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Fizjologiczna rola boru w roslinie 

Liczb~ :prac ogloszony.ch na temat horu .po roku 1930 oblicza Ber
ger (7) na blisko 2000. Podofbnq liczb~ podaje PhilLpson (47). W jednym 
tylko pi~cioleciu 1938 - 1942 uka.zalo si~ ponad 800 ;prac. Zestawienie 
i om6wienie wynik6w tych prac 2inalezc mozna w referatach Shive'a 
(56), Berg.era (7) lub w monogr.afiach o mikroelementach Maksimowa (37) ,. 
Scharrer.a (51), Stilesa (59) i Szkolnika (61), gdzie zagadnienie boru zaj
muje zaw.sze najwi~cej miejsca. 

Ta wielka ilosc pTac, nie lic~qc daw.niejszych sprzed roku 1930, 
swiadczy o wielkim zainteresowaniu badaczy tym .skl.adnikiem pokarmo
wym ,i nawozowym, swiadczy r6wniez i o duzych trudnosciach zwiqza
nych z ;zagadnieniem 1boru. 

Prac,e dawniejsze mialy gl6wnie za zadanie s,twierdzenie potrzeby 
boru jako pokarmu dla roslin oraz zbadanie objaw6w zewn~trznych 
i wew.n~trznych, wyst~pujqcych przy niedostatecznym odzywianiu ro
slin borem, bq,dz tez przy nadmiernej jego Ho.sei w pozywieniu mineral
nym. Spelnily onre waine zadanie: bez w,z-gl~du na r6.znic~ w stopniu za
potrzebowania roslin na bor, bez wzglE;du na niejednakowq wrazliwosc 
r6~nych roslin na daw'ki boru - nieZJb~dnosc boru jako skladnika pokar
mowego dla wszystkich wyzszych roslin stw,ierdzona zostala z calq pew
nosciq. Prace te md.aly d'uze znaczenie dla produkcji roslinnej z tego po
wodu, ze daly podstaw~ do rozpoz1nania u r6znych uprawianych roslin 
zaburz,en chorobowych, wywolanych niedostatkiem lub nadmiarem po
zywienia borowego. 

Rozpocz·~te p6zniej prace mi.aly na celu 21badanie zachow.ania si~ bo
ru w ros1inie d. okreslenie jego funkcji fizjologicznej. Podj~cie i prowa
dzenie tych 1badan mozliwe bylo dopiero po opracowaniu dogodnych 
i'losciowych metod ozna-czania drobnych ilosci boru, to ZJnaczy dopiero 
Po opracowaniu metody kurkuminowej (42) i ·szczeg6lnie dogodnej m1e
tody chinalizarynowej (8, 45). 

Przy braku :boru w pozywce pojawiaj cl si~ u roslin charakterystycz .... 
ne objawy chorobow,e. Sc1 one wy.nikiem zmian anatomicznych w tkan
kach roslinnych. Z najwazniejszych zmian wymienic nalezy: zamieranie 
tkainkii tw6-rczej stozk6w wzrostu, nienormalny 1podzial koim6rek, nad
mierny rozw6j mia·zgi, rozipad kom6rek parenchymaitycznych, rozpad 
tkanek przewodzc1cych. Te zm,iany wewn~trzne powodujq w nast~pstwie 
zewn~trzne objawy chorobow,e, a mianowicie zahamowanie wzrostu ko
rzeni, zahamowanie normalnego wzrostu p~d6w. RosHny przybierajq wy
gtlqd krzaczasty. Liscie chorych rosli,n stajc1 15,i~ kruche, l,amliwe, o nie
nor,malnym usta.wieniu. Cz~sc,i wierzcholikowe rosliny sq w mniejszym 
lub wi~kszym stopniu nienorma.Inie zabarwione. Wreszcie wyst~puje cal-
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kowite zam,ieranie mlodszych, wierzchohl{owych .c:z~sci rosliny. Brak bo
ru wywoluie ZJmiany w kom6rkach generaitywnych, eo U1niem_ozliwia nor
m.a1ny przebieg procesu zaplodnienia. Pojawienire si~ zewn~trznych 
oznak glodu borowego zwiqzane jest ze znacznym spadkiem plonu ros
lin, a przede wszystkim ze znacznym spadkiem lub nawet cal1kowitym 
brakiem ,plonu nasion czy owoc6w. lnteresujqcy jest fakit, ze objawy 
braku boru przypominajq objawy braku wapnia w pozywieniu mimeral
nym. 

