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Wpływ roztworów wodnych chlorku sodowego, 
azotanu potasowego i mocznika 

na kiełkowanie nasion sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris L.) 

Влияние водных растворов хлористого натрия, нитрата калия и мочевины 

на прорастание семян сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.) 

Influence of water solutions of sodium chloride, potassium nitrate and urea on the 

germination of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) seed 

WSTEP 

Nasiona stykają się w glebie z organicznymi i nieorganicznymi związ- 
kami chemicznymi. Ich wpływ na kiełkowanie nasion i wzrost sie- 

wek ma znaczenie ekologiczne i ekonomiiczne. Najwięcej badań poświęco- 

no próbom polepszenia żywotności nasion przez traktowanie ich różnymi 

makroelementami i mikroelementami (3). Próby te doprowadziły między 

innymi do odkrycia stymulującego działania azotanu potasowego (КМО.)} 
na kiełkowanie nasion wielu gatunków. Obecnie związek ten jest stoso- 

wany w stacjach oceny nasion do stymulowania kiełkowania nasion świe- 

żo zebranych, znajdujących się w stanie spoczynku bezwzględnego (2). 

Nasiona sosny zwyczajnej reagują wzrostem energii i zdolności kieł- 

kowania na moczenie ich przez 12 godzin w roztworze wodnym KMnoO, 

w stężeniu 5—10 mg.l"! (8). Roztwory soli Cu i Co w stężeniach 10—100 

mg.l'1 przyspieszają kiełkowanie (4). Roztwory (NH,)„MoO, i H;BO; w 

stężeniach 3—75 mg.l"1 zakłócają gospodarkę wodną siewek (1). Roz- 

twory NaCl (1—2%) i H;BO; (1—10%) hamują kiełkowanie i przyczynia- 

ją się do śmierci nasion (7). Mocznik w stężeniach od 0,5% do 4,0% 

obniża zdolność kiełkowania nasion, dlatego nie zaleca się go do bezpo- 

średniego nawożenia gleby w szkółkach leśnych (6). 

a 
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METODYKA 

We wstępnym etapie badań postanowiono sprawdzić, czy negatywny 
wpływ mocznika na kiełkowanie nasion sosny zwyczajnej stwierdzony 
przez Rypaka i Kamenicką (6) wynikał tylko ze stężeń jego 
roztworów czy także z jego specyficznych właściwości. Jego działanie na- 
leżało więc porównać z działaniem innych związków. W tym celu przy- 
gotowano roztwory mocznika, chlorku sodowego i azotanu potasowego. 
Za porównywalne uznano jednakowe stężenia tych związków wyrażone 
w molach na 1 dm3 roztworu wodnego. Dla każdego związku zastosowano 
cztery stężenia: 0,02 M, 0,05 M, 0,10 Mi 0,20 M. Najniższe z zastosowa- 
nych stężeń odpowiada w przybliżeniu stężeniu 0,2% KNO;, używanemu 
do przyspieszenia kiełkowania nasion wielu gatunków (2). Roztworami 
tymi nasycono podłoża kiełkowania z bibuły filtracyjnej, umieszczone 
w płytkach Petriego. Podłoża dla obiektu kontrolnego nasycono wodą 
destylowaną. Ubytki wody w płytkach uzupełniano wodą destylowaną. 
Każdy obiekt reprezentowało 8 płytek, po 50 nasion w każdej. Płytki 
z nasionami umieszczono w cieplarce ustawiając je w 8 blokach — po- 
wtórzeniach. Próba kiełkowania trwała 14 dni. Temperatura kiełkowania 
wynosiła 26'C. Kontrolę przebiegu kiełkowania przeprowadzano codzien- 
nie. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono energię kiełkowania 
(po 7 dniach), zdolność kiełkowania (po 14 dniach) oraz średni czas kieł- 
kowania (tzw. współczynnik Piepera). Nie skiełkowane w ciągu 14 dni 
nasiona przekrawano, oznaczając odsetek nasion gnijących. 

WYNIKI 

Przebieg kiełkowania nasion przedstawiono na rycinie. Obok nume- 
rów obiektów podano tam stężenie molowe i odpowiadające mu stężenie 
procentowe każdego roztworu. Wyniki kiełkowania nie odpowiadają na- 
sionom I klasy jakości, deklarowanej przez dostawcę. Równolegle pro- 
wadzona ocena nasion na kiełkowniku Jacobsena potwierdziła niską ich 
jakość (58% nasion kiełkujących). 

Wyniki próby kiełkowania zestawiono w tab. 1. Analizę statystyczną 
z zastosowaniem analizy wariancji zamieszczono w tab. 2. Analiza udo- 
wodniła, że na wszystkie badane cechy nasion wpływały zarówno związ- 
ki chemiczne, jak ich stężenia i współdziałanie między nimi. Działanie 
badanych związków chemicznych było więc specyficzne. 

