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WPROWADZENIE 

Radania omawiane w niniejszym opracowaniu prowadzone są w Za- 
kładzie Nasiennictwa i Selekcji Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Celem etapu realizowanego w 1974 r. było określenie zawartości skład- 
ników pokarmowych w liściach dwuletnich sadzonek topoli osiki (Po- 
pulus tremula) i jej mieszańców z osiką amerykańską (P. tremuloides), 
rosnących w różnych warunkach. Badanie zawartości składników po- 
karmowych w liściach jest niezbędne do określania potrzeb pokarmo- 
wych drzew. Podstawowym warunkiem prawidłowego rozpoznania po- 

trzeb pokarmowych jest uwzględnienie zróżnicowania roślin pod wzglę- 

dem właściwości fizjologicznych, charakteru metabolizmu i reakcji na 

warunki żywienia. Znajomość pokarmowych potrzeb drzew, żyzności 

gleby oraz warunków klimatycznych jest warunkiem zaprojektowania 

prawidłowego systemu nawożenia, niezbędnego zwłaszcza w uprawach 

plantacyjnych. 

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

Zawartość składników pokarmowych badano w liściach: 

1) sadzonek osiki mieszańcowej (klon 264/2/2) rosnących w wazo- 

nach; substrat stanowiła mieszanina piasku z glebą murszową w sto- 

sunku wagowym 3:1; zasobność substratu w wazonie podano w tabeli 1; 

Tabela 1 

Zasobność substratu w wazonach 
——==— 

Wariant nawożenia N | P05 | KO | Inne składniki 
  

  
zz wazonowego Ilość w g w 1 wazonie z 

a) ,,Mikro” 3,010 2,853 2,317 miroelementy 

b) N+P+K (zwiększona 1206 2102 
dawka potasu) 2,344 , h — 

c) N+P+K+Zn 2,344 1,206 1,302 Zn — 2,100 

d) N+P+K (kontrola) 2,344 1,206 1,302 — 
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2) sadzonek mieszańców P. tremula x P. tremuloides, nry rejestra- 

cyjne krzyżówek 510, 521, 523, 526, 527, 528, 529, rosnących na trzech 

poletkach szkółki o glebie skrytobielicowej wytworzonej z piasku gli- 

niastego; 
3) osiki samosiewnej rosnącej na zrębie o glebie bielicowej właści- 

wej wytworzonej z piasku luźnego. 
Połowę wazonów z sadzonkami osiki klonu 264/2/2 z każdego wa- 

riantu nawożenia ustawiono w szkółce, pozostałe umieszczono w hali 

wegetacyjnej osłoniętej siatką. Odległość szkółki od hali 200 m. Liście 

z sadzonek uprawianych w wazonach zbierano w dwu terminach: 

22.VIII — w okresie intensywnego przyrostu oraz 25 i 26.1X — po 

zakończeniu przyrostu wysokości. W sierpniu zbierano wszystkie liście 
z sadzonek, natomiast we wrześniu tylko po 2 z każdej sadzonki — 

mianowicie 11 i 12 liść od wierzchołka pędu głównego, tj. w połowie 

wysokosSci. 
Z sadzonek rosnących w gruncie zebrano 19 i 20.IX po 100 liści z po- 

tomstwa każdej krzyżówki, zawsze 10, 11 i 12 liść od wierzchołka pędu. 
Zbierano tylko liście nie uszkodzone. Bezpośrednio po zbiorze określano 
świeżą, a następnie po wysuszeniu w temp. 70'C i aklimatyzacji w temp. 
ok. 18°C ich powietrznie suchą masę. W powietrznie suchej masie liści 

po spaleniu jej na mokro w kwasie siarkowym przy użyciu perhydro- 

lu oznaczano zawartość makro- i niektórych mikroskładników. Azot ozna- 

czano metodą Kjeldahla, fosfor — kolorymetrycznie metodą wanadową, 
potas i wapń — metodą fotopłomieniową, magnez, mangan, żelazo 
i cynk — metodą absorpcji atomowej, a bor — kolorymetrycznie metodą 
dwuantrimidową po spopieleniu. 

Analiza każdej próbki wykonywana była w dwóch powtórzeniach; 
różnice wyników mieściły się w granicach błędu dopuszczalnego dla tego 
typu analiz. Zawartość składników obliczano w % lub ppm, zależnie 
od ich ilości w suchej masie rośliny . 

W próbkach substratów glebowych i gleby, pobranych po wyjęciu 
z nich sadzonek, oznaczano zawartość azotu ogólnego metodą Kjeldahla, 

P.O; i KO metodą Egnera-Riehma, Ca wymienny w 1 normmalnym 

octanie amonu metodą fotopłomieniową, Mg, Mn, Zn metodą absorpcji 

atomowej, a Fe za pomocą jodku potasu przez miareczkowanie, określono 

także odczyn w H,O i KCI. 

