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Mechanizm pobierania ołowiu przez system korzeniowy roślin nie 

został jeszcze całkowicie poznany. Jarovis badając pobieranie ołowiu przez 

rajgnas doszedł do wniosku, że odbywa się ono za pomocą dwu mechaniz- 

mów. Pierwszy z nich ma naturę fizyko-chemiczną, drugi jest typowym 

wchłanianiem metabolicznym. Szybkość i ilość pobieranego ołowiu są de- 

terminowane przez różne czynniki. Zazwyczaj najszybciej pobierają ołów 

rośliny z rozcieńczonych wodnych roztworów soli tego metalu. Jones [5] 

podaje, że w ciągu 7 dni doświadczenia 57-80%/0 ołowiu zostało pobrane 

przez komzenie rajgrasu z rozcieńczonego roztworu soli tego metalu. Ka- 

ramanos i Betlany [7] podają, że komzenie lucerny i stokłosy rosnące na 

różnych glebach, do których dodano zname ilości ołowiu, pobierały za- 
ledwie 0,25-0,48"/0. Szybkość pobierania zależy również od pH gleby, za- 
wartosci w glebie substancji organicznych, fosforu i siarki. Czynniki te 
były przedmiotem liczńych badań i doniesień naukowych [2, 3, 5, 6, 11]. 

W większości przypadków ołów jest w korzeniu unieruchomiony. Niektó- 

rzy autorzy [3, 5, 11] uważają, że korzenie roślin stanowią swoistą barie- 

rę, która zapobiega przemieszczaniu ołowiu w kierunku ku wierzchołkowi. 

Obecnie nie ma już wątpliwości, iż ołów, choć w znikomej ilości, jest jed- 
nak przemieszazany w roślinie z prądem transpiracyjnym. Udział ołowiu 

w roślinie zmniejsza się kolejno: korzenie 3> łodygi > liście >> nasiona [7]. 
Ilość ołowiu przemieszczanego w obrębie rośliny zależy od gatunku, wie- 

ku rośliny, rodzaju światła, długości fotookresu, rodzaju środowiska itp. 
Przy pobieraniu z roztworów wodnych Jones [6] obliczył, że 11-17%% cał- 

-kowicie pobranego ołowiu było pnzemieszczone do wierzchołków. Przy po- 

bieraniu z gleby ilość przemieszczonego ołowiu w roślinie zmniejsza się 

i wynosi 13-15%/0 dla rzodkiewki [8] lub 1,6-4,6%/0 w przypadku owsa [4].
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Celem nimiejszej pracy była próba ilościowego opisania zjawiska po- 
bierania ołowiu przez siewki kukurydzy z kultur piaskowych i próby opi- 
sania zjawiska zahamowania transpiracji u siewek kukurydzy, spowodo- 
wane wprowadzeniem soli ołowiu do podłoża kultur piaskowych. 

METODYKA BADAŃ 

Hodowlę siewek kukurydzy prowadzono w warunkach laboratoryjnych 
w kulturach piaskowych. Do tego celu stosowano specjalnie przygotowane 

zlewki — wazony o pojemności 0,8 1 z dotopionymi u samego dołu krani- 

kami odpływowymi. Kraniki te poprzez odprowadzenie nadmiaru pożywki 

zapewmiały w trakcie trwania doświadczenia jednakową, stałą wilgotność 
podłoża piaskowego. Piasek stanowiący podłoże był wcześniej oczyszczo- 

ny i przygotowany poprzez wymieszanie go z odpowiednimi dawkami 

ołowiu w postaci soli Pb(NO3),. Następnie podłoże nasycano pożywką 

Knopa do momentu wypłynięcia kropli nadmiaru pożywki poprzez dolny 

kranik odpływowy. Na tak przygotowame podłoże wysadzano podkiełko- 

wane wcześniej nasiona kukurydzy, w ilości 10 nasion na jedną zlewkę. 

Starano się zachować zasadę jednakowej wielkości wykiełkowanych roś- 

lin wysadzanych do zlewek. Górmma powierzchnia piasku pokryta była nie- 

przezroczystą ceratką, która chroniła powierzchnię przed parowaniem. Po 

2 lub 3 dniach, gdy rośliny osiągnęły dostateczny stopień rozwoju, prze- 
strzeń między ceratką i zlewką oraz roślinami uszczelniano dokładnie 

i rozpoczynano pomiary transpiracji poprzez codzienne ważenie ubytku 
wytwanspirowamej wody. W celu zapewnienia jednakowej wilgotności pod- 

łoża ubytki te uzupełniano każdorazowo pożywką Knopa, zapewniając 

jednocześnie utrzymanie w przybliżeniu stałej koncentracji pożywki w 

roztworze. 

