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Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań w latach 2012–2013 było określenie wpły-
wu różnych metod uprawy roli na zawartość i pobranie cynku, miedzi, manganu i żela-
za przez buraki cukrowe w fazie dojrzałości technologicznej. Doświadczenie założono 
w układzie bloków losowanych kompletnych. Analizie porównawczej poddano system tra-
dycyjnej uprawy orkowej z pięcioma technologiami uprawy uproszczonej. Zastosowane 
metody uprawy istotnie różnicowały zawartość analizowanych mikroskładników zarów-
no w liściach, jak i w korzeniach buraków cukrowych. Analiza korelacji między zawarto-
ścią mikroskładników w badanych organach dla poszczególnych wariantów uprawowych 
a plonem korzeni buraków wykazała duże zróżnicowanie i brak jednoznacznego związku. 
Stwierdzono istotny wpływ zawartości żelaza i manganu w liściach i korzeniach buraków 
na kształtowanie zawartości cukru w korzeniach w fazie dojrzałości technologicznej. Pod 
wpływem zastosowanych uproszczeń uprawowych odnotowano tendencję do spadku aku-
mulacji składników w korzeniach w porównaniu do wariantu uprawy klasycznej.

Słowa kluczowe: uprawa konserwująca, zawartość mikroskładników (Zn, Cu, Fe, Mn), 
pobranie jednostkowe i pobranie całkowite 

WSTĘP

Poziom plonowania roślin jest bezpośrednio związany z ilością nagromadzonych 
w nich makro- i mikroelementów [Bergmann 1992, Czuba 2000]. Znajomość wielkości 
pobrania mikroelementów stanowi podstawę nawożenia zachowawczego, tj. zapewnia-
jącego zwrot do gleby tych ilości składników, które odprowadzone zostały z pola wraz 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
nr 580, 2015, 13–23

Adres do korespondencji – Corresponding author: Renata Gaj, Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, ul. Wojska Polskiego 71F, 60-625 Poznań, 
e-mail: grenata@up.poznan.pl



14                                                                                                                                            R. Gaj, A. Budka, J. Przybył, B. Murawska

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

z plonami [Stanisławska-Glubiak i Korzeniowska 2007]. Wśród mikroskładników 
w uprawie buraka cukrowego jako najważniejszy wymieniany jest bor, ale na uwadze na-
leży mieć także inne pierwiastki, takie jak: cynk, miedź, mangan i żelazo. Stan zaopatrze-
nia roślin uprawnych w wymienione mikroskładniki wpływa na przebieg wielu procesów 
biochemicznych i fizjologicznych decydujących o ich wzroście i rozwoju [Ruszkowska 
i in. 1996]. Zdaniem Khan i innych [2003], dobre zaopatrzenie roślin w cynk i mangan 
zwiększa odporność roślin na suszę. Zwartość Fe, Cu i Zn jest również bardzo ważna 
z punktu widzenia technologicznego, gdyż wpływa na procesy ekstrakcji i krystalizacji 
cukru oraz decyduje o jego jakości [Skrbic i Gyura 2007]. Stabilizacja plonów korzeni 
buraków i cukru wymaga regularnej kontroli odczynu gleby, zasobności w przyswajal-
ne formy makro- i mikroskładników, a także systematycznego wprowadzania do gleby 
materii organicznej. W wielu krajach, w tym także w Polsce prowadzi się intensywne 
badania alternatywnych w stosunku do obornika źródeł materii organicznej [Kordas 
i Zimny 1997, Burgdorf 2000, Mazur i Ciećko 2000]. Intensyfikacja produkcji buraka 
cukrowego oraz niedobór obornika, szczególnie w gospodarstwach o profilu produkcji 
roślinnej skłaniają do poszukiwania innych źródeł nawozów organicznych, które nie będą 
powodowały spadku plonu i jego jakości. Skutecznym sposobem zrekompensowania 
niedoboru materii organicznej jest uprawa nawozów zielonych, pozostawianych na polu 
przez okres jesienno-zimowy oraz uprawa międzyplonów ścierniskowych. Współczesna 
produkcja buraka cukrowego charakteryzuje się wysokimi nakładami, dlatego poszuku-
je się możliwości ograniczenia kosztów poprzez zastosowanie uproszczeń uprawowych. 
Wykorzystanie takich technologii uprawy poza aspektem ekonomicznym ma duże zna-
czenie ekologiczne [Krause i in. 2009]. W praktyce mało uwagi poświęca się wpływowi 
uprawy konserwującej na zawartość i akumulację mikroskładników. 