Wysokie dawki boru dzialajq na rosliny tok.sycznie. Przy na!dmier
nych dawkach wy.st~puje naruszenie struktury kom6rek i tkanek. Mi~
dzy innymi stwierdzono degeneracj~ chloroplast6w, brunatni-einie sk6rki 
mi~kiszu palisadowe,go i gqbczastego. Szczeg6lowy opis sku,tk6w niedo
statku lub tez nadmiaru pozywienia 1borowego podany jest w wymienio
nych wyzej monografiach lub w poszczeg6lnych pracach (3, 5, 10, 16, 18, 
20, 22, 26, 27, 31, 35, 43, 44, 57, 66). 

Z.ewn~trzne i wewn~trzne objawy glodu borowego Sq nast~pstwem 
nienorma1nego przebiegu proces6w zachodzqcych w roslinach. Stqd tez 
badajqc p0iszczeg6lne procesy mozna by poznac rol~ boru. Nalezy jednak 
od razu podkreslic, ze o ile do brze znamy wplyw boru na wzrost i plon 
roslin, to fizjologiczna funkcja, czy fizjologic:zine funikcje ·boru doct:ych
czas zostaly wyjasnione w stopniu ibarictzo slabym i w ogromnej ilosci 
prac tnaukowych z tego zakresu spotykamy bardzo duzo .sprzecznosci. 
Rozpatrzmy blizej n.iekt6re zagadnienia. 

A. Przemiana w~glow,odan6w 

Znany od dawna jest fakt (21, 26), ze li§cie roslin zaopatrzonych 
w niedostatecznq ilosc boru odznaczajq si~ nadmiern~e -zwü~kszonq za
wartosciq w~glowodan6w, a przede wszy:stkim cukr6w. Jesit to fa:kt bez
sporny, nie budzqcy zadnych zastrzezen. 1Istniejq jednak r6znice w sp~
sobie wytlum.aczenia przyczyn tego nier6,wnomi•ernego rozmieszczen1a 
w~glowodan6w. Jedni z hadaczy (21, 26, 70) widzq przyczyn~ nagroma°"'. 
dzenia w~glowodan6w w lisciach w niemoznosci ich przemieszczenia do 
innych orgam.6w na skutek zmian patologicznych w tkankach przewo: 
dzqcych. Badania Prianisznikowej ( 48) nad zmianami anatomicznym1 

w tkanikach przewodzqcych slonecznika przy braku boru wykazaly, _ie 
zmiany te wyst~pujq w kr6tkim czasi-e po odj1~ciu 1boru. Ostre r6zn1ce 
pojawily si(; w budowie tkanek ;przewodzqcych gornych lisci i wier~
cholka lodygi. Autorka przypuszcza, ze zmiany anatomic:one wyst~puJc! 
w okresie dyferencjacji naczyn z kambium. Ten fakt potwierdzal,by po
glqd, ze gl6wnq przyczynq nagromadzania cukru w lisciach sc1 zrnianY 
pa tologiczne w tkankach .przewodzq.cych. 

Inn-ego zdania jest Szkolnik (_61, str. 369). Uwaza on bowiem, ze du
ze nagrom.adzenie w~glowodan6w w lisciach jest wywolane zahamowa
niem wzrositu rosliny, szczeg6lnie wzrostu korzeni przy niedostatku bo
ru. Przy zahamowanym wzroscie zmniejsza si:~ zapotrzebowanie na w<=;,-. 
glowodany, ich przemieszcz-enie ulega :r6wniez zahamowaniu. I to ~a 
byc przyczynq znacznego nagromadzeni.a si~ tych skladniik6w w ILs- · 
ciach. Szkolnik uw.aza, ze jezeli nawet istnieje pewn.a trudnosc w pr,ze
mieszczeniu w~glowodan6w na sku tek zmian w tkankach przewodzf!- · 
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cych, to ta trudnosc moz·2 wystc1pic j edynie w p6zniej,szym okresie, 
w6wczas gdy zmi.any w tkainkach przewodz&cych zaznaczq si~ wyraznie. 
Na ipoparcie swojego wniosku Szkolnik przyt.acz.a wynik doswi.adczenia 
z roku 1934, w kit6rym w jednej serii len otrzymyw.al bor przez calv czas, 
a w drugiej serii bor byl wyl&czony przez 15 - 20 dni. Ozn.aczeni.a cu
kr6w rozpuszczalnych w lisciach, lodyg.ach i korzeniach wykazaly, ze n.a 
pozywce bezborowej byla znacznie zwi~kszona zawartosc cukr6w w lis
ciach i wyraznie wi~ksza w kQrzeniach. Natomi.ast nie wystqpily r6znice 
w zawartosci cukr6w w todygach. 