Chlorek sodowy obniżał i opóźniał kiełkowanie, w nieznacznym stop- 
niu w stężeniach 0,02 Mi 0,05 M, wyraźniej w stężeniach 0,1 M i 0,2 M. 
Wpłynął też na zwiększenie liczby nasion gnijących. 

Azotan potasowy w stężeniach 0,02 M i 0,05 M zwiększał zdolność kieł- 
kowania i przyspieszał kiełkowanie nasion, co wyraźnie jest widoczne na 
rycinie. Potwierdzenie statystyczne znalazło to tylko w odniesieniu do 
energii kiełkowania w stężeniu 0,05 M. Stężenie 0,1 M opóźniło kiełko- 
wanie, nie zmniejszając liczby kiełkujących nasion. Stężenie 0,2 M było 
dla nasion wyraźnie toksyczne. Oba wyższe stężenia zwiększały odsetek 
nasion gnijących. 
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Wpływ chlorku 

Tabela 1 

sodowego, azotanu potasowego i mocznika na kiełkowanie 

nasion sosny zwyczajnej 

  

  
  

Steżenie Energia Zdolność |Średni czas| Odsetek 
Związek chemiczny „e kiełkowania kiełkowania kiełkowania| nasion 

"o Vo dni gnijących 

0,02 34,25 61,75 6,80 6,50 

NaCl 0,05 36,75 60,75 6,63 9,7577 

0,10 27,75-— 53,25-- 7,08 11,25-- 

0,20 295,797 — 48,7577 7,01 17,00-- 

Średnio 31,125 56,125 6,88 11,125 

0,02 44,50 73,00 6,51 3,50 

KNO; 0,05 48,25 + 72,00 6,29 3,15 

0,10 26,15-- 62,25 7,53 17,5077 

0,20 3,50-— 30,50-— 10,82- 4450-- 

Srednio 30,75 59,44 7,69 17,31 

0,02 35,50 65,00 7,15 5,75 

СО/МН]/› 0,05 32,25 66,25 8,027 12,25-- 

0,10 22,00-- 35,00-- 1,33 46,25-- 

0,20 1,25-- 3,00 9,18- 76,507 — 

Srednio 22,75 42,31 7,84 35,19 

Woda Kontrola 39,25 64,50 6,69 1,75 

Srednio wszystkie 

obiekty 29,06 53,54 7,40 19,71 
, 

+) wynik lepszy od wyniku obiektu kontrolnego udowodniony na poziomie a = 0,05 

-) wynik gorszy od wyniku obiektu kontrolnego udowodniony na poziomie a = 0,05 

--) wynik gorszy od wyniku obiektu kontrolnego udowodniony na poziomie a = 0,01 
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Tabela 2 
Schemat i wyniki analizy wariancji wyników próby kiełkowania 

nasion sosny zwyczajnej 

  

Wartość funkcji testowej F 
  

  

Źródło Stopnie | zmienności swobody Energia Zdolność |Średni czas Oasetek 
kielkowania| kielkowania| kielkowania a 

gnijacych 

Całość 103 
Błąd 84 
Bloki 7 4,20** 3,88** 121 14,09** 
Obiekty 12 27,15** 34,22** 11,87** 99,18** 
Kontrast: 

kontrola a 

pozostałe 

obiekty 1 15,65** 11,18** 4,59* 69,41** 
Reszta 11 28,20** 36,31** 12,54** 101,88** 

w tym: 

związki chem. 2 12,45** 28,35** 10,16** 124,04** 
stężenia 3 73,58** 82,52** 25,18** 207,16** 
interakcja 6 10,75** 15,86** 7,01** 41,85** 

*— Zróżnicowanie istotne na poziomie a = 0,05 
** — Zróżnicowanie istotne na poziomie a 0,01 

Mocznik w stężeniach 0,02 M i 0,05 M nie obniżył liczby kiełkują- 
cych nasion, choć wydłużył czas ich kiełkowania. Stężenie 0,1 M było 
już śmiertelne dla niemal połowy nasion. W stężeniu 0,2 M skiełkowało 
tylko 3%, a zgniło 76,5% nasion. 