Celem przeprowadzonych badań polowych była ocena zawartości i pobrania cynku, 
miedzi, manganu i żelaza w liściach i w korzeniach buraków cukrowych w fazie dojrzało-
ści technologicznej w warunkach stosowania uproszczeń uprawowych na tle tradycyjnej 
uprawy orkowej po wcześniejszym wprowadzeniu obornika. 

MATERIAŁ I METODY

W latach 2012–2013 przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z burakami cu-
krowymi. Eksperyment założono w układzie bloków losowanych kompletnych. Do-
świadczenia zlokalizowano w gospodarstwie Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” 
k. Rawicza (51,6° N, 16,9° E). Analizie porównawczej poddano (1) system klasycznej 
uprawy orkowej na głębokość 35 cm po wcześniejszym zastosowaniu obornika w dawce 
30 t·ha-1 (SO) z pięcioma technologiami uprawy uproszczonej, określanymi jako uprawa 
konserwująca. Oceniono następujące systemy uprawy uproszczonej: (2) uprawa na głę-
bokość 35 cm oraz siew w mulcz ścierniskowy (MS35); (3) uprawa na głębokość 15 cm
oraz siew w mulcz ścierniskowy (MS15); (4) uprawa na głębokość 15 cm oraz siew 
w mulcz z międzyplonu z gorczycy białej (MG); (5) uprawa pasowa jednoetapowa 
w mulczu ścierniskowym na głębokość 25 cm z jednoczesnym siewem nasion buraków 
(STS); (6) uprawa pasowa na głębokość 25 cm w mulczu z międzyplonu gorczycy białej 
(STG). Przedplonem buraków cukrowych zarówno w 2012 i 2013 roku była pszenica 
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ozima. Słoma po zbiorze ziarna została usunięta z pola. Kolejne zabiegi agrotechniczne 
były dostosowane do specyfiki systemu uprawy. W systemie uprawy z mulczem ścierni-
skowym wykonano uprawę roli agregatem na głębokość 15 i 35 cm. W systemach upra-
wy pasowej wiosną jednoetapowo wykonano uprawę na głębokość 25 cm agregatem, 
z jednoczesnym siewem nasion siewnikiem precyzyjnym.

Doświadczenie założono na glebie płowej wykształconej z piasku gliniastego mocne-
go, klas bonitacyjnych IIIa i IVa. Gleba charakteryzowała się bardzo dużą i dużą zasob-
nością w przyswajalny fosfor, średnią w potas i magnez oraz odczynem lekko kwaśnym 
w pierwszym roku i obojętnym w drugim roku badań. Poziom nawożenia mineralnego 
przedstawia tabela 1. Szczegółowy opis stosowanego nawożenia i wykonywanych zabie-
gów agrotechnicznych przedstawiono w pracy Gaj i innych [2015]. 

Tabela 1. Poziom nawożenia mineralnego w latach badań
Table 1. Mineral fertilization levels in the two trial years

Lata
Years

Składniki – Nutrients [kg·ha–1]
N P K Mg

2012 90 11 129 4

2013 125 9 33 4

W fazie dojrzałości technologicznej (BBCH 49) buraki zebrano ręcznie po 500 sztuk 
z każdego poletka, zgodnie z metodyką Międzynarodowego Instytutu Buraka Cukrowego 
[Vandergeten i in. 2004]. W celu określenia zawartości mikroskładników, przygotowany 
materiał roślinny zmineralizowano w temperaturze 550°C. Uzyskany popiół rozpuszczo-
no w 2 cm3 rozcieńczonego kwasu HNO3 (rozcieńczenie stężony kwas azotowy : woda 
destylowana 1 : 1), a następie przeniesiono do probówek na 15 ml i uzupełniono wodą de-
stylowaną. Mikroskładniki oznaczono metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej 
(SpectraAA-250Plus Varian). Pobranie mikroskładników obliczono z iloczynu zawarto-
ści składników w liściach i korzeniach oraz ich biomasy w fazie dojrzałości technologicz-
nej (dane opublikowane w pracy Gaj i innych 2015). 