Zastosowane dawki ołowiu wynosiły 25-1330 ppm. W czasie 3-tygod- 

niowego okresu hodowli prowadzono obserwacje dotyczące wzrostu sie- 
wek. Po zakończeniu hodowli dokonywano następujących pomiarów : 

1) świeżej masy roślin (Ms), 

2) suchej masy roślin po wysuszeniu w - temperaturze 105°С (М), 

3) masy popiołu roślinnego po spopieleniu w temperaturze 450°C (Mp). 

Ponadto obliczono stosunek wytranspirowamej wody do suchej masy 

У: 
(r oraz oznaczono w popiele zawartości ołowiu i przeliczano jego 

stężenia na 100 g suchej masy i na 100 g popiołu. ` 

Pomiarów dokonywano na aparacie absorpcji atomowej firmy Varian- 

-Techtron. We wszystkich doświadczeniach prowadzono hodowlę roślim 

kontrolnych rosnących na podłożu piaskowym bez domieszek ołowiu.
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Przy opracowywaniu i imterpretacji wyników przedstawiających za- 
leżność ilości zaakumulowanego ołowiu w nadziemnych częściach siewek 
kukurydzy jałko funkcji stężenia ołowiu w podłożu piaskowym posłużono 
się równaniem Freundlicha. Zauważono bowiem, że krzywa zależmości 
stężenia ołowiu w popiele roślinnym od wprowadzonej do podłoża dawki 
ołowiu ma przebieg paraboliczny zbliżony do krzywej Freundlicha. Przy- 
rozpatrywaniu wpływu ołowiu na transpirację i produktywność kukury- 
dzy posługiwano się współczynnikiem obliczonym ze stosunku transpi- 
racji do suchej masy. Rozpatrując krzywą obrazującą wartość tego współ- 
czynnika w zależności od stężenia ołowiu w podłożu zaobsenwowano, iż 
ma ona przebieg prawie prostolinijny, któremu można przypisać równanie 
opisane wzorem: | 

У: (7) 

M M max 

gdzie: 

У: — transpiracja 
М — sucha masa, 

Pb — stężenie Pb w podłożu, 

a,B — parametry. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Przeprowadzono 3 serie doświadczeń. W trakcie trwania doświadczenia 
obserwowamo ujemne skutki oddziaływania ołowiu na wzrost i rozwój 
siewek kukurydzy. Cechował je niższy wzrost, więdnięcie i przysychanie 
liści. Korzenie były krótsze niż u roślim kontrolnych, następowało zaha- 
mowanie rozwoju włośników korzeniowych. W miarę wzrostu dawki oło- 
wiu w podłożu następowało obniżenie przyrostu świeżej i suchej masy 
roślinnej. Wikaźnik stosunku transpiracji do suchej masy malał w miarę 
wzrostu dawki ołowiu w glebie. Obniżyła się również procentowa zawar- 
tość popiiołu w suchej masie roślinnej. Zawantóść ołowiu akumulowanego 
przez siewki kukurydzy w przeliczeniu na suchą masę roślinną rosła w 
miarę wzrostu dawki ołowiu w podłożu do pewnej wielkości, powyżej któ- 
rej zaczęła się zmniejszać. Wynik ten jest zbieżny z rezultatami otrzyma- 
nymi pnzez Bazzaza i wizpółpr. (1). Tabela 1 przedstawia wymiki jednego 

z trzech doświadazeń. | 

Dla naszych rozważań najpraktyczniejsze okazało się rozpatrywanie 
zależności ilości zakumulowanego ołowiu w roślinie w przeliczeniu na 
100 g popiołu, jako funkcji stężenia ołowiu wprowadzonego do podłoża. 
Zawartość popiołu w roślinie świadczy o sumie kationów. Zależność tę
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Rys. 1. Zależność zawartości Pb w popiele roślinnym od zawartości Pb w podłożu 

obrazuje krzywa na rysunku 1. Ма ona charakter paraboliczny zbliżony 
do przebiegu krzywej Freundlicha, którą można opisać wzorem: 

[R] =k [G]* (1) 
gdzie: 

[R] — ilość Pb w roślinie w mg/100 g popiołu, 
[G] — ilość Pb w podłożu w ppm, 
k i a— współczynniki. . 
Po zlogarytmowaniu równania (1) otrzymano wzór: 

log [R] = log k-|-alog[G] | (2) 