WYNIKI BADAŃ 

Wyniki chemicznych analiz substratów glebowych z wazonów oraz 
liści osiki mieszańcowej podano w tab. 2 i 8. Sadzonki wariantu z na- 
wozem „Mikro” miały większą biomasę niż z innych wariantów zarówno 
w wazonach umieszczonych w szkółce jak i w hali wegetacyjnej. Ciężar 

suchej masy pędów i korzeni sadzonek ze szkółki był większy niż hodo- 

wanych w hali w identycznych wariantach nawożenia, lecz różnica ta była 
spowodowana przede wszystkim różnym ciężarem sadzonek przed wysa- 

dzeniem do wazonów (sadzonki w obu przypadkach miały ciężar wy- 
równany, ale umieszczone w hali były mniejsze niż umieszczone 'w szkół- 
ce). Początkowy, różny ciężar sadzonek mie miał jednak wpływu na 
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Tabela 2 
Zawartość składników w substratach glebowych 

użytych do uprawy wazonowej osiki mieszańcowej klon 264/2/2 
(P. tremula X P. tremuloides) 

Doświadczenie z 1974 r. 

  

  

        

  

            
  

  

Zawartość składników pokarmowych 
p w substracie! po wyjęciu sadzonek 

. substratu 
Warunki uprawy HW 

N | P.O, | K,0| Ca Mg | Fe | Mn| Zn 
ogól- 

ny % H,O | KCI mg/100 g gleby ppm 

A. Zbiór liści dn. 22. VIII 

l) Wazony w szkółce 
nawożenie „Mikro 58 54 — 7,7 1,90 88 3,09 — — — 

N+P+K (wzmoc. 
potas) | — — 0,123 13 5,20 114 406 — — — 

N+P+K+Zn Se 3,2 2,45 124 444 — о 
N+P+K 

»Kontrola”’ 59 5,2 0,107 3,4 3,45 £98 3,00 1840 460 66 

2) Wazony hali wege- 
tacyjnej nawożenie 
N+P+K (wzmoc. 

potas — — 0,112 3,2 4,25 80 3,31 — — — 

N+P+K+ Zn — — 0122 4,1 3,00 85 295 — —- — 

N+P-+K 
»Kontrola” 57 5,3 0,133 5,0 2,45 96 3,28 — —  — 

B. Zbiór liści 
dn. 25—26. IX 

1) Wazony w szkółce 
nawożenie „Mikro? 59 53 0,115 5,4 2,60 94 316 432 284 24 

  

N+P+K (wzmoc. 
potas) 5,7 5,2 0,126 2,4 4,95 104 3,44 2040 560 36 

N+P+K+2Zn 58 5,2 0,127 2,3 3,00 96 3,16 1520 528 190 

N+P+K 
„Kontrola” 6,0 5,3 0,111 3,2 2,80 110 3,31 1520 534 50 

2) Wazony w hali , 

wegetacyjnej 

nawożenie „Mikmo” 6,1 5,3 0,118 6,2 1,65 120 434 584 394 32 

N+P+K 
,„„Kontrola” 58 4,7 0,168 2,3 1,55 100 3,16 680 430 32 

! Analizy gleby wykonat Warszawski Oddziat PTG 

koncentrację składników pokarmowych w liściach. Procentowa zawartość 

poszczególnych składników pokarmowych w liściach osiki kształtowała 

się w zależności od 'warunków wzrostu (tab. 3). Zawartość azotu 

w liściach zebranych w sierpniu była podobna jak w zebranych we 

wrześniu, natomiast zawartość potasu w sierpniu była większa niż we 

wrześniu. Zawartość fosforu w liściach w obu terminach zbioru była 

podobna i mało zróżnicowana w poszczególnych wariantach nawoże- 

„Nią. 
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z uprawy wazonowej 
Doświadczenie z 1974 r. 