Ocenę wpływu czynnika doświadczalnego na zawartość mikroskładników, ich na-
gromadzenie w analizowanych organach oraz jednostkowe pobranie przeprowadzono 
z użyciem analizy wariancji. Przez yijk oznaczono ocenioną wartość analizowanych zmien-
nych (zawartość poszczególnych mikroskładników w liściach buraków i korzeniach, 
akumulację składników, jednostkowe pobranie składników) pochodzącą z i-tego bloku 
(i = 1, ..., 4), j-tego roku (j =1, 2) oraz k-tego wariantu uprawowego (k = 1, ..., 6) [Caliński 
i in. 1987].

Analiza wyników doświadczenia została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu 
w postaci ( ) ,ijk i j k ijkjky eμ α β γ βγ= + + + + +  gdzie μ oznacza średnią ogólną, αi jest 
efektem i-tego bloku (występującego na i = 1, 2, 3, 4 poziomach), βj  jest efektem j-tego 
roku (na poziomach j = 1, 2), γk stanowi efekt k-tego wariantu (na k = 1, 2, ..., 6 pozio-
mach), a eijk jest błędem losowym. 

Dla porównania średnich zawartości mikroskładników dla poszczególnych bada-
nych systemów uprawy buraka zastosowano procedurę Tukeya porównań wielokrotnych 
w celu podzielenia zbioru średnich na grupy jednorodne [Kala 2000]. 
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W celu oszacowania związków przyczynowo-skutkowych między analizowanymi pa-
rametrami zastosowano analizę korelacji prostej oraz analizę składowych głównych (PCA). 
Analiza PCA posłużyła do wykazania prawidłowości zachodzących między zmiennymi 
niezależnymi i polegała na wyznaczeniu składowych będących kombinacją liniową roz-
ważanych zmiennych. Dokładna analiza składowych głównych umożliwia wskazanie tych 
zmiennych początkowych, które stanowią układ odniesienia dla pozostałych zmiennych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zastosowane technologie uprawy istotnie różnicowały zawartość cynku, miedzi, 
manganu i żelaza zarówno w liściach, jak i korzeniach buraków (tab. 2). Istotne różnice 
w zawartości składników odnotowano w porównaniu do wariantu SO, jak również mię-
dzy badanymi technologiami uprawy konserwującej. 

Tabela 2. Zawartość mikroskładników w liściach i korzeniach buraków w fazie dojrzałości techno-
logicznej w zależności od systemu uprawy 

Table 2. Leaf and root micronutrient contents at sugar beet technological maturity depending on 
soil cultivation treatment

Lata 
Years

Obiekty 
Treatments 

Liście
Leaves

Korzenie
Roots

Zn Cu Mn Fe Zn Cu Mn Fe
g·kg–1

2012

SO 22,75d 6,43b 24,95ef 43,33c 19,25a 6,55abc 12,23cd 24,10bc

MS35 25,73cd 7,08b 27,48def 44,60c 19,0ab 7,98a 12,33cd 18,75bc

MS15 15,70ef 7,05b 17,83f 42,85c 14,10abcd 7,18ab 10,45d 22,83bc

MG 32,93b 6,80b 34,18de 43,05c 12,33abcd 4,03cde 11,95d 13,43c

STS 23,94cd 6,85b 26,58def 42,70c 15,03abc 5,85abcd 11,33d 22,78bc

STG 45,60a 7,38b 39,23cd 47,43c 19,13a 4,08cde 13,63bcd 18,98bc

2013

SO 6,80g 11,50a 29,45def 103,83ab 10,20cdef 6,30abc 12,30cd 26,33bc

MS35 10,88fg 13,43a 50,80bc 108,05ab 7,0def 4,65bcde 14,83bcd 30,13ab

MS15 14,23f 11,48a 68,85a 123,15a 9,78cdef 4,05cde 18,98ab 25,68bc

MG 20,63de 6,90b 71,30a 99,70b 11,75bcde 4,70bcde 18,23abc 29,80abc

STS 22,00d 6,98b 60,65ab 99,68b 3,60f 2,95de 18,90ab 44,58a

STG 29,23bc 8,05b 69,93a 107,55ab 4,48ef 2,65e 22,98a 45,18a

Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami (w kolumnach) nie różnią się istotnie przy α = 0,05.
Mean values followed by the same letters (in columns) do not differ signifi cantly at α = 0.05.