Metodą najmniejszych kwadratów obliczóno wambości współczynników 
kia; k = 18,23, a = 0,3616. Równanie przyjmuje wówczas postać 

R = 18,23: G 03616 (3) 

Jako zmienną zależną [R] potraktowano średnią z 3 doświadczeń. War- 
tości średnie [R] oraz wartości [R] obliczone wzorem (3), i wyliczenie 
błędu przedstawiono w tabeli 2. - 

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg teoretycznej krzywej dbrazse 
jącej zależność zawartości. ołowiu w roślinie, obliczonej wzorem od za- 
walrtości ołowiu. w podłożu wraz z naniesionymi wartościami doświadczal-
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Tabela 2 

Zestawienie wartości R średnich oraz obliczonych wzorem 
  

Zawartość średnia 

Pb w podłożu w ppm z trzech doświadczeń Zawartość Pb 
obliczona wzorem Roy —Rer. + % błędu 

  

G w mg Pb/100 g popiotu 
Rg. Rob. 

83,3 70,8 90,2 19,4 ' 27,0 
166,7 115,8 115,9 0,1 - 0,1 
333,4 167,7 149,0 16,8 11,2 
666,8 172,2 ` 191,4 19,2 11,2 
833,5 204,2 207,5 3,3 1,6 

1000,2 228,7 221,6 7,1 3,1 
1166,9 225,0 234,3 9,3 4,1 
1333,6 ‘ 236,0 245,9 9,9 4,2 
  

Średnia % błędu -+7,8. 
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Rys. 2. Krzywa teoretyczna utworzona z wartości obliczonych wzorem Freund- 

licha obrazująca przebieg zależności pobierania ołowiu przez kukurydzę od stę- 

żenia Pb w podłożu wraz z naniesionymi wartościami doświadczalnymi 

nymi średmimi z 3 doświadczeń. Rozmzut punktów otrzymanych jako wy- 
nik doświadczenia wokół teoretycznej krzywej był spowodowany nieje- 

dnakową temperaturą przy wszystkich seriach doświadczeń oraz miejedna- 

kowym potencjałem biotycznym nasion. Liczba 10 roślin niedostatecznie 

ujednolica ich potencjał biotyczny, mimo że starano się dobierać siewki 

o podobnej długości kiełka i korzenia tuż po wykiełkowaniu. Rośliny bar-
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dzo słabe odrzucano już na poczatku. N iemniej obserwowano w czasie 
wznostu, że niektóre rośliny spośród 10 rosnących w jednym wazonie-zlew- 

_ce słabiej rosły, były mniejsze i słabiej też pobierały ołów, co odbiło się 
na wartości średniej wyrażonej w mgPb/100 g popiołu. Potwierdziło to 
doświadczenie, w którym do zlewek z podłożem o tej samej zawartości 
ołowiu wysadzamo osobno po 10 silnych i 10 słabych siewek kukurydzy. 
Wyniki tego doświadczenia zamieszczono w tabeli 3. 

  

  

  

    

Tabela 3 

Wyniki doświadczenia z siewkami kukurydzy o różnej sile biotycznej 

Zawartość Pb Such 6h - Zawartość Pb Zawartość Pb 
w podłożu Siewki 10 5 ‘lin 10 Гор w mg/100 g w mg/100 g w ppm roślin w g roślin w g s.m. popiołu 

666,8 silne 0,8206 0,1277 23,40 150,3 
666,8 słabe 0,6444 0,0997 13,03 84,2 

Zawartość Pb h 6k Zawartość Pb Zawartość Pb 
w podłożu Siewki pee hee ier w mg/100 g w mg/100 g w ppm roślin МЕ S roślin w g i. popiołu 

1000,2 © silne 0,4225 0,0611 25,80 165,0 
1000,2 słabe 0,4422 0,0656 17,98 121,0 

4 

Bogata literatura na temat wpływu ołowiu na rośliny zawiera jedynie 
nieliczne prace dotyczące matematycznego opisania „zjawiska pobierania 
przez nie ołowiu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy ilością pobranego 
ołowiu przez rośliny a ilościami oznaczanego ołowiu w glebie. Próby 
ilościowego opisania tego zjawiska spotkano w pracy Millera i Hassetta 
[10, 11], któnzy za pomocą wzonu matematycznego określają ilość pobra- 
nego ofowiu przez pędy kukurydzy i soi. 

