, 1993 i 1994 w oparciu o doświad
czenia polowe założone w RZD w Czesławicach w 1986 roku. Doświadczenie 
założono na glebie płowej wytwarzanej z lessu (kompleksie 2 - pszenny dobry). 



78 J. Wiater 

Gleba ta charakteryzowała się lekko kwaśnym odczynem, średnią zasobnością w 
fosfor i potas, a wysoką w magnez. Zawartość węgla organicznego w warstwie 
ornej wynosiła 10500 mg C-kg-1, a azotu ogółem 1020 mg N·kg-1• 

Warunki klimatyczne były zróżnicowane w latach prowadzonych badań. 
Rok 1992 charakteryzował się optymalnymi warunkami, tj. dosyć wysokimi opa
dami w okresie ruszenia wegetacji i w trakcie jej trwania, w okresie zbioru zbóż 
były one niższe. Również układ temperatur był bardzo sprzyjający dla wzrostu i 
rozwoju roślin. Następny rok badań należał do lat suchych w porównaniu z wiclo
lcciem. Wielkość opadów nie przekraczała 400 mm w ciągu roku. Średnia tempe
ratura była nieco wyższa w okresie wegetacji niż w roku poprzednim. Ostatni rok 
badań (1994) charakteryzował się zwiększonymi opadami, suma opadów przekro
czyła 700 mm. Temperatury w okresie wegetacji można uznać za średnic, z wyjąt
kiem lipca. 

Doświadczenie zostało założone metodą bloków losowych w trzech powtó
rzeniach, o powierzchni poletka 30 m2• Wybrano dwa gatunki wrażliwe na nas
tępstwo po sobie, tj. pszenicę ozimą i jęczmień jary, kierując się tym, że w 
praktycznym rolnictwie gatunki te uprawia się aż w 35% w monokulturach. 

Uprawiano je od 1986 roku. Schemat obu doświadczeń w monokulturze 
obejmował 6 obiektów: 

Nawożenie mineralne NPK - obiekt kontrolny 
Nawożenie mineralne NPK+przyorana słoma 
Nawożenie mineralne NPK +przyorana słoma +azot (1 % azotu w stosunku do 
masy słomy) 
Nawożenie mineralne NPK +wypalanie słomy 
Nawożenie mineralne NPK+obornik (30 t·ha-1) 

Nawożenie mineralne NPK+wapnowanie (1 t CaO na 1 ha) 

W celu porównania systemów uprawy wprowadzono dodatkowy obiekt, w 
któ1ym uprawiano obydwa gatunki w płodozmianie i stosowano nawożenie mine
ralne NPK w takiej samej ilości jak w monokulturze. Oznaczono go jako NPK Z 
(zmianowanie). Płodozmian obejmował cztery pola o następstwie: ziemniaki 
(obornika 30 t·ha-1), jęczmień jary, rzepak, pszenica ozima. 

Pszenicę ozimą odmiany Grana wysiewano w ilości 280 kg·ha-1, a jc;czmień 
jary odmiany Diwa w ilości 160 kg·ha-1• 

Nawożenie mineralne w obrębie każdego obiektu od roku 1986 wynosiło na 
1 ha: pod pszenicę ozimą 70 kg N (saletra amonowa), 26 kg P (superfosfat pot
rójny), 83 kg K (sól potasowa), pod jęczmień jary - 50 kg N, 26 kg P, 66 kg K. 
Nawozy fosforowo-potasowe i połowę dawki nawozów azotowych wnoszono 
przedsiewnie, a drugą połowę pogłównie, tzn. wczesną wiosną w uprawie pszenicy 
ozimej i w pełni krzewienia jęczmienia jarego. Plon słomy z obiektu 2 i 3 naj
pierw rozdrabniano w sieczkarni na 2-3 cm odcinki i przykrywano podorywką. 
Również obornik i wapno, a także dodatkowo azot w obiekcie trzecim stosowany 
był pod podorywkę. 