Tabela 3 

Zawartość składników pokarmowych w liściach osiki mieszańcowej 
klon 264/2/2 (P. tremula X P. tremuloides) 

  

Zawartość składników pokarmowych 

  

  

    
  

  

  

w powietrznie suchej masie liści suche: 

Sadzonki z uprawy N | P | K | Са | Ме| Ее | Mn| Zn | B edów 

i korzeni 
%o ppm (g) 

A. Zbiór liści 
dn. 22. VIII 

1) Wazony w szkółce 
nawożenie: 

„Mikro” 2,91 0,21 1,00 1,26 0,24 173 124 355 70,4 129,5 

N+P+K (wzmoc. 

potas) 2,08 — 0,77 — м — — — — 106,5 

N+P+K+Zn 2,41 — 039 — —- —- — —- —- 102,8 
N+P+K 

„Kontrola 261 0,25 0,53 2,16 0,50 165 162 523 72,7 100,3 

2) Wazony w hali 
wegetacyjnej 
nawożenie: 

N+P+K (wzmoc. 
potas) 2,92 — 0,93 — — — — — — 41,8 

Nt+P+K+Zn 3,04 — 0,55 — —- — — —- — 35,1 

N+P+K 
„Kontrola” 310 0,26 0,81 1,91 0,49 168 133 746 59,6 43,0 

B. Zbiór liści 
dn. 25—26. IX 

1) Wazony w szkółce 
nawożenie: 

,„Mikro” 2,27 0,21 0,82 1,08 0,27 142 130 295 52,8 185,4 1 

N--P+K (wzmoc. 
potas) 232 0,21 1,33 1,50 0,19 230 210 401 51,2 159,8 ! 

N+P+K+Zn 2,56 0,23 0,18 1,53 0,25 142 85 1825 65,6 138,6 | 
N+P+K 

„Kontrola” 2,34 0,23 0,67 1,30 0,36 195 175 530 39,2 138,2 1 

2) Wazony w hali 
wegetacyjnej 
nawożenie: 

„Mikro” 3,11 0,25 1,34 0,96 0,23 197 130 420 55,2 131,5 1 

N+P+K 

„Kontrola” 3,11 0,23 0,97 1,14 0,32 180 100 470 37,2 110,4! 

1 Ciężar pędów i korzeni określano po zakończeniu wegetacji 

Znacznie większa była natomiast rozpiętość zawartości innych skład- 
ników. Zawartość wapnia wynosiła 0,96—2,16%/. Duże były także różnice 
w zawartości żelaza w liściach sadzonek z poszczególnych wariantów 
nawożeniowych jak i u poszczególnych sadzonek tej samej kombina- 
cji, przy czym różnice te były większe jesienią. Zawartość manganu 
była najmniejsza w liściach sadzonek nawożonych wzmocnioną dawką 
cynku, a największa — w liściach sadzonek z wariantu ze zwiększoną 

24



dawką potasu. Zawartość magnezu w liściach w wariancie z nawozem 
„Mikro? była mniejsza niż w kontrolnym, zwłaszcza w sierpniu, naj- 
mniej zaś magnezu zawierały liście sadzonek z wariantu ze wzmocnioną 
dawką potasu. Zawartość cynku w liściach ze zbioru sierpniowego z wy- 
jątkiem wariantu „kontrola” była większa, niż z wrześniowego. Wyjąt- 
kowo wysoka koncentracja cynku — aż 1825 ppm — wystąpiła w liściach 
sadzonek z wariantu ze wzmocnioną dawką tego składnika. Tak wysoka 
koncentracja nie spowodowała powstania objawów jego nadmiaru, jak 
również nie wpłynęła na zwiększenie przyrostu sadzonek. Zawartość 
boru liściach zebranych w sierpniu była również większa niż we wrześniu. 

W tabelach 4 i 5 podano zawartość składników pokarmowych 
w wierzchniej warstwie (20 cm) gleby oraz w liściach sadzonek osiki 

Tabela 4 
Zawartość składników pokarmowych w glebie poletek szkółki, 
na których uprawiano dwuletnie sadzonki mieszańcowej osiki 

2 (P. tremula X P. tremuloides) 
oraz w glebie na zrębie z uprawą osiki (1974) 

ae 

| 
Próbki gleby 

z poletek 
na których 

uprawiano po- 
tomstwo 

krzyżówek 

pH Zawartość składników pokarmowych w 20 em 
substratu warstwie gleby w okresie 19—201X1974 r. 

Nr 
kr; У- 

żówki 
w re- 
jestrze 

  

N 
ogól- 

Zn 

  

Р.О; | К»О | Са | Mg | Fe | Mn 
  HO | KCI       

    

mg/100 g gleby | ppm 

Populs tre- 

mula 243 X P. 
tremula 239 

Р. tremula 

251 X P.tre- 
muloides 252 

Р. tremula 

251 X P. tre- 
muloides 253 

Р. tremula 

251 X P. tre- 
muloides 254 

P. tremula 

248 X P. tre- 
mulotdes 254 

P. tremula 

251 X P.tre- 
muloides 255 

P. tremula 
248 X (P.tre- 
mula 88 X 

510 1,7 6,9 0,112 296 13,00 724 150 29 

521 7,9 659 0102 386 1294 512 136 53 

523 9 3 0,102 3 3 3 99 9 99 >> 

526 9? 45 0,102 +3 99 9 2? 2? >» 77 

527 716 69 0,217 13,4 5,25 450 16,12 640 204 43 

028 6,9 6,2 — 17,5 4,35 284 12,44 680 232 47 

Р. tremulo- 
tides 84) 

