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W STĘP

Na całym  świecie w zrasta wciąż chemizacja agrocenoz, coraz więcej 
ukazuje się nowych środków przeznaczonych do zwalczania chorób 
i szkodników roślin upraw nych. Dlatego problem  skutków  chemizacji 
agrocenoz wymaga szczegółowych badań. Okazało się bowiem, że propa
gowane pestycydy to głównie związki organiczne, toksyczne także dla 
organizmów niezwalczanych. Masowe stosowanie tych preparatów  w k ra 
ju, uzasadnione zresztą względami ekonomicznymi, może prowadzić do 
zaburzeń w agrocenozach. Wobec niemożności zrezygnowania ze stoso
w ania pestycydów na obecnym etapie rozwoju gospodarki rolnej szcze
gólnego znaczenia nabiera poznanie zmian fauny glebowej oraz prześle
dzenie dalszych losów preparatów  wprowadzonych do gleby.

W poprzedniej pracy W i t k o w s k i  [2] przedstaw ił wrażliwość ni
cieni, będących stałym  kom ponentem  ekosystemu gleb upraw nych, na 
zaprawę nasienną GT, jak również zmiany, jakie zaszły w stosunkach 
ilościowych między różnym i ekologiczno-taksonomicznymi grupam i nicieni 
według klasyfikacji P a r a m o n o w a  [1] w upraw ie buraków  cukro
wych, k tórych nasiona zaprawiono tym  preparatem .

Niniejsze doniesienie zawiera wyniki obserwacji nad przemieszcza
niem  się lindanu (substancji czynnej zapraw y nasiennej GT) wprowadzo
nego do gleby z nasionami buraków  cukrowych. Zapraw a nasienna GT 
zaliczana jest do III klasy grupy środków owadobójczych i zawiera 75% 
lindanu i 10% tiuram u, będących składnikam i czynnymi. Zastosowany 
prepara t produkują Zakłady Chemiczne Azot w Jaworznie. Jest on sze
roko stosowany w rolnictw ie, leśnictw ie i higienie sanitarnej.

TEREN I METODA BADAŃ

Badania przeprowadzono na polu m ajątku  doświadczalnego w K oni
czynce. Gleba tego pola w ykazuje w wyciągu wodnym  pH 6,1—7,4 i za
wiera 1,63—2,08% próchnicy. Pod względem składu mechanicznego zbli
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żona jest do gliny lekkiej. B uraki cukrow e jednokiełkowe odm iany A J 
Poły 2 wysiano 17 kw ietnia 1974 r. po pszenicy ozimej. Głębokość siewu 
wynosiła 2—3 cm. Na trzy  godziny przed wysiewem  nasiona buraków  
cukrowych potraktow ano (w zaprawiarce) zapraw ą nasienną GT, sto
sując 25 g/kg nasion. Była to dawka o połowę m niejsza od m aksym alnej 
zalecanej przez w ytw órnię p repara tu  do p rak tyk i rolniczej. Pierw sze 
próby gleby do badań na zawartość lindanu pobrano 24 kw ietnia w siód
mym  dniu po wprowadzeniu p reparatu , ostatnie — 24 listopada 1974 r. 
(rys. 3). P róby pobierano w odległości 2—3 cm od m iejsca wysiewu na
sion z czterech warstw , tj. 0— 5, 5— 10, 10— 15 i 15—20 cm. Objętość 
każdej z pobranych prób wynosiła około 100 cm 3 gleby. Z tych  prób do 
analizy na zawartość lindanu brano po 30 g pow ietrznie suchej gleby, 
k tórą następnie poddano ekstrakcji używając 50 ml alkoholu etylowego. 
Ekstrakcję przeprowadzono we w strząsarce uniw ersalnej typu WU-3 
w ciągu 60 m inut. Okazało się, że istnieje zależność między czasem 
w strząsania a stopniem  absorpcji lindanu przez substancję użytą do 
ekstrakcji (rys. 1).