Dalsza uprawa roli była typowa, a pielęgnowanie intensywne z uwzględnie
niem herbicydów (Aminopielnik D- 3,0 l·ha-1) , retardant (Bercema CCC - 3 
kg·ha- 1) i fungicydów (Baytan 17,5 DS - 200 g·lOO kg- 1 ziarna, Tilt 250 EC - 0,5 
l·ha-1). 

Po zbiorze pobrano próby glebowe z warstwy ornej i oznaczono w nich za
wartość związków fenolowych. Zastosowano metodę SWAINA i HILLESA [1959] przy
stosowaną do warunków glebowych, a ekstrakcję fenoli z gleby wykonano wg 
HRUSZKI [1982]. 
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Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji dla 
podwójnej klasyfikacji krzyżowej, a istotność oceniano testem Tukey'a. 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość związków fenolowych w glebie spod uprawy pszenicy (tab. 1) 
była zróżnicowana w latach przeprowadzonych badań. Najwyższą zawartość tych 
związków oznaczono w glebie w roku 1992, tylko nieco niższą w roku 1994, a 
istotnie niższą w 1993. Przyczyną takiego zróżnicowania mógł być przebieg 
warunków meteorologicznych w okresie prowadzonych badań. Rok 1993 uważany 
jako rok suchy, a więc charakteryzujący się małą ilością opadów nie sprzyjał gro
madzeniu się fcnylokwasów. Na zależność tę zwracał wcześniej uwagę NIEWIA
DOMSKI [1980]. Nie potwierdzają tej zależności wyniki uzyskane w doświadczeniu z 
jęczmieniem (tab. 2), gdzie średnie zawartości fenylokwasów w poszczególnych 
latach są zbliżone. 

Tabela 1; Table 1 

Zawartość związków fenolowych w glebie pod uprawą pszenicy ozimej w mg·kg-1 gleby 
Phenols content in soil under winter wheat cultivation in mg·kg-1 soil 

Nawożenie 

Fertiliza lion 1992 1993 

NPK zmianowanie; rotation 1,150 1,523 
Monokultura; Monoculture 
NPK 1,750 2,065 
NPK+sloma; NPK+straw 4,250 2,375 
NPK+sloma+1% N; NPK+straw+l% N 2,755 2,188 
NPK+sloma "'J'palona; NPK+burned straw 3,938 2,125 
NPK +obornik; NPK + FYM 3,625 2,375 
NPK+Ca 2,750 2,000 
Średnia; Mcan 2,888 2,093 

NIR0.05 ; LSD005 dla nawożenia - 0,59; for fertilization - 0.59 
dla lat - 0,6; for years - 0.6 

Zawartość związków fenolowych w glebie 
pod uprawą jt;czmicnia jarego w mg·kg-1 gleby 

Srednia 
1994 Mean 

1,754 1,476 

2,125 1,979 
2,688 3,104 
2,313 2,419 
3,625 3,229 
4,500 3,500 
2,250 2,333 
2,750 2,577 

Tabela 2; Table 2 

Phenols content in soi! under spring harley cultivation in mg·kg-1 soil 

Nawożenie 

Fertilization 1992 1993 

NPK zmianowanie: NPK rotation 1,813 2,390 
Monokultura; Monoculture 
NPK 2,375 3,563 
NPK+sloma; NPK+straw 4,500 4,188 
NPK+sloma+l% N; NPK+straw+1% N 4,688 3,125 
NPK+sloma wypalona; NPK+burned straw 3,375 2,875 
NPK+obornik; NPK+FYM 4,125 3,438 
NPK+Ca 2,045 3,124 
Średnia; Mean 3,274 3,243 

NIR0,05 ; LSD005 dla nawożenia - 0,72; for fertilization - 0.72 
dla lat - nieistotny; for ycars insignificant 

Srednia 
1994 Mean 

1,913 2,038 

2,188 2,709 
4,625 4,438 
3,313 3,709 
3,563 3,271 
4,625 4,063 
2,004 2,391 
3,176 3,230 
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Wyższą koncentrację fitotoksyn stwierdzono w glebie spod jęczmienia 
(3,230 mg·kg-1 gleby) w porównaniu do zawartości w glebie spod pszenicy (2,577 
mg·kg- 1) . Wskazuje to na dodatkowe źródło tych związków z siewek osypanych 
ziarniaków jęczmienia. WÓJCIK-WOJTKOWIAK (1990] podaje, że źródłem kwasów 
fenolowych w glebie mogą być nie tylko resztki pożniwne, czy nawozy organiczne, 
ale także siewki roślin. Uprawa jęczmienia w monokulturze sprzyja wykiełkowa
niu i osiągnięciu dużego wzrostu siewek przed zimą, ponieważ czas między zbio
rem a powtórnym siewem tej rośliny jest stosunkowo długi. 