Do ilościowego opisania zjawiska wpływu ołowiu na zahamowanie 
transpiracji i produkcji ołowiu posłużono się wzorem: 

Ve kd — а [РЫВ | (4) 
М М max 

gdzie: | 

Ve — transpiracja (w g wyparowanej wody), 
M — sucha masa (10 roslin z jednej-zlewki), 
V | | ! (z) — silosunek transpiracji do suchej masy dla zlewek kontrolnych, 

max 

[Pb] — stężenie ołowiu w podłożu w ppm, 
a: B — parametry. | 

43 — ZPPNR nr 242
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Po przekształceniu wzoru i zlogarytmowaniu metodą najmniejszych kwa- 
dratów obliczono wartości parametrów a i B. Wartości te wynoszą: 0 == 
= 1,077, B = 0,6597, a wówozas wzór przyjmuje postać: 

VE (G) yon mm 5 
M M max 

У 
W tabeli 4 zestawiono wartości т obliczone wzorem (5) porównując 

je z wartościami doświadczalnymi. Rysunek 3 przedstawia przebieg teo- 
retycznej krzywej opisanej wzorem (5) wraz z naniesionymi wartościami 
doświadczalnymi jednego z doświadczeń. 

190 
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LL o   
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 — 1300 

W podłożu w ppm 

У . z ; Rys. 3. Przebieg teoretycznej krzywej zależności ' _— obliczonej wzorem jako 
M ; 

funkcji zawartosci’Pb w podiozu wraz 2 naniesionymi danymi doświadczalnymi 

WNIOSKI 

1. Ołów pobierany przez kukurydzę powoduje obniżenie transpiracji 
a przez to i obniżenie produkcji roślinnej i zahamowanie wzrostu przy 

dawkach powyżej 500 ppm Pb w podłożu piaszczystym. 

2. Zahamowanie transpiracji i produkcji wyrażome jako stosunek licz- 
bowy tych wielkości do stężenia Pb w podłożu można dla siewek обе 

dzy opisac wzorem (4). |
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3. Pobieranie ołowiu z podłoża przez kukurydzę, in ceteris paribus, 
przebiega w myśl równania Freundlicha i można je opisać wzorem (1). 

Tabela 4 

Zestawienie wartości V,/M obliczonych wzorem z wartościami 
doświadczalnymi w doświadczeniu I 

Zawartość Ph _' W/M _ VJM oblicz. 

  

  

w podłożu wppm _ dośw. wzorem Różnica  % błędu 

41,6 180,3 184,4 —4,1 2.2 
83,3 179,7 177,1 2,6 1,4 

166,7 175,0 165,5 9,5. 5,4 
333,4 141,2 147,5 — 6,3 4,4 

u 666,8 116,4 118,4 2,0 1,7 
1333,6 60,7 72,9 —12,2 20,0 

Średnia % błędu 5,8. 
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3. Песак 

ВЕЛИЧИНА ТРАНСПИРАЦИИ И НАКАПЛИВАНИЯ СВИНЦА 

В НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЯХ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В СУБСТРАТЕ 

Резюме 

В настоящем труде делается попытка количественного описания явления накапливания 

свинца, в надземных частях выбранных растений. В соответствующем опыте измеряли тран- 

спирацию сеянцев кукурузы, возделываемых в насыщенных питательной средой песчаных 

\
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культурах, в которые вводили известные дозы солей свинца. Измеренная величина транс- 
пирзции и полученная сухая месса позволили исчислить величину коэффициента транспи- 
рации. Зависимость накопленного свинца в надземных частях сеянцев кукурузы от количес- 
тва введенной в субстрат дозы свинца описана с помощью уравнения Фрейндлиха. 

Z. Piesak 

TRANSPIRATION RATE AND ACCUMULATION OF LEAD 

IN ABOVEGROUND PARTS OF MAIZE SEEDLINGS DEPENDING 

ON CONCENTRATION OF LEAD IN THE SUBSTRATE 

Summary 

An attempt of quantitative description of the phenomenon of lead accumu- 

lation in aboveground parts of selected plants is made in the work. In the res- 

pective experiment the transpiration rate of maize seedlings cultiyated on sand 

cultures saturated with nutrient media, into which known lead salt doses were 

introduced, was determined. The measured transpiration rate and dry matter 

allowed to calculate the transpiration coefficient value. Dependence of the lead 

accumulation in aboveground parts of maize seedlings on the lead dose introdu- 

ced into substrate was determined by means of the Freundlich’s equation.