Wpływ uproszczeń uprawowych na zawartość mikroskładników zarówno w odnie-
sieniu do liści, jak i korzeni nie był jednoznaczny. W przypadku cynku największe za-
wartości składnika w liściach odnotowano w wariancie uprawy pasowej w mulczu z gor-
czycy białej (STG). W korzeniach prawidłowość ta dla obiektu STG wystąpiła jedynie 
w pierwszym roku badań. W porównaniu do wariantu kontrolnego uproszczenia upra-
wowe zwiększyły zawartości cynku, manganu i żelaza w liściach w większości anali-
zowanych obiektów. Wyjątek stanowił wariant MS15, dla którego odnotowano istotne 
obniżenie zawartości Zn i Mn w pierwszym roku badań. Według danych literaturowych, 
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jednym z wielu czynników różnicujących zawartość i nagromadzenie mikroskładników 
są nawożenie mineralne i nawożenie organiczne, a także wpływ warunków pogodowych 
i środowiskowych [Marschner 1986, Ruszkowska i Wojcieska-Wyskupajtis 1996, Rabi-
kowska 2000, Kwiatkowski 2002, Barłóg i in. 2013]. Zawartość wszystkich analizowa-
nych mikroskładników w korzeniach była mniejsza niż w liściach. Wprowadzenie upra-
wy konserwującej spowodowało obniżenie zawartości Zn w korzeniach w porównaniu 
do obiektu SO. Analogiczna prawidłowość zaznaczyła się również w przypadku Mn i Fe 
w pierwszym roku oraz Cu w drugim roku badań. Zdaniem Martin-Rueda i innych [2007], 
zagęszczenie gleby oraz głębokość jej uprawy należą do podstawowych czynników śro-
dowiskowych wpływających na dostępność składników. Wpływ systemów uprawy na 
dostępność mikroskładników nie jest jednoznacznie określony w literaturze światowej. 
Według Garcia-Marco i innych [2014], zawartość cynku jest większa w warunkach upra-
wy roślin w systemie no-till. Badania Westermann i Sójki [1996] nie wykazały natomiast 
różnic w dostępności mikroskładników na skutek stosowania różnych systemów uprawy. 
Analiza korelacji między zawartością mikroskładników w liściach i korzeniach a plonem 
korzeni buraków dla poszczególnych wariantów uprawowych wykazała duże zróżnico-
wanie i brak jednoznacznego związku. Ścisłą zależność plonu od zawartości składni-
ków w korzeniach dla wszystkich analizowanych wariantów uprawowych stwierdzono 
w przypadku Zn, z wyjątkiem stanowiska z uprawą w mulczu z gorczycy białej (MG). 
Ponadto dla wszystkich systemów uprawy wykazano ścisłą zależność między zawarto-
ścią Mn i Fe w liściach i korzeniach buraków a zawartością cukru w korzeniach. Po-
wyższe zależności na przykładzie koncentracji mikroskładników w liściach dla wariantu 
kontrolnego (SO) oraz MG przedstawia rysunek 1. Zawartość cukru była również istotnie 
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YR – Plon korzeni/Root Yield;  YT – Plon cukru technologicznego/Technological Yield;  SC – Zawartość cukru/
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Rys. 1. Projekcja zmiennych zawartości składników w liściach buraków i parametrów jakościo-
wych na przestrzeń dwuwymiarową

Fig. 1. Two-dimensional space image of variable nutrient contents in leaves and root quality 
parameters in sugar beet leaves
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dodatnio skorelowana z zawartością Cu w liściach (z wyjątkiem wariantu STS). Uzyska-
ne zależności dla miedzi wskazują na rolę tego mikroskładnika w fizjologii syntezy sa-
charozy w korzeniach. Istotny wpływ Cu na zawartość cukru został również dowiedziony 
w badaniach Ławińskiego i innych [2002]. W przypadku korzeni istotny wpływ Mn i Fe 
na zawartość cukru udowodniono w wariantach: MG, STS i STG. 