P. tremula 
529 7,6 

4,5 

6,9 

3,0 

0,087 

0,050 

9,4 

3,6 

5,05 

2,45 

1 61 6,47 

0,65 

224 

136 

90 

28 

37 

13 ze zrebu -- 

i jej mieszańców z P. tremuloides rosnących w szkółce i osiki rosnącej 

na zrębie. Gleba jednego z poletek w szkółce zawierała ok. dwukrotnie 

więcej fosforu i potasu niż pozostałych, natomiast inne składniki po- 

karmowe w glebie wszystkich poletek występowały prawie w takich sa- 

mych ilościach (tab. 4). 
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Tabela 5 

Zawartość składników pokarmowych w liściach dwuletnich sadzonek 

oraz osiki (1974) 
mieszańców osiki (P. tremula X P. tremuloides) 

  

  
  

  

      
  

Nr Zawartość składników w powietrznie suchej masie Вто 
krzy- liści (w okresie 19—20 IX 1974 r.) WySO-|sadzo- 

Krzyż żówki kość nek w 
yżówka sadzo- , 

w | N | P | K | Ca | Mg |Fe|Mn| Zn | B | nek |SZJice 
reje- korze- 

strze о (cm) ni 

Yo ppm (mm) 

Populus 
tremula 

243 X P. tre- 
mula 239 510 3,02 0,25 1,33 1,09 0,23 190 40 215 25,6 133 9,9 

P. tremula 
251 XP, 
tremuloides 

252 521 269 0,23 150 0,97 0,27 250 30 245 244 123 10,0 

P. tremula 

251 X P. 
tremuloides 
203 523 248 0,27 1,51 1,00 0,26 197 30 260 224 108 9,3 

P. tremula 

251 X P. 
tremuloides 
254 526 275 0,29 1,52 1,21 0,25 195 40 300 25,6 90 8,4 

P. tremula 

248 X P. 
tremuloides 

254 527 3,02 0,28 1,23 1,20 0,25 207 40 312 24,8 118 10,7 

P. tremula 

251 X P. 
tremuloides 
255 528 3,02 0,23 1,27 1,05 0,20 175 30 165 20,4 114 10,7 

P. tremula 

248 X (P. 
tremula 

88 X P. 
tremuloides 

84) 529 280 0,26 1,43 1,35 0,25 167 50 272 22,2 109 10,0 

P. tremula 

ze zrębu — 211 0,23 1,05 0,78 0,27 190 600 391 63,2 — — 

W liściach sadzonek potomstwa z 7 krzyżówek osiki rosnących w gle- 

bie szkółki stwierdzono różnice w zawartości azotu i fosforu prawie 

w tym samym zakresie jak w liściach sadzonek klonu 264/2/2 hodowa- 

nych w wazonach. Natomiast zawartość manganu i boru w liściach sa- 

dzonek tych mieszańców była znacznie niższa miż w liściach sadzonek 

z wazonów. W sadzonkach z poletka zasobnego w potas i w sadzonkach 

z wazonów z wariantu ze wzmocnioną dawką potasu stwierdzono znacz- 

nie wyższą zawartość tego 

W liściach osiki rosnącej na zręb 
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Ściła się w granicach zawartości tych składników w liściach sadzonek 
uprawianych w wazonach i w glebie szkółki mimo tego, że gleba leśna 
zawierała ich znacznie mniej (tab. 4 i 5). Zawartość N i Ca była niższa, 
natomiast zawartość manganu była kilkakrotnie wyższa od najwięk- 
szej stwierdzonej jego zawartości w liściach pozostałych sadzonek. 

Zestawienie zawartości wody, azotu, potasu oraz ciężaru suchej masy 
liści sadzonek ze wszystkich badanych warunków wzrostu i obu termi- 
nów zbiorów przedstawiono w tab. 6. 

