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Zakład G leboznaw stw a IBL

Zakład Gleboznawstwa IBL rozpoczął w  1950 r. doświadczenia nad 
zwalczaniem trzcinnika (Calamagrostis epigeios (L) Roth.). Pierwsze pró
by z preparatam i chemicznymi przeprowadzono w 1957 r. w  nadleś
nictwie Łopiennik, gdzie na silnie opanowanej trzcinnikiem  powierzchni 
0,5 ha wydzielono 117 poletek o wielkości 2X 2 m, stosując 4 preparaty. 
W yniki tych doświadczeń umieszczono w wykresie.

Badania w latach 1958 i 1960 objęły już znacznie większą ilość her
bicydów i roślin. Doświadczenia prowadzone w nadleśnictw ie Spała, 
Osiek i Chojnów. Obok trzcinnika, na k tóry  położono specjalny nacisk, 
zwalczano również wrzos, borówkę czernicę, orlicę pospolitą, żarnowiec, 
odroślą drzew i krzewów, malinę, jeżynę oraz w małej skali tępiono 
chwasty w szkółce. W yniki badań przedstaw ia wykres.

Z przedstaw ionych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Przy zwalczaniu trzcinnika najlepsze rezultaty  dały chlorany po

tasu i sodu w dawkach 600— 700 kg/ha, A ntyperz 66%  w dawkach 140— 
200 kg/ha, A ntyperz 37% 400 l/ha, Dowpon przy dawkach 20—25 kg/ha 
oraz H erbatox 5000—7000 l/ha.

2. Przy zwalczaniu wrzosu silne porażenie wywołały: Trawex w daw
ce 200 kg/ha i chloran potasu 120 kg/ha.

3. Borówka czernica uległa silnem u porażeniu przy zastosowaniu chlo
ranu  potasu już w dawkach 50— 70 kg/ha. Inne herbicydy, jak Chwastox, 
Dikonirt, Pielik, Krezam on działały tylko w pierwszym  okresie.

4. P rzy zwalczaniu orlicy pospolitej chloran potasu działał skutecznie 
w dawce 400—800 kg/ha.

5. Żarnowiec uległ zupełnem u porażeniu przy dawce 200 kg/ha КСЮ 3.
6 . Przy zwalczaniu odrośli drzew i krzewów wszystkie dawki sto

sowanych herbicydów okazały się niewystarczające. Słabe porażenie w y
stąpiło przy działaniu Chwastoxu w dawce 50 kg/ha, Hedonalu — 40 kg/ha.
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Krezamon w dawce 45 kg/ha wywołał silne porażenie tylko w pierwszym  
okresie po traktow aniu. Jedynie silne porażenie w ystąpiło przy zasto
sowaniu Tormony 80. a średnie przy Dikonircie, Pieliku i chloranie po
tasu. Opryskane przy okazji sadzonki sosny uległy silnemu porażeniu.

7. Ze zwalczania chwastów w szkółce nie można było jeszcze w y
ciągnąć wniosków ze względu na szczupły m ateriał doświadczalny.

W związku ze zwalczaniem chwastów różnym i preparatam i powstało 
zagadnienie określenia czasu działania toksycznego herbicydów w glebie 
na zakładane uprawy, na m ikroorganizm y i m ezofaunę glebową. W tym  
zakresie prowadzono badania chemiczne i biologiczne.

W badaniach chemicznych wzięto pod uwagę przede wszystkim  her
bicydy mające przyszłość w walce z clrwastami, takie jak A ntyperz 66%  
i 37%, chloran sodu i potasu, Tormonę 80 i Dowpon. Próbki gleby po 
bierano po 1, 3, 11 i 13 miesiącach od zastosowania herbicydów. Oznacza
no w nich obecność wym ienionych herbicydów na podstawie zawartego 
w glebie chloru. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca podajem y tu  
tylko ogólne wyniki:

Toksyczność pozostałych w glebie herbicydów zmniejsza się w m ia
rę upływ u czasu.

Po miesiącu zmniejszyła się:
a) zawartość A ntyperzu 66% . Przy dawkach 140 kg/ha nie znaleziono 

go wcale, przy dawce 100 kg/ha tylko 50%, przy dawce 60 kg/ha ubyło 
go niewiele (nie wyjaśniono jeszcze, dlaczego spadek toksyczności jest 
większy przy dużych dawkach Antyperzu);

b) w yraźnie zmniejszyła się zawartość chloranu potasu przy dawce 
400 kg/ha i Tormony 80 przy dawce 20 l/ha.

Po trzech miesiącach zmniejszyła się zawartość w glebie wszystkich 
badanych herbicydów. Po 11 i 13 miesiącach nie w ykryto w glebie żad
nych herbicydów.

W badaniach biologicznych zbadano w wazonach zdolność kiełkowa
nia nasion sosny i zdrowotność młodych siewek.

Pierw szą próbę wykonano w 1958 r. na glebach traktow anych Tor- 
moną 100 i T.C.A., a w 1959 r. obserwowano działanie chloranu potasu 
w  dawce 700 kg/ha, A ntyperzu 66%  w dawkach 60, 100 , 140 i 200  kg/ha, 
A ntyperzu 37% w dawkach 200 i 400 ]/ha, Dowponu 20 kg/ha i Tormony 
80 w dawce 20 l/ha po okresie 1 i 3 miesięcy od ich zastosowania.

W próbkach pobranych po miesiącu najsilniej w ystąpiło działanie 
chloranu potasu w  dawce 700 kg/ha i Tormony 80 w dawce 20 l/ha, 
a znacznie m niejsze przy traktow aniu  Dowponem — 20 kg/ha, A ntype- 
rzem 66%  w  dawkach 60, 100, 140 kg/ha. Te ostatnie p reparaty  w yka
zały raczej stym ulujące działanie, bo kiełkowanie i rozwój siewek były 
wyższe od kontrolnych (44— 60%). Podkreślić należy, że przy dawce
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A ntyperzu 66%  200 kg/ha nie zaobserwowano żadnego w pływ u herbi
cydu na rośliny.

Po 3 miesiącach A ntyperz 66%  w dawce 200 kg/ha, A ntyperz 37%, 
Tormona 80 i Dowpon w ykazały działanie stym ulujące, natom iast chlo
ran  potasu — 700 kg/ha działał jeszcze toksycznie.

Określenie zawartości m ezofauny w  glebach traktow anych herbicy
dam i prowadzono metodą B erlese-Tullgrena w 2 warstw ach gleby 0—20 
i 20—40 cm po 1, 3, 11 i 13 miesiącach od zastosowania herbicydów 
przeciwtrzcinnikowych. W yniki badań zestawiono w tablicach, których 
w kom unikacie nie podajem y ze względu na brak miejsca.

Ogólne wnioski dadzą się streścić następująco:
1. P rzy traktow aniu  roślin chloranam i m ezofauna na dłuższy okres 

czasu ulegała redukcji. Wysokie dawki 600 i 700 kg/ha działają hamująco 
na rozwój mezofauny.

2. Przy traktow aniu  Dowponem wzrosła zawartość m ezofauny po 
1—3 miesiącach, po 11 miesiącach zmalała, a po 13 znowu wzrosła.

3. A ntyperz w dawce 140 kg/ha działał w pewnym  stopniu stym ulu- 
jąco.

4. Ogólnie można stwierdzić, że m ezofauna w glebach traktow anych 
herbicydam i w  początkowym okresie ulega redukcji, a w  późniejszym 
zawartość jej wzrastała. W yraźnej prawidłowości jednak nie stwierdzono.

Dalsze badania są w  toku.

11 — Roczniki G leboznaw cze dod.