Ocenie poddano także akumulację mikroskładników w liściach i korzeniach buraków 
(tab. 3) oraz ich całkowite nagromadzenie w roślinie (tab. 4). Czynnik doświadczalny 
w każdym przypadku różnicował wartości pobrania pierwiastków. Niezależnie od anali-
zowanego mikroskładnika od 50 do 80% w całkowitej akumulacji pierwiastków stano-
wiły korzenie. W wariancie kontrolnym średnia akumulacja składników w korzeniach 
zmniejszała się w kierunku: Zn (80%) > Cu (75%) > Mn (65%) > Fe (60%).

Tabela 3. Pobranie składników w liściach i korzeniach buraków w fazie dojrzałości technologicz-
nej w zależności od systemu uprawy 

Table 3. Nutrient accumulation in leaves and roots at sugar beet technological maturity depending 
on soil cultivation treatment

Lata
Years

Obiekty
Treat-
ments

Liście
Leaves

Korzenie
Roots

Zn Cu Mn Fe Zn Cu Mn Fe
g·ha–1

2012

SO 151,23cd* 42,95d 166,31de 284,27b 560,03ab 189,75abc 356,35abc 698,92abc

MS35 164,40bc 45,04cd 174,38cde 285,14b 580,16a 240,62a 380,09abc 569,57bc

MS15 107,18de 48,11bcd 121,70e 291,52b 407,19abc 208,46ab 301,70bc 657,26abc

MG 206,78b 42,83d 214,45bcd 270,18b 365,93ab 119,84cd 355,30abc 398,73c

STS 128,18cde 36,76d 145,76de 231,86b 487,80ab 189,72abc 369,36abc 741,33abc

STG 315,88a 51,33abcd 271,86b 330,54b 550,25ab 117,46cd 319,96abc 546,93c

2013

SO 35,88f 60,30abc 152,40de 540,0a 214,41cd 132,87bcd 258,13c 553,9c

MS35 54,91f 67,60a 255,49bc 542,08a 155,02d 102,84cd 328,38bc 663,26abc

MS15 79,44ef 64,68ab 388,37a 692,97a 218,49cd 91,19d 424,92ab 581,70bc

MG 116,50cde 38,81d 397,36a 560,63a 271,77cd 108,12cd 419,36ab 687,17abc

STS 131,84cd 41,80d 360,26a 594,73a 84,50d 69,26d 442,50ab 1046,42a

STG 157,66bc 43,43cd 376,38a 579,92a 96,37d 56,90d 495,7a 978,14ab

Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami (w kolumnach) nie różnią się istotnie przy α = 0,05.
Mean values followed by the same letters (in columns) do not differ signifi cantly at α = 0.05.

W porównaniu do wariantu uprawy klasycznej (orka + obornik), pod wpływem za-
stosowanych uproszczeń uprawowych odnotowano tendencję do spadku akumulacji 
składników w korzeniach i największa redukcja wystąpiła w przypadku uprawy pasowej 
z siewem w mulcz z gorczycy białej (STG). Nagromadzenie Zn, Cu i Mn w korzeniach 
buraków średnio wynosiło dla wymienionych składników odpowiednio: 50, 63 i 55%. 
Analiza korelacji uwzględniająca zależność między akumulacją mikroskładników w li-
ściach i korzeniach a plonem korzeni przeprowadzona dla poszczególnych wariantów 
uprawowych wykazała silne zależności dla cynku. 
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Tabela 4. Całkowite i jednostkowe pobranie składników przez buraki cukrowe w fazie dojrzałości 
technologicznej w zależności od systemu uprawy

Table 4. Total and specifi c nutrient uptake in sugar beet plants at technological maturity depending 
on soil cultivation treatment