Bys. 1. Zależność między czasem w ytrząsania próbki gleby a stopniem  absorpcji 
lindanu  przez substancję ekstrahu jącą  

R elationship betw een the tim e of shaking the soil sam ples and the absorption 
degree of L indan by by ex tracting  substance

Stwierdzono, że dla uzyskania m aksim um  absorpcji w strząsanie próby 
powinno trw ać około 1 godziny. Dalsze przedłużanie czasu w strząsania 
nie wpływa na wzrost absorbowania p repara tu  z gleby. Pom iary zaw ar
tości lindanu wykonano w trzech pow tórzeniach w tem peraturze poko
jowej na dw ustrum ieniow ym  autom atycznym  spektrofotom etrze Unicam 
SP-700 C, stosując jednocenty m etr ową kiuwetę. Oznaczanie lindanu znaj
dującego się w  próbach określano na podstawie szczytu (piku) pełnego 
pochłaniania preparatu , k tóre  w ystępowało przy długości fali około 
217,3 nm. K rzyw a spektrofotom etryczna lindanu jest oparta na średnich 
z trzech pom iarów przy zachowaniu identycznych param etrów  (rys. 2).
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Rys. 2. C harakterystyczna krzyw a absorpcji dla poszczególnych w arstw  gleby 
The characteristic  absorption curve for p articu la r soil layers

WYNIKI OBSERWACJI

W w arstw ie powierzchniowej od początku trw ania doświadczeń za
wartość lindanu szybko w zrastała, później zaznaczyły się wahania (rys. 3). 
Największe nasilenie zawartości p repara tu  (7,5 ppm/30 g gleby) w tej 
w arstw ie gleby wystąpiło 13 dnia obserwacji. Badania wykazały, że 
lindan w w arstw ie z głębokości 0— 5 cm utrzym yw ał się przez 68 dni.

Rys. 3. Zaw artość lindanu w  poszczególnych w arstw ach gleby 
The content of L indan in p articu la r soil layers

Żnacznie m niejszą zawartość lindanu zanotowano w w arstw ie 5— 
— 10 cm. L indan był tam  notow any w okresie od 31 m aja do 15 czerwca 
oraz 16 lipca. Całkowity zanik p repara tu  nastąpił po 45 dniach od mo
m entu stw ierdzenia jego obecności w  tej w arstw ie gleby. Największa
4 — Roczniki gleboznaw cze nr 4



50 Z. Lisicka, T. Witkowski, E. Lisicki

jego kum ulacja w tej w arstw ie gleby nastąpiła po 8 dniach (1,6 ppm/30 g 
gleby). Można przypuszczać, że brak lindanu 24 czerwca mógł być w y
wołany dość znacznym (26,5 i 31,1 mm) deszczem, k tó ry  spadł w 2 ko
lejnych dniach poprzedzających pobieranie prób gleby do analizy. W okre
sie zalegania p repara tu  w tej w arstw ie gleby jego zawartość w ahała się 
od 0,68 do 1-6 ppm na 30 g gleby.

W w arstw ie położonej głębiej (10— 15 cm) zanotowano dużą zaw ar
tość p repara tu  w dniu 31 m aja (3,15 ppm). Nasilenie to w następnym  
okresie dość szybko malało. Po 45 dniach od m om entu pojaw ienia się nie 
stwierdzono p repara tu  w tej w arstw ie gleby. Przypuszczać należy, że 
zanik lindanu spowodowały obfite opady atm osferyczne w ypłukujące 
p repara t do w arstw  położonych głębiej. Ponowne zaś w ystąpienie linda
nu (24 lipca) w tej w arstw ie można by tłum aczyć dużym  podniesieniem  
lustra  wody gruntow ej badanego terenu  bądź też, zakładając nierów no
m ierne przenikanie preparatu , pobraniem  próbki w m iejscu jego skupie
nia. Po 24 lipca następow ał stopniowy spadek zawartości lindanu aż do 
zupełnego jego zniknięcia. Okres zalegania wynosił więc 88  dni. Doświad
czenia wykazały, że zawartość lindanu w tej w arstw ie gleby w okresie 
prowadzonych badań w ahała się od 0,4 do 3,15 ppm  na 30 g gleby.

