
Wykorzystanie allelopatii w rolnictwie 

Powszechnie stosowane we współczesnym rolnictwie środki ochrony roślin są jednym 

z poważnych czynników negatywnie wpływających na środowisko naturalne. Od 2014 roku 

w naszym kraju obowiązuje integrowana ochrona roślin. Sprowadza się ona do zasady, że w 

pierwszej kolejności należy stosować niechemiczne metody ochrony. W przypadku gdy są 
one niewystarczające – stosujemy środki wytworzone metodą chemiczną. Systematycznie 

wycofywane są z użycia najbardziej toksyczne i najdłużej zalegające preparaty. Jednocześnie 

prowadzone są badania nad wykorzystaniem substancji allelopatycznych w ochronie roślin.  

Allelopatia 

Obowiązującą obecnie definicję allelopatii sformułowano podczas pierwszego 

Światowego Kongresu Allelopatii w 1996 r. Określono ją jako każdy proces, w którym 

zaangażowane są metabolity wtórne, wytwarzane przez rośliny, mikroorganizmy i grzyby, 

mające wpływ na wzrost i rozwój systemów biologicznych i rolniczych, wyłączając zwierzęta.  

Zjawisko allelopatii polega na szkodliwym lub korzystnym wpływie substancji 

wydzielanych przez rośliny, grzyby lub mikroorganizmy danego gatunku lub pochodzących z 

rozkładu tych organizmów. Allelopatia dotyczy głównie substancji chemicznych 

wydzielanych do podłoża lub powietrza, które wpływają na wzrost innych organizmów w 

bezpośrednim otoczeniu. W praktyce rolniczej substancje allelopatyczne mogą dodatnio lub 

ujemnie wpływać na kiełkowanie, wzrost i rozwój roślin uprawnych żyjących w bliskim 

sąsiedztwie lub rosnących bezpośrednio po nich na tym samym polu.  

Ze względu na działanie wydzielanej substancji allelopatycznej, allelopatię dzieli się 
na prawdziwą i funkcjonalną. Allelopatia prawdziwa, oznacza uwalnianie do środowiska 

związków chemicznych, które oddziałują bezpośrednio po ich wytworzeniu przez roślinę,  
natomiast allelopatia funkcjonalna ma miejsce wtedy, gdy uwalnianie do środowiska 

substancje stają się aktywne dopiero po ich uprzednim przekształceniu przez 

mikroorganizmy.  

Substancje alleopatyczne - podział 

Związki allelopatyczne stanowią zróżnicowaną grupę związków organicznych – od 

prostych gazów (np. cyjanowodór HCN) poprzez związki alifatyczne aż do związków 

wielkocząsteczkowych (taniny).  

Pod względem charakteru działania substancje allelopatyczne można podzielić na 

stymulatory (pobudzające rozwój) lub inhibitory (spowalniające wzrost). Należy jednak 

zaznaczyć, że związki stymulujące wzrost roślin mogą w wysokich stężeniach oddziaływać 
jak inhibitory, a związki uważane za inhibitory w niskich stężeniach mogą działać jak 

stymulatory. 

Ze względu na rodzaj organizmu wydzielającego (donora) lub odbierającego (akceptora), 

związki alleopatyczne dzielą się na: 

•  koliny –gdy oddziaływania roślin wyższych na rośliny wyższe, 



• fitoncydy (fitocydy) – gdy rośliny wyższe oddziałują na mikroorganizmy, 

• marazminy – gdy mikroorganizmy oddziałują na rośliny wyższe, 

• antybiotyki – gdy mikroorganizmy oddziałują na mikroorganizmy.  

  

Najczęściej występujące substancje allelopatyczne   

• glikozydy cyjanogenne (amigdalina, prunazyna, duryna), uwalniające cyjanowodór; 

• amoniak; 

• terpeny: α-pinen, β-pinen, kamfen, kamfora, cyneol, dipenten; 

• kwasy organiczne: szczawiowy, octowy, bursztynowy, mrówkowy, mlekowy, 

propionowy, masłowy, krotonowy; 

• flawonoidy: kwercetyna, kempferol, myricetyna, florydzyna; 

• laktony: kwas parasorbowy, patulina; 

• kwasowe związki fenolowe: kwas chlorogenowy, izochlorogenowy, p-kumarowy, 

ferulowy, syringowy, dihydroksybenzoesowy, wanilinowy; 

• taniny; 

• chinony: juglon. 