Tabela 6 
Zawartość wody, azotu i potasu w liściach dwuletnich osik 

uprawianych w różnych warunkach 
  

    

                  
  

Zbiór: 22 VIII Zbiór: 19—26 IX 

Cies 7a- Zawartość "а- sa 
iężar| („,..| składników| . | | war. | ZaWartOŚĆ 

Nr suchej tość | w powie- CCA tość składników 

krzy- Warunki uprawy ze HO wj trznie suchej Н,О w t MI auch. 
żówki iści | gwie.| masie liści | MASY | gypję. | 'rZznie sucnej 

z całej żej zebranych 100 żej masie liści 
sadzo- masie liści masie zebranych 

= liści | N к | ‘8 | liści | N K 
8 | % | % | % % | % | % 

1) w wazonach 

Szkółka | 
nawożenie: „Mikro” 36,00 59,89 2,91 1,00 58,91 57,72 2,27 0,82 

264/2/2 N+P+K (wzmoc. 

potas) 27,54 63,39 2,58 0,77 62,50 57,39 2,32 1,33 

N+P+K+2Zn 27,00 57,72 2,41 0,39 50,83 58,22 2,56 0,78 

N+P+K ,,Kontrola” 2465 58,03 2,61 0,53 46,66 58,95 2,34 0,67 

Hala wegetacyjna 
nawożenie: „Mikro” — — — — 74,27 63,75 3,11 1,34 

N+P+K (wzmoc. 
potas) 19,48 68,87 2,92 0,93 — — — — 

N+P+K--Zn 18,22 64,99 3,04 055 — — —- — 

N+P+K „Kontrola” 21,84 64,38 3,10 0,81 60,41 63,97 3,11 0,97 

2) w gruncie 

510 Szkółka bez nawożenia 35,43 59,30 3,02 1,33 
521 R 8435 64,90 2,69 1,50 
523 ,, 77,45 6430 2,48 1,51 

526 . 67,90 63,10 2,75 1,52 
527 ,, 54,20 60,00 3,02 1,23 

528 , 75,60 60,40 3,02 1,27 

529 | 4220 60,40 2,80 1,43 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE 

Z rozważenia wpływu warunków wzrostu i dziedzicznych właści- 

wości sadzonek na koncentrację składników pokammowych w liściach 

wynika, że najbardziej selektywnie pobierany przez osikę był fosfor. 

Pomimo zróżnicowania zawartości tego składnika w glebie, jego zawartość 
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w liściach wszystkich sadzonek mieściła się w granicach 0,21—0,29°/o 

(tab. 3 i 5). Dowodzi to, że środowisko zewnętrzne wywierało mały 

wpływ na jego pobieranie. Natomiast na pobieranie manganu i boru 

duży wpływ wywarł odczyn gleby. Wskazuje na to niska zawartość 

tych składników w liściach sadzonek osiki rosnących w szkółce — w gle- 

mimo że zawartość tego składnika w glebie była stosunkowo niska 

(tylko 58 ppm). Na liściach tej osiki obserwowano liczne plamy chlo- 

rotyczne, świadczące o nieprawidłowym stosunku składników pokarmo- 

wych w roślinach (prawdopodobnie zbyt duża ilość manganu w sto- 

sunku do pozostałych składników). 

Jak wynika z wartości podanych w tab. 6 na koncentrację azotu i po- 

tasu w liściach sadzonek mieszańcowej osiki klonu 264/2/2 i poszczegól- 

nych populacji potomstw 7 krzyżówek uprawianych w gruncie wydat- 

niej wpływało środowisko zewnętrzne (warunki glebowe i mikrokli- 

matyczne) niż dziedziczne właściwości roślin. Zawartość tych dwóch 

składników, a zwłaszcza potasu, w liściach sadzonek klonu 264/2/2, upra- 

wianych w wazonach o różnej zasobności podłoża w poszczególne skład- 

niki pokarmowe, była bardziej zróżnicowana, niż w liściach 7 populacji 

mieszańców osiki rosnących w gruncie. ”Podobne obserwacje uzyskali 

Broadfoot i Farmer odnośnie do zawartości azotu i fosioru 

w Populus deltoides Bart. Stwierdzili oni, że większe różnice zawar- 

tości azotu i fosforu wystąpiły w liściach topól tego samego klonu ro- 
snących w różnych warunkach (w tym przypadku — uwilgotnienia gle- 
by) niż w liściach topól różnych klonów z tych samych warunków 
wzrostu. 

