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Wpływ nawożenią azotowego na zawartość miedzi i molibdenu w ro- 
ślinach badano w doświadczeniach wazonowych na glebach o odczynie 

bliskim obojętnego, zasobnych w przyswajalną miedź i molibden. 

Przeprowadzono 8 doświadczeń: jedno z rajgrasem francuskim, który 

zbierano w czterech pokosach, jedno z owsem zebranym na zielonkę, czte- 

ry ze szpinakiem i dwa ze szczawiem. We wszystkich doświadczeniach 

zastosowano zróżnicowane dawki nawozów azotowych. Ponadto w 4 do- 

świadczeniach zróżnicowano także rodzaj nawozu azotowego (w doświad- 

czeniach ze szczawiem oraz ze szpinakiem porównywano działanie saletry 

amonowej z działaniem mocznika, a w doświadczeniu z owsem saletry 

sodowej z węglanem amonu). Również w 4 doświadczeniach (z owsem, 

szczawiem i 2 ze szpinakiem) badano wpływ azotu na rośliny, które na- 

wieziono miedzią i molibdenem oraz na rośliny, pod które zastosowano 

tylko jeden z tych mikroelementów. 

Nawożenie „azotowe zwiększyło plony rajgrasu (rys. 1) i owsa, przy 

czym silny wpływ wywarła średnia dawka azotu w porównaniu z dawką 

najniższą, natomiast dawka najwyższa, w porównaniu ze średnią, nie 

zawsze powodowała zwyżki plonów. Szpinak i szczaw na ogół wykazały 

słabszą reakcję na wzrośt dawek azotu, a przy zastosowaniu wysokich 

dawek tego składnika w kilku przypadkach dały znacznie niższe plony 

aniżeli przy dawkach niskich. 

W doświadczeniu z owsem rodzaj nawozu azotowego nie wpływał 

istotnie na wysokość plonów (średnio na saletrze sodowej 44,32 g, a na 

węglanie amonu 40,92 g s. masy z wazonu). W doświadczeniach ze szpi- 

nakiem i szczawiem średnio niższe plony uzyskano na moczniku, a wyż- 

sze na saletrze amonowej (szpinak na saletrze amonowej 4,44 i 5,75 g, 

a na moczniku 3,42 i 5,19 g s. rhasy z wazonu; szczaw na saletrze amono-
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Rys. 1. Wpływ nawożenia azotowego na wyso- 
kość plonów rajgrasu francuskiego i odczyn 

gleby 

of 

Rys. 2. Wplyw nawozenia azotowego na zawar- | —.   
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wej 4,00 g, a na moczniku 2,74 5 $. masy z wazonu). Wpłynął na to spa- 
dek plonów pod wpływem najwyższej dawki mocznika. 

Nawożenie miedzią i molibdenem z powodu dobrej zasobności gleb 
w te mikroelementy na ogół nie miało wpływu na wysokość plonów. 

Wzrost dawek azotu w większości przypadków powodował zwiększe- 
nie koncentracji miedzi w roślinach. Wpływ ten najsilniej zaznaczył się 
w doświadczeniu z rajgrasem (rys. 2). Systematyczny wzrost zawartości 
miedzi w roślinach pod wpływem wzrastających dawek azotu stwierdzono 
także w doświadczeniu z owsem. Natomiast w doświadczeniach ze szpi- 
nakiem i ze szczawiem wyniki nie były tak jednoznaczne. W przypad- 
kach, w których nawożenie azotowe powodowało wzrost koncentracji 
miedzi w roślinach, efekt taki uzyskiwano zarówno przy zastosowaniu 
nawożenia miedzią, jak i wówczas, gdy miedzi nie dodawano. 

Uzyskane wyniki potwierdzają rezultaty otrzymane przez niektórych 
badaczy (Knabe, Morugina i Czujkow, Perigaud, Szukalski i inni), którzy 
wykazali, że nawożenie azotowe, zwłaszcza na glebach zasobnych w miedź, 
zwiększa koncentrację miedzi w roślinach, 