Najdłużej (101 dni) zalegał badany p repara t w w arstw ie 15—20 cm. 
Po raz pierwszy obecność lindanu zanotowano tam  15 czerwca. Po okre
sie kum ulacji, k tóra trw ała  od m om entu stw ierdzenia obecności lindanu 
do 6 lipca, nastąpił znaczny spadek ilości preparatu . W dalszym okresie 
notowano sukcesywnie zmniejszanie się zawartości lindanu. Zawartość 
lindanu w tej w arstw ie gleby w ahała się od 0,175 do 2,8 ppm  na 30 g 
gleby.

Z przytoczonych danych wynika, że proces przemieszczania się linda
nu w glebie z miejsca wprowadzenia go wraz z m ateriałem  siew nym  do 
w arstw  położonych głębiej następował sukcesywnie. Okres u trzym yw ania 
się w różnych poziomach gleby (do głębokości 20  cm) wynosił 160 dni, 
tj. przeszło 5 miesięcy. Nie badano w arstw  głębszych, ponieważ obserw a
cje rozprzestrzeniania się p repara tu  robiono pod kątem  jego w pływ u na 
niektóre elem enty fauny glebowej, ograniczono się zatem  do w arstw y 
gleby najliczniej zasiedlonej przez te organizmy. Obserwacje wykazały, 
że w glebie pola, na k tóre wprowadzono lindan, populacja nicieni była 
m niejsza o około 38% od populacji kontrolnej. Zm iany w populacji w y
wołane działaniem  lindanu zaobserwowano także w stosunkach ilościo
wych s tru k tu ry  ekologicznych grup nicieni.

K ontrolując proces zanikania lindanu w glebie ze zm ianam i liczebno
ści nicieni stwierdzono, że przy spadku zawartości p repara tu  poniżej 0,6 
ppm  następowało początkowo stopniowe, później dość gwałtow ne zwięk
szenie się populacji badanych zwierząt.
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ZESTAW IENIE WYNIKÓW

1. W ciągu całego okresu zalegania w poszczególnych w arstw ach su
m aryczne ilości lindanu przedstaw iały się następująco: w w arstw ie 0—5 
cm — 31,16 ppm  na 30 g gleby, w w arstw ie 10— 15 cm — 11,97 ppm, w 
w arstw ie 15—20 cm — 11,745 ppm.

2. N ajm niejszą kum ulację (4,93 ppm  na 30 g gleby) oraz najkrótszy 
okres zalegania stwierdzono w w arstw ie 5— 10 cm, co prawdopodobnie 
można wiązać z działaniem  wody opadowej szybko przemieszczającej się 
w głąb i w ym yw ającej preparat.

3. Najdłuższy okres zalegania p repara tu  (101 dni) obserwowano w 
w arstw ie 15—20 cm.

4. Przenikanie lindanu z w arstw y powierzchniowej do w arstw  gleby 
5—10 i 10—15 cm nastąpiło po 44 dniach, natom iast do w arstw y 15—20 
cm dopiero po 59 dniach od początku doświadczenia.

5. Największa am plituda w ahań w poziomie zawartości lindanu (5,27 
ppm) w ystąpiła w w arstw ie 0—5 cm, najm niejsza zaś (0,92 ppm) w w ar
stw ie 5— 10 cm. W w arstw ach gleby 10— 15 i 15—20 cm (2,2 i 2,625 ppm) 
różnice były nieznaczne.
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ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ ЛИНДАНА В ПАХОТНОЙ ПОЧВЕ