W badaniach własnych stwierdzono, że zawartość azotu w liściach 
sadzonek z wazonów wynosiła 2,27—3,11%0 we wrześniu i 2,41—3,10% 

w sierpniu, a w liściach sadzonek potomstwa 7 krzyżówek rosnących 
w gruncie — 2,48—3,02%0, Koncentracja azotu w liściach sadzonek upra- 
wianych w gruncie raczej nie wskazuje, aby poszczególne populacje 
tych krzyżówek miały różne zapotrzebowanie na ten składnik. Dane 
o zawartości azotu w badanych sadzonkach wskazują natomiast, że na 
jej wielkość wpływały przede wszystkim warunki mikroklimatyczne. 
Zwraca uwagę fakt, że zawartość azotu w liściach sadzonek klonu 264/2/2 

rosnących w różnych warunkach nawożenia, ale umieszczonych w tym 
samym miejscu, a więc w szkółce lub pod siatką obok hali wegetacyjnej 
była bardzo zbliżona i wynosiła: w szkółce (zbiór 22.VIII) — 2,41 do 

2,91%0 i (zbiór 25—26.IX) 2,27 do 2,56%, w hali wegetacyjnej (zbiór 
22.VIII) — 2,92 do 3,10% i (zbiór 25—26.IX) — 3,11% (tab, 3). 

Również zawartość potasu wskazuje, że na jego pobieranie duży 
wpływ wywiera środowisko zewnętrzne. W liściach sadzonek klonu w gle- 
bie o pH 6,9—7,9 oraz stosunkowo wysoka zawartość manganu — 600 
ppm w liściach osiki ze zrębu, gdzie wartość pH wynosiła 4,9 
264/2/2 z uprawy wazonowej we wrześniu znaleziono — 0,67—1,34°/o 

potasu, natomiast w liściach sadzonek potomstwa różnych krzyżówek 
uprawianych w gruncie, zebranych w tym samym czasie — 1,23—1,52%o 

(tab. 6), przy czym największą koncentrację potasu miały liście sadzo- 
nek krzyżówek 521, 523 i 526, które rosły na podłożu bardziej zasobnym 
w ten składnik (13,5 mg K»0/100 g gleby). Większą koncentrację po- 
tasu w liściach w zależności od jej zawartości w glebie potwierdza rów- 
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nież zawartość tego składnika w liściach sadzonek klonu 264/2/2 z wa- 

riantu z nawozem „Mikro” i wzmocnionym nawożeniem potasem (tab. 3). 

Tę samą zależność stwierdzono również w liściach zebranych 22.VIII. 

Należy zaznaczyć, że wyniki chemicznej analizy substratu glebowego 

z tych dwu wariantów, zwłaszcza z nawożeniem „Mikro”, nie wykazały 

wyraźmie większej zawartości potasu niż w substratach z pozostałych 

dwu wariantów. Ponieważ analiza substratów glebowych wykonana była 

po zakończeniu wegetacji, nie odzwierciedla więc zawartości tego skład- 

nika na poziomie, który był badany w okresie intensywnego wzrostu. 

Potwierdzeniem silnej reakcji roślin na warunki mikroklimatyczne ist- 

niejące w obu miejscach uprawy (w hali i w szkółce) jest różny stopień 

uwodnienia tkanek liści. Hala wegetacyjna znajduje się w luce 150-let- 

niego drzewostanu sosnowego, w której to mikroklimat charakteryzował 

się zmniejszeniem ekstremalnych temperatur (temperatura minimalna 

była w okresie wegetacji wyższa, a maksymalna niższa w hali niż w 

szkółce). Zawartość wody w świeżej masie liści sadzonek z uprawy wa- 

zonowej w szkółce była w obu terminach zbioru niższa niż w liściach sa- 
dzonek z hali wegetacyjnej i wynosiła odpowiednio 57,39—59,89°/o 

i 63,75—64,99%/0 (tab. 6). Wielkości te dotyczą sadzonek ze wszystkich 

wariantów nawożenia oprócz wariantów ze wzmocnioną dawką potasu 

w okresie letnim. Nawożenie zwiększoną dawką potasu przyczyniło się 

do tego, że uwodnienie liści w okresie letnim (zbiór 22.VII) zarówno 

w szkółce jak i hali było o 3,5—4,0%» większe niż uwodnienie liści sa- 

dzonek z pozostałych wariantów nawożenia. W liściach sadzonek z wa- 

zonów umieszczonych w szkółce z wariantu ze wzmocnionym nawoże- 

niem potasem zawartość wody wynosiła 63,4% tj. 3,5%/0 wody więcej 

od największej zawartości w liściach sadzonek z pozostałych wariantów 

nawożeniowych, a w hali wegetacyjnej 68,9%, tj. 4,0% więcej od naj- 
większej zawartości w liściach sadzonek z pozostałych kombinacji. Za- 

wartość potasu przy tak dużym uwodnieniu nie była zbyt wysoka i wy- 

nosiła 0,77%/0 w liściach sadzonek w szkółce i 0,93% w liściach sadzonek 

z hali. Tylko sadzonki nawożone nawozem „Mikro”, rosnące w wazo- 

nach w szkółce, zawierały w liściach 1,0% potasu przy zawartości wody 

59,9%/0. W pozostałych wariantach nawożenia zawartość potasu w liściach 

wynosiła 0,39—0,81'/. 
Większa zawartość wody w liściach sadzonek z wariantu ze wzmo- 