DYSKUSJA 

Uzyskane iki są zgodne z wynikami Rypaka i Kamenickiej (6, 7). 
Stwierdzone a nich toksyczne działanie NaC1l w stężeniach 1—2% 
miało też miejsce w stężeniu 0,59% (0,1 M). Porównanie najwyższych stę- 
żeń badanych związków (0,2 M) wykazało, że chlorek sodowy obniżał 
zdolność i energię kiełkowania w najmniejszym stopniu. Nasiona sosny 
zwyczajnej tolerowały go zatem lepiej od innych związków. Jest to stwier- 
dzenie ważne, gdyż sole potasowe, stosowane do nawożenia szkółek, są 
obciążone balastem NaCl. s oe. Mocznik w badaniach Rypaka i Kamenickej (6) obniżał zdolność kieł- 
kowania we wszystkich stężeniach w zakresie od 0,5% do 4%. W niniej- 
szej pracy stwierdzono zróżnicowane działanie mocznika, zależne od JESO stężeń. Stężenia 0,02 Mi 0,05 M (0,12% i 0,30 /o) nie obniżyły zdolności 
kiełkowania, lecz wydłużyły jego czas. Stężenia te są niższe od najniż- 
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szego w badaniach cytowanych autorów. Wyższe stężenia były wyraźnie 
toksyczne, w tym stężenie 0,2 M (1,21%) było śmiertelne dla większości 
nasion. Nie należy więc dopuszczać do tego, aby nasiona sosny zwyczaj- 
nej zetenely sie z wyzszym stezeniem mocznika w roztworze glebowym 
niż 0,3%. 

Azotan potasowy jest uważany za typowy stymulator kiełkowania 
nasion (5), aktywny już w stężeniu 0,01 M. Dorywalski, Wojcie- 
chowicz i Bartz (2) wymieniają 8 gatunków roślin zielnych, któ- 
rych nasiona poddaje się stymulacji kiełkowania tym związkiem. Oka- 
zał się on aktywny także w stosunku do nasion sosny zwyczajnej. 

WNIOSKI 

1. Działanie fizjologiczne chlorku sodowego, mocznika i azotanu po- 
tasowego na kiełkujące nasiona sosny zwyczajnej było specyficzne dla 
każdego związku i zależało od jego stężenia. | 

2. W wysokich stężeniach (0,1 Mi 0,2 M) najmniej toksyczny dla na- 
sion był chlorek sodowy, najbardziej toksyczny był mocznik. 

3. Azotan potasowy w stężeniach 0,02 M i 0,05 M był wyraźnym sty- 
mulatorem kiełkowania nasion sosny zwyczajnej, w stężeniu 0,10 M ob- 
niżał energię kiełkowania, a w stężeniu 0,20 M zwiększył śmiertelność na- 
sion z 1,75% (obiekt kontrolny) do 44,5%. 

Z Katedry Hodowli Lasu 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Краткое содержание 

Целью работы было определение действительно ли представленное в лите- 

ратуре отрицательное влияние хлористого натрия и мочевины на прорастание 

ceMAH Pinus sylvestris L. вытекает из концентрации соединения, а тем самым 

и засоления среды и специфическое ли оно для каждого соединения. Сравне- 

но влияние на прорастание трех соединений: хлористого натрия, нитрата калия 

и мочевины в четырёх концентрациях: 0,02 М, 0,05 М, 0,10 М и 0,20 М. Про- 

растание производилось в термокамере, в температуре 26°С, в течение 14 дней. 

Констатировано специфическое влияние каждого соединения на прорастание, 

зависимое от его концентрации. МаС] отчетливо уменьшил способность и знер- 

гию прорастания только в концентрациях 0,10 М и 0,20 М. КМО.: в концентра- 

циях 0,02 М и 0,05 М стимулировал прорастание. Отчётливо токсическим был 

только в концентрации 0,20 М. Мочевина во всех концентрациях уменьшила 

энергию прорастания. В концентрации 0,02 М и 0,05 М не уменьшила способ- 

ности прорастания. В концентрации 0,20 М проросло только 3% семян, а сгнило 

76,5%. . 

Summary 

The work was aimed at determination whether the negative influence of sodium 

chloride ana urea on the germination of Pinus sylvestris L. seed, described in lite- 

rature, is result of the concentration of this compound, i.e. of the salinity of the 

environment, or whether it is specific for each of these compounds. The influence 

of three chemical compounds was compared: sodium chloride, potassium nitrate and 

urea, each in four concentrations: 0.02 M, 0.05 M, 0.10 M and 0.20 M. The germi- 

nation took place in thermostat, at temperature 26°C, during 14 days. Specific 

influence of each compound on the germination, dependent on its concentration, was 

stated. NaCl distinctly reduced the germination capacity and energy only in 

concentrations 0.10 M and 0.20 M. KNO; in concentrations 0.02 M and 0.05 M 

stimulated the germination. Distinctly toxic influence was stated only at concen- 

tration 0.20 M. Urea reduced the germination energy at all concentrations. At con- 

centrations 0.02 M and 0.05 M it did not reduce the germination capacity. Only 

39/, of seeds germinated at concentration 0.20 M, and 76.59) decayed.