Czynnikiem, który różnicował zawartość związków fenolowych w glebie pod 
uprawą obu zbóż był system uprawy. Stwierdzono wyższą koncentrację związków 
fenolowych w glebie spod monokultury (obiekt NPK) niż spod tradycyjnego 
zmianowania. Różnica ta wynosiła średnio w ciągu trzech lat 0,5 mg·kg- 1 gleby 
pod uprawą pszenicy i 0,7 mg·kg-1 gleby pod uprawą jęczmienia. HRUSZKA [1982] 
na podstawie badań dotyczących stężenia fitotoksyn w glebie spod 12-letnich róż
nych monokultur w porównaniu do zmianowania podaje, że ich stężenie w glebie 
było wyższe przy braku zmianowania . W roku 1992 zawartość związków fenolo
wych w glebie spod pszenicy z obiektu NPK w monokulturze w porównaniu do 
gleby ze zmianowania z taką samą dawką NPK, była wyższa o 34% , w roku 1993 
o 26%, a w 1994 o 17%. Podobne zależności stwierdzono w doświadczeniu z 
jt;czmieniem i zawartość w glebie z monokultury była wyższa odpowiednio o 
33%, 26% i 13% . Spadek związków fenolowych w roku ostatnim mógł być spo
wodowany przemieszczeniem tych związków w gh:;bsze warstwy gleby, w wyniku 
intensywnych opadów. HRUSZKA (1982] podaje, że zwi,)zki te mogą przemieszczać 
się w glebie pod wpływem wody opadowej. 

Wprowadzenie nawozów organicznych do uprawy pszenicy i jęczmienia w 
monokulturze spowodowało wzrost zawartości związków fenolowych w stosunku 
do obiektu z samym NPK. Najwyższy był on w doświadczeniu z pszenicą w glebie 
z obiektu nawożonego obornikiem, samą słomą i słomą wypalaną. W glebie z 
doświadczenia z jęczmieniem najwyższy wzrost stężenia fenylokwasów wystąpił w 
obiekcie ze słomą i z obornikiem. Substancja organiczna zawarta w oborniku w 
czasie jego składowania podlega przemianom częściowo do produktów pełnej 
mineralizacji. Przekształcenie niezmineralizowanej jej części zachodzi w środo
wisku glebowym pod wpływem innych niż bytujące w oborniku grup mikroorga
nizmów. Natomiast po zastosowaniu słomy jej rozkład zachodzi tylko w glebie w 
wyniku biologicznej degradacji celulozy i ligniny, i sprzyja to tworzeniu się fenylo
kwasów. Wpływ słomy na koncentrację związków fenolowych udowodnili wcześ
niej badacze amerykańscy (GUENZI, McCALLA 1962]. Dla poparcia tego stwierdze
nia można przytoczyć wyniki badań informujących o wysokiej zawartości tych 
związków w glebie lekkiej USA, do której przyczyniło się wieloletnie przyorywa
nie słomy. Ponieważ stosowany obornik w doświadczeniach można uznać za sło
miasty, gdyż stosunek C:N w nim wyniósł 25:1, dlatego zawartość związków fe
nolowych w glebie z obiektów obornikowych i ze słomą, była zbliżona. Dodatek 
azotu mineralnego do słomy spowodował znaczne zawc;żcnie proporcji C:N i 
przyczynił sit; do zmniejszenia zawartości fitotoksyn poprzez, jak należy przypu
szczać, szybsze włączanie tych związków do frakcji próchniczych. 