cenioną dawką potasu wskazuje, że na uwodnienie tkanek liści w okresie 

letnim oprócz warunków mikroklimatycznych wpływa również ilość 

potasu w glebie i jego ilość w stosunku do innych składników pokar- 

mowych. Nie stwierdzono wyższego uwodnienia liści sadzonek uprawia- 

nych w wazonach ze wzmocnioną dawką:potasu, a zbieranych we wrze- 

Sniu. 
Natomiast Tew (5) stwierdził ścisłą korelację między zawartością 

potasu w liściach osiki a zawartością w nich wody — w czerwcu. 

Wyraźne różnice w zawartości azotu wystąpiły w liściach sadzonek 

różnych populacji rosnących w gruncie. Sadzonki potomstwa krzyzo- 

wek: 521, 523 i 526, które rosły na poletku bardziej zasobnym w skład- 

niki pokarmowe, zawierały 2,48—2,7 50/o azotu, natomiast w liściach sa- 

dzonek z pozostałych poletek stwierdzono 2,80—3,02%0 azotu (tab. 6). 

Mniejsza koncentracja azotu w liściach sadzonek na tym poletku mogła 
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być spowodowana specyficznymi warunkami mikroklimatycznymi, po- 

nieważ po zachodniej stronie poletka znajdowała się Ściana lasu, co 

zmniejszało nasłonecznienie i osłabiało ruch powietrza. Na zależność 

pobierania azotu od wilgotności powietrza i nasłonecznienia wskazuje 

Zurbicki (6). Stopień uwodmnienia liści sadzonek z tego poletka nie 

wskazywał też na ich starzenie się i związany z tym spadek zawartości 
azotu. Wyższe o 3 do 4% uwodnienie liści na tym poletku niż na pozo- 
stałych było prawdopodobnie spowodowane wpływem dużej zawartości 

K5O W glebie. 

Ogólnie można stwierdzić za Bradfoodem i Farmerem (1), 

że przy niedostatecznym uwzględnieniu czynników wpływających na 
wzrost „koncentracja składników pokarmowych w liściach nie zawsze 

jest dobrym wskaźnikiem warunków pokarmowych drzewa”. Autorzy 
ci wykazali dużą zależność koncentracji azotu od stopnia uwilgotnienia 

gleby. 

Na zmiany zawartości azotu i związany z tym stopień uwodnienia 
tkanek oraz związek dynamiki tych zmian z ogólnym procesem prze- 
miany substancji w roślinie wskazuje także Litwak (1). 

Wyniki badań przedstawionych w niniejszym doniesieniu potwier- 
dzają obserwacje tych autorów co do konieczności analizy możliwie jak 
największej liczby czynników Środowiska, które mogą wpływać na kon- 
centrację azotu w roślinie. Oprócz prowadzonych obecnie szczegółowych 
badań gleb, niezbędnych do diagnostyki nawożeniowej, w nie mniej- 
szym stopniu powinien być uwzględniony wpływ warunków klimatycz- 
nych na pobieranie, koncentrację i przetwarzanie składników pokarmo- 
wych. Klimat wywiera bowiem silny wpływ na wymagania roślin co 
do składników pokarmowych, wody, energii świetlnej i innych (Dau- 
benmire, (2). Również Garbaye (38) stwierdza, że wyniki ana- 
lizy liściowej z wielu lat i różnych stref klimatycznych nie są porówny- 
walne. Przy opracowywaniu systemu nawożenia należy więc uwzględ- 
niać wymagania pokarmowe drzew w powiązaniu z przyrostem, których 
rozpoznanie obejmowałoby znajomość skali reakcji na wpływ poszcze- 
gólnych czynników środowiska, występujących w różnych kombina- 
cjach. 

WNIOSKI 

1. Na koncentrację azotu w liściach dwuletniej osiki (Populus tre- 
mula) i jej mieszańców z osiką amerykańską (P. tremuloides) silniejszy 

wpływ wywierają warunki mikroklimatyczne niż właściwości dziedzicz- 
ne poszczególnych badanych populacji. 

2. P. tremula i jej mieszańce z P. tremuloides wykazują dużą wy- 
biórczość w pobieraniu fosforu. 

3. Wydatny wpływ na koncentrację potasu w liściach osiki i jej mie- 
szańców wywiera zawartość tego składnika w glebie. 

4. Pobieranie przez osikę manganu i boru jest w dużym stopniu uza- 
leżnione od odczynu (pH) gleby. 
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5. Zawartość cynku w liściach osiki jest bardzo wysoka w porówna- 
niu z jego zawartością w liściach innych drzew leśnych. 