Forma, w jakiej zastosowano azot, również wywarła pewien wpływ
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na koncentrację miedzi w roślinach. W doświadczeniach ze szpinakiem 

i ze szczawiem rośliny nawiezione saletrą amonową zawierały więcej mie- 

dzi (średnio 20,2, 34,3, 36,7 ppm Cu) od roślin nawiezionych mocznikiem 

(odpowiednio 16,9, 30,0, 22,6 ppm Cu). W doświadczeniu z owsem kon- 

centracja miedzi w roślinach, pod które zastosowano saletrę sodową (śred- 

nio 7,6 ppm Cu), tylko bardzo nieznacznie przekraczała zawartość tego 

składnika w porównaniu do roślin, pod które dano węglan amonu (Średnio 

7,4 ppm Cu). Mimo jednak średnio niższej koncentracji miedzi w roślinach 

na azocie amonowym niż w roślinach na azocie azotanowym, wzrost daw- 

ki azotu także w formie amonowej powodował zwiększanie koncentracji 

miedzi. | 

Wzrost dawek azotu w większości przypadków zwiększył ilość miedzi 

pobranej przez rośliny. W przypadkach, w których nawożenie azotowe 

jednocześnie powodowało zwyżki plonów i wzrost koncentracji miedzi 

w roślinach, ilości pobranej przez rośliny miedzi znacznie wzrastały 

(np. ilość miedzi pobrana przez rajgras wzrastała następująco w miarę 

podnoszenia dawki azotu: 492, 823, 1166 y Cu z wazonu). 

Wzrost dawek azotu w większości przypadków obniżył koncentrację 

molibdenu w roślinach (rys. 2). Spadek zawartości molibdenu następował 

niezależnie od rodzaju nawozu azotowego i niezależnie od tego czy rośliny 

były nawiezione molibdenem, czy też nie otrzymały dodatkowo tego mi- 

kroelementu. Zmniejszenie koncentracji molibdenu w roślinach pod wpły- 

wem nawożenia azotowego stwierdzone zostało także przez innych bada- 

czy (Barshad, Hemingway, Nurzyński, Perigaud 1 Bellanger i inni). 

Forma, w jakiej zastosowano azot, nie miała większego wpływu na 

koncentrację molibdenu w roślinach. 

Nawożenie azotowe wywierało niejednakowy wpływ na ilości molib- 

denu pobranego przez rośliny. W wielu przypadkach powodowało obniże- 

nie jego ilości, jednakże przy silnej reakcji roślin na nawożenie azotowe 

przeciwnie — wzrost dawki azotu zwiększał ilości molibdenu pobranego 

przez rośliny (pp. ilości molibdenu pobranego przez rajgras w miarę 

wzrostu dawek azotu zmieniały się następująco: 82,43, 88,40, 60,45 y Mo 

z wazonu). 

Wzrost dawek azotu powodował wyraźny wzrost stosunku Cu:Mo 

(rys. 2). Na podniesienie tego stosunku wpływało zarówno zwiększenie 

koncentracji miedzi, jak i spadek koncentracji molibdenu w roślinach. 

Nawożenie miedzią nie miało jednolitego wpływu na stosunek Cu:Mo, 

natomiast nawożenie molibdenem znacznie ten stosunek obniżało (stosu- 

nek Cu:Mo wynosił średnio u owsa bez Mo. — 18, z Mo — 11, w szpinaku 

odpowiednio 34 i 20 oraz 30 i 17, w szczawiu 18 i 8). 

Wzrost dawek azotu często powodował pewien wzrost stosunku: N 

ogólny:Cu oraz N białkowy:Cu (rys. 3). Jednakże działanie to nie było



144 HALINA JURKOWSKA I IN. 

  

   
40 . 

N ogólny: Mo 
30 „N btatkowy:Mo 

20 

2 N ogólny:Cu 
т N bratkowy:Cu . | =-- Rys. 3. Wpływ nawożenia azotowego na stosu- 

nek N ogólnego i N białkowego do Cu i Mo 

w rajgrasie 

  

M № M 

systematyczne i w wielu przypadkach nawożenie azotowe nie miało wpły- 
wu lub powodowało obniżkę tego stosunku (np. stosunek N ogólny:Cu 
w szpinaku wynosił średnio przy niskiej dawce azotu 2,8, przy wyższej — 
2,9, a przy najwyższej — 2,7). 

Pominięcie nawożenia miedzią na ogół nieco zwiększyło stosunek N 
ogólny:Cu i N białkowy:Cu (w szpinaku średnio stosunek N ogólny:Cu 
wynosił bez Cu — 2,3 i 2,5, z Cu odpowiednio 2,2 i 2,3, w owsie bez Cu — 
2,3, z Cu —1,9). 

Wzrost dawek azotu prawie we wszystkich przypadkach powodował 
wzrost stosunku N ogólny:Mo i N białkowy:Mo (rys. 3). Jest to sprzeczne 
z wynikami uzyskanymi przez Ruszkowską, która stwierdziła, że stosunek 
N ogólny:Mo jest dość stabilny. 

Nawożenie molibdenem silnie obniżyło stosunek N ogólny:Mo i N 
białkowy:Mo na skutek wzrostu koncentracji molibdenu w roślinach (sto- 
sunek N ogólny:Mo wynosił średnio w owsie bez Mo 35, z Mo 21, w szpi- 
naku odpowiednio 73 i 44 oraz 76 i 41, w szczawiu 43 i 22). 