Лаборатория биологии почвы агроценозов Университета Н. Коперника в Тору не

Р е з ю м е

В работе представлено результаты  наблюдений над перемещением в почве 
линдана (активное вещество препарата ГТ употребляемого для заделки семян), 
который был введен в почву вместе с семенами сахарной свеклы. На 3 часы  
перед посевом семена сахарной свеклы сорта AJ Poly 2 заделано препаратом ГТ
применяя дозу  25 г/1 кг семян. В семь дней после высадки свеклы взято первые 
пробы почвы для анализа. Даты взятия следую щ их проб отмечено на рисунке 3. 
Пробы брались с 4 ярусов почвы (0— 5 см, 5— 10 см, 10— 15 см и 15— 20 см). 
Объем каж дой пробы равен был 100 см8. Затем из этих проб бралось 30 г вы
сушенной в воздухе почвы и подвергалось экстракции при встрахивании в те
чении 60 минут. С одерж ание линдана в экстракте определено методом приме
нения спектрофотометра.
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Установлено следующ ие количества линдана (ррм/30 г почвы): 
в слое О-т-5 см — 31,16,

5-г-10 см — 4,93,
10-г-15 см — 11,97,
15-f-2i0 см — 11,74.

Самое продолжительное залегание линдана в почве отмечено на глубине 
15—20 см. Проникновение линдана с поверхности в глубину 5— 10 см и 10-—15 см 
наступило после 44 дней от введения, а в слой 15—20 см после 59 дней.

Колебания количества линдана в разны х слоях были разные. В слое 0—5 см 
разница м еж ду минимальным и максимальными отмеченым количеством равня
лась 5,27 ррм/30 г почвы, в 5— 10 см — 0,92 ррм/30 г, а в слоях 10— 15 см и 15—  
20 см глубины только 0,42 ррм/30 г почвы.

Z. LISICKA, Т. WITKOWSKI, Е. LISICKI

ON LINDAN DISPLACEM ENTS IN CULTIVATED SOIL

Laboratory of Farm ed Land Biotops, Institu te of B iology,
— Copernicus U n iversity  in Toruń

S u m m a r y

The results of observations of the displacem ents of Lindan (an active com po
nent of GT) introduced w ith  seed into soil prepared for the sugar beet cultivation, 
are presented. M onosperm ous sugar beet ”AJ P oly 2” seed w as treated w ith  GT 
three hours before sowing, at the rate of 25 g of GT per 1 kg of the seed. The 
sam ples of the soil to be investigated  for the content of L indan w ere collected  
for 7 days, and later after sow ing. The volum e of each sam ple am ounted to about 
100 cm 3. The sam ples w ere taken from  four layers, nam ely 0—5, 5—10, 10— 15 and 
15—20 cm. Out of each sam ple, after dryling in the open air, 30 g w ere taken for  
analysis. The sam ples w ere extracted  by m eans of the universal shacker W U-3 
during 60 m inutes each. The m easurem ents o f the Lindan content w ere performed  
thrice, using the double-beam  autom atic spectrophotom eter ’’U nicam ” SP.700 C, 
supplied w ith  1 cm quartz cuvette. The m easurem ents w ere perform ed in room  
tem perature.

In overall value of Lindan during its occupation of the particular layers w ere: 
31.16 ppm per 30 g of soil in the layer of 0—5 cm, 11.97 ppm per 30 g of soil in  
the layer of 10— 15 cm, and 11.745 ppm per 30 g o f soil in the layer of 15—20 cm. 
The least accum ulation (4.93 ppm per 30 g of the soil) and the shortest period of 
occupation w ere found in the layer of 5—10 cm. The longest period of occupation of 
the soil by Lindan (101 dayis) w as observed in the layer of 15—20 cm. The diffusion  
of Lindan from  the soil surface into the layers of 5—10 cm and 10—15 cm took  
place after 44 days, and that into the layers of 15—20 cm after 59 days, from  the  
beginning of the experim ent. The greatest variation of the Lindan content (5,27 ppm) 
w as observed in the layer of 0—5 cm, and the least one (0.92 ppm) in  that of 5—10 
cm. In the layers of 10—15 and 15—20 cm the respective difference am ounted to 
2.2 and 2.625 ppm.
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