6. Na stopień uwodnienia tkanek liści osiki duży wpływ wywierają 
warunki mikroklimatyczne i zawartość potasu w glebie. 

z. Zakładu Nasiennictwa i Selekcji 
Instytutu Badawczego Leśnictwa 
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Краткое содержание 

Исследования содержания питательных элементов в листьях были проведены 

ма 2-летних саженцах гибридной осины (Рор4из тета ХР. Ттетщюолае$ и Р. tre- 

тша). Саженцы выращивались в горшочках на субстрате состоящим из перегнойной 

почвы смешанной с песком в весовом соотношении 1:3, а также в грунтовом пи- 

томникёе. Саженцы в горшочках удобрялись разными дозами М, Р, К, а также 

удобрением «Микро», содержащим микроэлементы. Листья саженцев выращиваемых 

в горшочках собирались в двух сроках: 22.УШШ и 25—26.Г[Х, а с растущих в почве 

только 19 и 20.[Х. 

Содержание макро- и микрокомпонентов обозначалось ввоздушно сухой массе 

листьов (таблица 3 и 5). Азот обозначался методом Кельдала, фосфор — калло- 

риметрическим ванадиевым методом, калий и известь — фотоогневым методом, 

магнезий манган, железо и цинк — методом атомной абсорбции, а бор калло- 

риметрически двуантримидовым методом после испепеления. 

В частности констатировано, что на концентрацию азота в листьях двулетней 

осины (РоршШиз tremula) u её гибридов с осиной американской (РорШи$ Ттети- 

[01аез) более сильное влияние производят микроклиматические условиях, чем нас- 

ледственные особенности отдельных исследуемых популяций: Populus tremula u eć 

гибриды с Рорщ4из тети/озаез проявляют большую селективность в поглощении 

фосфора; в тоже время на концентрацию калия в листьях значительное влияние 

оказываех содержание этого компонента в почве; содержание цинка в листьях 

осины очень большое по сравнению с его содержанием в листьях других лесных 

древесных пород. 
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Summary 

Studies on nutrient content in leaves were carried out on 2 years old seedlings 

of hybrid poplar (Populus tremula x P. tremuloides and P. tremula). Seedlings 

were cultivated in pots filled with substrate composed of muck soil mixed with 

sand at the weight ratio as 1:3 as well as in nursery. Seedlings in pots were 

fertilized with various doses of N, P, K and ,,Mikro” fertilizer containing mi- 

croelements. From seedlings cultivated in pots leaves were sampled on two da- 

tes: August 22 and September 25—26, while from those growing in nursery — 

only on September 19 and 20. 

The content of macro- and microelements has been determined in ais-dry 

bulk of leaves (tables 3 and 5). Nitrogen was determined with the aid of Kjel- 

dahl’s technique, phosphorus — with colorimetric vanadium method, potassium 

and calcium — with flame photometry, magnesium, mangenese, iron, and zinc — 

with the method of atomic absorption, and boron — with colorimetric dianthrimid 

method following to incineration. 

It was found, among other things, that microclimatic i conditions exert a stron- 

ger influence upon the concentration of nitrogen in leaves of two years old trem- 

bling aspen (Populus tremula) and its hybrids with Americian trembling aspen 

(Populus tremuloides) than hereditary properties of individual populations studied, 

Р. tremula and its hybrids with P. tremuloides indicate an obvious selectivity in 

phosphorus uptake, while the concentration of potassium in leaves is seriously 

affected by its content in soil. Zinc content in trembling aspen leaves is very 

high, when compared to that in leaves of other forest trees. 
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Książka znanego w kraju profesora przeznaczona jest dla tych wszy- 
stkich, którzy chcą założyć niewielki sad przydomowy. Oto główne roz- 
działy pracy: Ile nam trzeba owoców?; Czy dobra to gleba pod sad?; Do- 
liny i wzgórza; Drzewa owocowe; Tajemnica szczepienia; Drzewa karło- 
we; Rozmnażanie roślin jagodowych; Gatunki i odmiany; Sadzimy drze- 
wa; Sadzimy rośliny jagodowe; Pierwsze lata opieki; Pielęgnowanie ro- 
ślin jagodowych; Sztuka formowania drzew; Tniemy uformowane drze- 
wa; Przeszczepianie drzew; Zabezpieczanie ran; Nareszcie owocowanie; 
Zima i mróz; Nieproszeni goście; Niechemiczne sposoby ochrony roślin 
sadowniczych; Chemia w ochronie roślin sadowniczych. 
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