Wyjaśnienie zwiększenia koncentracji miedzi w roślinach w wyniku 
nawożenia azotowego nie jest rzeczą łatwą. Wyniki przeprowadzonych 
doświadczeń nie dają podstaw do określenia przyczyn takiego działania 
azotu. 

Jest prawdopodobne, że dodatni wpływ zwiększonych dawek azotu na 
rozwój roślin, a więc i na ich metabolizm, przyczynia się do intensyw- 
niejszego pobierania miedzi przez rośliny i zwiększa koncentrację tego 
składnika. Potwierdzeniem tego może być dodatni wpływ nawożenia azo- 
towego na zawartość miedzi w roślinach wówczas, gdy nawożenie to 
zwiększa plony roślin, a dość częsty brak takiego wpływu wówczas, gdy 
nawożenie azotowe nie ma większego wpływu na plony, lub też na skutek 
zbyt wysokiej dawki azotu powoduje obniżkę plonów. Możliwy jest rów- 
nież pośredni wpływ nawożenia azotowego poprzez zwiększenie przyswa- 
jalnosci miedzi.
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Niższą koncentrację molibdenu w roślinach pod wpływem wzrostu 

dawek azotu tylko częściowo można by wyjaśnić „efektem rozcieńcze- 

nia” na skutek wzrostu wysokości plonów pod wpływem azotu. W przy- 

padkach bowiem, w których plony nie zwiększały się pod wpływem azo- 

tu, także notowano spadek zawartości molibdenu (np. w I pokosie plony 

rajgrasu wynosiły przy średniej dawce N 18,50 g, a przy wysokiej — 

18,47 g, a zawartość molibdenu w roślinach odpowiednio 2,95 i 1,92 ppm 

Mo). 

Również zmiany odczynu gleby, zachodzące pod wpływem nawożenia 

azotowego, nie zawsze mogą wyjaśnić spadek koncentracji molibdenu 

w roślinach. W przypadkach, w których nawożenie azotowe nie wpły- 

wało na odczyn gleby (np. w doświadczeniu z rajgrasem zarówno przy 

średniej, jak i wysokiej dawce N pH gleby wynosiło 6,6, a zawartość mo- 

libdenu w roślinach przy średniej dawce N — 1,40, a przy wysokiej 0,93 

ppm Mo) lub nawet podwyższało pH (np. w doświadczeniu z owsem pH 

wynosiło 7,2 i 7,5, a zawartość molibdenu w roślinach odpowiednio 0,80 

i 0,72 ppm Mo), także notowano spadek zawartości molibdenu. Być może 

jednak brak zmian odczynu całej masy glebowej po zbiorze roślin nie do- 

wodzi braku takich zmian w glebie strefy przykorzeniowej podczas we- 

getacji. 

Mechanizm działania nawożenia azotowego na koncentrację miedzi 

i molibdenu w roślinach wymaga więc dalszych badań i dokładniejszego 

wyjaśnienia. 

Wzrost koncentracji miedzi, spadek koncentracji molibdenu, a w kon- 

sekwencji podwyższenie stosunku Cu:Mo w roślinach w wyniku zwiek- 

szonego poziomu nawożenia azotowego może wpływać korzystnie na war- 

tość biologiczną roślin przeznaczonych na pokarm dla zwierząt. Być może 

stosowanie wysokich dawek azotu przy jednoczesnym zabezpieczeniu gle- 

by w dostateczną ilość przyswajalnej miedzi mogłoby wpływać korzyst- 

nie na jakość pasz na glebach zawierających nadmierne ilości molibdenu 

i powodujących u zwierząt występowanie molibdenozy. | 

Ponieważ stosowanie wysokich dawek azotu powoduje często jedno- 

cześnie zwyżkę plonów i wzrost koncentracji miedzi w roślinach, może 

w konsekwencji powodować znaczne odprowadzanie miedzi z plonami 

i wyczerpywać glebę z tego mikroelementu. Przy systematycznym sto- 

sowaniu wysokiego poziomu nawożenia azotowego należy więc zwracać 

szczególną uwagę na ewentualną potrzebę nawożenia miedziowego dla 

wyrównania strat w glebie i zapewnienia dobrego plonowania roślin oraz 

utrzymania koncentracji miedzi w roślinach odpowiedniej dla zwierząt. 

Ujemny wpływ stosowania wysokich dawek azotu bez uzupełniającego 

nawożenia miedzią tak na plonowanie roślin, jak i na stan zdrowotny 

zwierząt, był już niejednokrotnie notowany. 
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