Lata
Years

Obiekty
Treatment 

Całkowita pobranie
Total nutrient accumulation

Jednostkowe pobranie
Specfi c uptake

Zn Cu Mn Fe Zn Cu Mn Fe
g·ha–1

2012

SO 711,26ab 232,70abc 522,65c 983,19bc 6,317b 2,073abcd 4,637cd 8,750c

MS35 744,56ab 285,66a 554,46bc 854,71bc 6,457b 2,499a 4,784bcd 7,427cd

MS15 514,37bcd 256,56ab 423,40c 848,78bc 4,602cd 2,296ab 3,794d 8,506cd

MG 572,71bc 162,68cdef 569,75bc 668,91c 5,139c 1,457de 5,099bcd 6,008d

STS 615,98abc 226,48abcd 515,12c 973,19bc 4,935cd 1,817bcd 4,111d 7,790cd

STG 866,23a 168,79cdef 663,82abc 877,47bc 7,795a 1,517cde 5,983bc 7,883cd

2013

SO 250,29e 193,18bcde 410,52c 1093,99bc 2,797f 2,169abc 4,595cd 12,282b

MS35 209,99e 194,44cdef 583,87bc 1205,33ab 2,241f 1,823bcd 6,249b 12,967b

MS15 297,92de 155,87cdef 813,29ab 1274,67ab 3,122ef 1,628bcde 8,508a 13,274b

MG 388,28cde 146,93def 816,72ab 1247,81ab 3,986de 1,508cde 8,391a 12,822b

STS 216,33e 111,06ef 802,76ab 1641,15a 2,228f 1,142e 8,236a 16,819a

STG 254,03de 100,33f 872,35a 1558,06a 2,677f 1,095e 9,195a 16,404a

Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami (w kolumnach) nie różnią się istotnie przy α = 0,05.
Mean values followed by the same letters (in columns) do not differ signifi cantly at α = 0.05.

Wyjątek stanowił jedynie wariant z siewem w mulcz z gorczycy białej (MG), dla któ-
rego nie zanotowano żadnej istotnej zależności. Graficzną interpretację badanych związ-
ków wyrażających zależność plonu od akumulacji składników w korzeniach dla wariantu 
kontrolnego oraz MG wyraża analiza składowych głównych (rys. 2). 
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Ryc. 2. Projekcja zmiennych akumulacji składników w korzeniach buraków i parametrów jako-

ściowych na przestrzeń dwuwymiarową
Fig. 2. Two-dimensional space image of variable nutrient accumulation in roots and quality pa-

rameters in sugar beet roots
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W odniesieniu do całkowitej akumulacji cynku i miedzi niezależnie od systemu uprawy, 
odnotowano silny dodatni wpływ wymienionych pierwiastków na zawartość melasotworów, 
tj. zawartość sodu oraz azotu α-aminowego. Zobrazowaniem powyższej zależności interpre-
tacji danych dla wariantu uprawy tradycyjnej (SO) oraz obiektu MS15 jest  rysunek 3.
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YR – Plon korzeni/Root Yield;  YT – Plon cukru technologicznego/Technological Yield;  SC – Zawartość cukru/
/Sucrose Content

Rys. 3. Projekcja zmiennych całkowitego pobrania mikroskładników przez buraki cukrowe oraz 
parametrów jakościowych na przestrzeń dwuwymiarową

Fig. 3. Two-dimensional space image of variable total nutrient accumulation and quality para-
meters in sugar beet plants

Całkowita akumulacja składników w dużym stopniu była również zróżnicowana 
w latach badań. Szczególnie różnica ta zaznaczyła się w przypadku akumulacji cynku 
i niezależnie od systemu uprawy w pierwszym roku badań wyniesienie składnika z plo-
nem liści i korzeni było prawie trzykrotnie w porównaniu do 2013 roku. Z kolei w przy-
padku nagromadzenia żelaza i manganu większe wartości akumulacji składników stwier-
dzono w drugim roku badań (tab. 4). Otrzymane wartości całkowitego pobrania żelaza, 
cynku i miedzi w konfrontacji z danymi literaturowymi [Draycott i Christenson 2003, 
Barłóg 2009] wykazały duże rozbieżności. Całkowita akumulacja żelaza kształtowała się 
poniżej zakresów podawanych przez autorów (1900 g·ha–1), natomiast akumulacja miedzi 
znacznie przewyższała wartości literaturowe (65 g·ha–1). Badania Ławińskiego i innych 
[2002] dowiodły, że plantacja buraków gromadzi miedź w ilości od 65 do 120 g·ha–1, 
a cynk od 280 do 470 g·ha–1. Wartości jednostkowego pobrania mikroskładników mogą 
być podstawą do planowania nawożenia składnikami w gospodarstwach nastawionych 
na wysoką produkcję. Analiza wariancji wykazała również różnicujący wpływ systemów 
uprawy na pobranie jednostkowe mikroelementów (tab. 4). Niezależnie od roku badań 
stwierdzono istotne różnice w porównaniu do wariantu kontrolnego, jak również pomię-
dzy obiektami, na których zastosowano uproszczenia uprawowe. Działanie czynnika do-
świadczalnego było zróżnicowane także w zależności od pierwiastka. Uzyskane wartości 
jednostkowego pobrania mikroskładników znacznie różniły się w porównaniu do danych 
wyznaczonych przez Drycotta i Christensona [2003]. 
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Szczególnie duże różnice odnotowano w odniesieniu do żelaza i manganu, dla których 
jednostkowe pobrania w badaniach własnych kształtowały się w przedziałach 6–16 g·t–1 
(Fe) i 4–9 g·t–1 (Mn), natomiast według danych literaturowych przedstawiały się odpo-
wiednio 33,8 i 11,8 g·t–1. 