Sposoby uwalniania związków allelopatycznych do środowiska 

• ewaporacja - uwalnianie substancji lotnych, głównie olejków eterycznych, należących 

do terpenoidów. Powstają w specjalnych gruczołach roślinnych, skąd w formie lotnej, 

dostają się do atmosfery. Związki te są absorbowane przez tkanki okrywające roślin 

sąsiednich bezpośrednio z atmosfery lub z wilgocią. Możliwa jest także ich adsorpcja 

na powierzchniowych warstwach gleby, z których przechodzą do roztworu glebowego 

i z gleby pobierane są przez korzenie rośliny,  

• ługowanie - wymywanie przez wodę z opadową, wodę irygacyjną lub rosę. W ten 

sposób z nadziemnych części roślin przez deszcz lub krople rosy zmywane są 
następujące związki: substancje pektynowe, glikozydy, alkaloidy, flawonoidy, kwasy 

organiczne i fenole, 

• eksudacja – to wydzielanie przez system korzeniowy. W regulacji wzrostu i rozwoju 

roślin istotną rolę odgrywają uwalniane tą drogą allelopatyny, 

• rozkład martwych roślin - rozkład obumarłych części roślin stanowi najważniejsze 

źródło związków allelopatycznych. Podczas tego procesu następuje uwalnianie i 

wymywanie do gleby różnych substancji pochodzących z tkanek roślinnych, z których 

wiele wykazuje aktywność biologiczną. 

Efekty niepożądane: 

• minusem stosowania naturalnych herbicydów jest ich nieselektywna aktywność, 
sprawiająca, że wykazują one efekt toksyczny w stosunku do wielu roślin, nie tylko 

chwastów, 

• synteza naturalnych herbicydów na skalę przemysłową jest bardzo kosztowna, zaś 
okres półtrwania tych związków w środowisku jest stosunkowo krótki, a ponadto 

część allelopatyn może wykazywać działanie toksyczne lub nawet rakotwórcze dla 

ludzi, 



• wiele spośród znanych allelopatyn jest też silnymi alergenami, wywołującymi 

poważne choroby skóry. 

 

Praktyczne wykorzystanie allelopatii 

 
Znajomość allelopatii ujemnej powinna być znana wszystkim rolnikom. Niewłaściwy 

płodozmian i niekorzystne sąsiedztwo uprawianych roślin może znacznie hamować wzrost , 

wpływać ujemnie na ilość i jakość plonu. Wykorzystanie allelopatii dodatniej jako 

alternatywy dla intensywnego rolnictwa ma szczególnie duże znaczenie dla upraw 

ekologicznych. Zastosowanie odpowiedniego sąsiedztwa i następstwa uprawianych roślin ma 

nie tylko znaczenie plonotwórcze, ale również ochronne.  Pozwala w sposób naturalny 

przeciwdziałać chorobom i chwastom. 

Jednym ze sposobów wykorzystania alleopatii w rolnictwie jest zastosowanie wsiewki 

poplonu z przeznaczeniem na mulcz lub wiosenne przyoranie. Przykładem jest wykorzystanie 

do tego celu roślin żyta, w postaci poplonu ozimego przyorywanego wiosną. Rozkładające się 
resztki żyta są źródłem substancji allelopatycznych. Uwolnione podczas rozkładu kwasy 

fenolowe i hydroksamowe, bardzo silnie oddziałują hamująco na wzrost siewek niektórych 

chwastów. Najbardziej wrażliwe chwasty to: szarłot szorstki, komosa biała, chwastnica 

jednostronna, ambrozja bylicolistna. Intensywność oddziaływania allelopatin wytwarzanych 

przez żyto zależy od wieku oraz własności gleby.  