Do nagromadzenia się związków fenolowych w glebie oprócz nawozów 
mogły przyczynić się także pozostałości po sprzęcie zbóż jakimi są resztki pożniw
ne, co potwierdzają badania WÓJCIK-WOJTKOWIAK i in . (1987]. Lokalne nagroma
dzenie związków fenolowych może stanowić przyczynę wypadania roślin i obniże
nie plonowania pszenicy i jc;ezmienia, co jest charakterystyczne dla upraw mono
kulturowych. Wapnowanie gleby przyczyniło się do szybszej przemiany związków 
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organicznych pochodzących z resztek pożniwnych i przejścia ich w związki bar
dziej proste lub przyspieszyło połączenie z kwasami huminowymi i poprzez to 
spowodowało zmniejszenie ilości toksyn. 

Wnioski 

1. Nagromadzenie związków fenolowych w glebie było zależne od systemu 
uprawy i uprawianej rośliny. Większe ich stężenie stwierdzono w glebie 
spod monokultur. Pod monokulturą jęczmienia było więcej tych związków 
niż pod monokulturą pszenicy. 

2. Nawożenie obornikiem i słomą spowodowało wzrost zawartości fenoli w 
glebie, natomiast wapnowanie i dodatek N mineralnego do słomy przyczy
niło sic, do obniżenia ich zawartości . 

3. Przebieg warunków klimatycznych w okresie prowadzonych badań wpływał 
na koncentrację fcnylokwasów w glebie spod pszenic)', w przypadku jęcz
mienia, zależności tej nic stwierdzono. 
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Streszczenie 

Badania wykonano w latach 1992-1994, w oparciu o doświadczenie polowe, 
założone w 1986 roku na glebie płowej wytworzonej z lessu. Uprawiano pszenicę 
ozimą i jęczmień jary w monokulturze. Schemat doświadczenia obejmował nawo-
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żenie: NPK, NPK+słoma, NPK+słoma+1% N, NPK+wypalona słoma, NPK+ 
obornik, NPK + Ca. Gatunki te uprawiano także w czteropolowym zmianowaniu 
tylko na nawożeniu NPK. Po zbiorze roślin w w/w latach pobrano próby glebowe, 
w których oznaczono zawartość związków fenolowych. Akumulacja substancji fe
nolowych w glebie nie jest pożądana, ponieważ jest jednym z czynników ograni
czającym plonowanie zbóż uprawianych w monokulturze. 

W doświadczeniu zastosowano różne nawozy, które miały na celu złagodze
nie ujemnego wpływu tego systemu uprawy na wysokość plonowania, a jednocześ
nie wyjaśnienie jak wpływają one na zawartość związków fenolowych w glebie. 

Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych w glebie była zależna od 
systemu oprawy i gatunku uprawianej rośliny. Nawożenie słomą i obornikiem 
zwiększało koncentrację tych związków w stosunku do nawożenia mineralnego. 
Natomiast wapnowanie i zwiększone nawożenie azotowe w obiekcie ze słomą 
przyczyniało się do obniżenia zawartości tych związków. 
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Summary 

Studies were carried out in 1992-1994 on the basis of a field expcriment 
set up in 1986 on soi! devcloped from loess. Winter wheat and spring harley 
were cultivated in monocultures. The experimcnt included the fotlowing fcrtiliza
tion treatmcnts: NPK, NPK+straw, NPK+straw+N, NPK+burnt straw, NPK+ 
manure, NPK + Ca. Both crops were also cultivated in a tour-field rotation using 
only NPK fertilization. Soi! samples were collected after harvest and the phenols 
content was analyzed. Accumulation of phenols in cultivatcd soils is not required 
because it is one of the factors limiting yield of cereals cultivated in monocultu
re. Various fertilization treatments applied in the experiment werc supposed to 
weaken the negative effect of this cultivation system on yielding and at the same 
time to explain how they affect the phenols in soi!. 

It was found that the phenol compound level in soi! depended on culti
vated plant species and it was higher in the soi! under spring barley. Straw and 
manure application increased phenols content in relation to minerał fcrtilization 
with and without liming. Also cultivation system affectcd the phenol contcnts in 
soi!. 
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