WNIOSKI

1. Zróżnicowane metody uprawy buraka cukrowego istotnie różnicowały zawartość 
mikroskładników w analizowanych organach zarówno w porównaniu do systemu trady-
cyjnego orkowego, jak również pomiędzy obiektami uprawy konserwującej. Największe 
zawartości mikroskładników w liściach stwierdzono w przypadku wariantu uprawy pa-
sowej (STG). 

2. Wykazano ścisłą zależność między zawartością cynku w liściach a plonem korzeni 
buraków. 

3. Zawartość cukru w korzeniach buraków była istotnie skorelowana z zawartością 
miedzi w liściach oraz manganu i żelaza zarówno w liściach, jak i w korzeniach. 

4. Niezależnie od zastosowanego systemu uprawy, od 50 do 80% całkowitego pobra-
nia mikroskładników zakumulowane było w korzeniach buraków cukrowych. 
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EFFECT OF DIFFERENT TILLAGE METHODS ON MICRONUTRIENT 

CONTENT AND UPTAKE IN SUGAR BEETS

Summary. The aim of the study carried out in 2012–2013 was to determine the effects of 
different soil cultivation methods on the contents and uptake of zinc, copper, manganese and 
iron in sugar beets at the stage of technological maturity. The experiment was arranged fol-
lowing the randomized complete block design. Six soil cultivation systems were compared: 
(1) conventional tillage (SO); (2) tillage to a depth of 35 cm and sowing into stubble mulch 
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(MS35); (3) shallow tillage to a depth of 15 cm and sowing into stubble mulch (MS15); 
(4) tillage to a depth of 15 cm and sowing into white mustard mulch (MG); (5) strip-till on 
stubble mulch to a depth of 25 cm and instantaneous beet seed sowing (STS); (6) strip-till 
to a depth of 25 cm on white mustard mulch and instantaneous beet seed sowing (STG). 
Experimental factor effects on the content of mineral nutrients, their accumulation in plant 
organs and the rate of nutrient uptake were tested by ANOVA procedure. The results of the 
study showed that conservation tillage had signifi cant effects on the contents of the micro-
nutrients analyzed both in sugar beet leaves and roots when compared to sugar beets grown 
in the conventional system. Signifi cant differences with regard to plant micronutrient con-
tents were also observed between the conservation (reduced) tillage systems. Regardless of 
the cultivation treatment applied, zinc content in the roots was positively correlated with 
sugar beet yield obtained. Besides, there was also observed a signifi cant effect of iron and 
manganese contents in sugar beet leaves and roots on shaping root sugar contents at the 
stage of technological maturity. Regardless of the tillage method used, 50–80% of the total 
micronutrient uptake was accumulated in sugar beet roots. Correlation analysis taking into 
account relationships between micronutrient accumulation in beet leaves and roots and root 
yield carried out for individual soil cultivation treatments showed strong correlations for 
zinc. The total accumulation of nutrients was also differentiated with reference to the study 
years. The difference was for the most part evident in the case of zinc. Notwithstanding the 
cultivation methods applied, in the fi rst year of the study, nutrient removal with harvest was 
almost 3-fold higher when compared to that in the second year. The results obtained evi-
dently indicate that preparing appropriate recommendations for micronutrient fertilization 
requires consideration of each fi eld individually. 

Key words: conservation tillage, nutrient content (Zn, Cu, Fe), total uptake, specifi c uptake 