Inne rośliny rolnicze posiadające własności hamujące w stosunku do chwastów to 

gryka zwyczajna, słonecznik zwyczajny oraz sorgo zwyczajne. Dwie pierwsze rośliny mogą 
być stosowane jako poplony, ponieważ ich rozkładające się resztki znacząco redukują 
wschody szarłatu, tasznika pospolitego, jaskra żółtego, komosy białej, szczawiu polnego, 

rumianu polnego, mozgi kanadyjskiej, psiząb. Nalistne stosowanie ekstraktów wodnych z 

sorga silnie redukują zachwaszczenie w pszenicy, kukurydzy i soi. Uprawa przedplonowa 

gorczycy ogranicza również kiełkowanie wielu gatunków chwastów. 

Sposobem wykorzystania oddziaływań allelopatycznych jest stymulacja i ochrona 

roślin dzięki uprawom współrzędnym. Na przykład łączna uprawa truskawek i czosnku 

ogranicza występowanie chorób grzybowych, w tym najgroźniejszej - szarej pleśni. Podobne 

własności ma cebula. Jako roślinę towarzyszącą z powodzeniem stosuje się ją w sąsiedztwie z 

truskawką, marchwią, pomidorem lub sałatą.  Również ekstrakty wodne z niektórych roślin 

skutecznie chronią niektóre gatunki warzyw i owoców przed chorobami grzybowymi. W 

praktyce, oprócz ekstraktu z czosnku i cebuli wykorzystuje się wyciągi z takich roślin jak 

aksamitka, krwawnik, bez czarny, pokrzywa i tytoń.  
W niektórych krajach do walki z chwastami stosowane są alleloherbicydy. Są to 

preparaty wytworzone na bazie allelopatyn wyizolowanych z roślin wyższych lub 

mikroorganizmów. Niekiedy w alleloherbicydach stosowane są substancje wytworzone w 

sposób syntetyczny, ale o takim samym składzie jak odpowiednie substancje pochodzenia 

naturalnego. Przyczyną tego jest czynnik ekonomiczny. 

Przykładem takiej substancji jest cinmetylina. Jej działanie polega na hamowaniu 

procesu biosyntezy aminokwasów w roślinach, co w rezultacie doprowadza do zakłócenia 

procesu produkcji białek. Alleloherbicydy zawierające cinmetylinę stosowane są do 

zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w uprawach rolniczych.  

Kolejnym związkiem o charakterze allelopatycznym jest bialafos. Działanie jego 

polega na hamowaniu aktywności syntezy glutaminowej. Wpływa to w sposób pośredni na 

proces fotosyntezy. Widoczne są odbarwienia liści w postaci chloroz i nekroz.  

Glufosynad amonowy to następny związek, który jest inhibitorem syntezy 

glutaminowej i jest składnikiem alleloherbicydów. Działa nieselektywnie, zwalczając 

większość chwastów jedno i dwuliściennych.  



Inną grupę alleloherbicydów stanowią triketony. Powodują hamowanie procesu 

biosyntezy karoteidów, co w konsekwencji prowadzi do rozkładu chlorofilu. Objawia się to w 

postaci białych plam na liściach. Na bazie naturalnych związków powstały herbicydy, 

stosowane w kukurydzy do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów 

dwuliściennych. 

Bioherbicydy są grupą środków biologicznych, stosowanych do niszczenia chwastów 

w uprawach rolniczych. Wykorzystują one fitotoksyczne właściwości mikroorganizmów 

żywych – bakterii, grzybów i pierwotniaków. Zarodniki grzybów znajdujące się w 

mykoherbicydach, najczęściej występują w środowisku naturalnym jako jednostki chorobowe 

chwastów. Dlatego są mniej szkodliwe dla środowiska, ludzi i zwierząt, niż herbicydy 

syntetyczne. Cechują się większą selektywnością niż herbicydy tradycyjne oraz podlegają  
szybkiej biodegradacji.  
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