Inaczej jeszc2;e zapatruj,e si~ na to zag.adnienie Bielousow (za Jako
wlewq,, 25 ). Twierdzi on mianowicie, ze nienormalne rozmieszczenie cu
kru jest rezultatem nienormalnego przrebLegu proces6w przemiany jed
nych w-~1glowodan6w w drugie i ze funkcja boru zwi&zana jest wlasnie 
z tymi przemianami. Z tej lub innej przyczyny utrudnione przemieszcze
ni,e nadmiaru w~glowodan6w .z lisci do irnnych organ6w przy ni,edost.atecz
nej ilosci pozywienia borowego odbija siG ujemnie na wzroscie i konco
wym plonie rosliny. 

Przeciwnie, dosrtarczenie roslinom pozywienia borowego wywiera do
datni wplyw nie tylko na plon roslin, ale i na jakosc plonu. Powi~ksza si~ 
mianowicie n.a przyklad zawaritosc cukru w korz•eniach ,burak6\v, w owo
cach pomidor6w, zaw.artosc sk•robi w ziemniakach. Kiedrow-Zichman 
(30) potwierdzH zwi~kszenie zawartosci cuk,ru \\; marchwi jadalnej , Buzo
wer (15) ,zawartosci :skrobi w bulwach ziemniaka, Agafonow.a (1) zawar
tosci skrobi w nasionach gryki i bulwach ziemniaka, Scripture i McHar
gue (55) zawartosci cukr6w w korzeniach rzodkiewki. 

Znane sc1 dal,ej prace, wykazujc1ce ze dost.arczenie roslinom iboru 
przez normalne nawozenie lub przez za,stosowanie oprysk6w zwi~ksza in
tensywno.sc fotosynitez.y. Jakowlewa (25) wykazala to bardzo wyraznie 
w doswiadczeniu z burakiem cukrowym. Wi~ksza intensywnosc fo,tosyn
tezy jrest .prawdopodobni,e zwicizana z wiGkszq zawartosciq chlorofilu (14, 
61, str. 3,66). Richter (z.a Mak:simowem, 37 ), stwierdzai&c zwi~kszenie in
tensywnosci fotosyntezy pod wplywem boru, nie znalazl nigdy nagroma
dzen1a cukr6w w lisciach, bo przemieszczenie cukr6w do innych organ6w 
rosliny odbywalo si~ ibez zadnych przeszk6d. Wyniki te w pelni zo-s1taly 
potwierdzone przez imne prace (Wazenin i Bielakow.a, 69, Jakowlewa, 24, 
Agafonowa, 1). W wymienionej juz pracy Jakowlewa (25), badajc1c prze
mi.any w~glowodan6w w lisci.ach salaty w zaleznosci od pozywienia boro
wego, stwierdzila z,e w roslinach na pozywce bez boru nagromadzilo siG 
diuzo cuk,r6w, szczeg61:ni.e sacharo:ay, i ze po dostarczeniu boru do pozyw
ki nastc1pHo szybkie przemieszczenie :sacharozy z lisci do innych czGsci 
rosliny. Zmiana w zawartosci sacharozy stwierdzona zostala n a d r u g i 
d z i e n po przeniesieniu roslin na pozywk~ z bor,em. 

N.awic1zujc1c do poglq,d6w Szkolnika o przyczynie nagromadzenia cu
kr6w w lisciach roslin niedostatecznie zaopatrzonych w bor, trudno przy
P,uscic, aby w tak krotkim czasie wystc1pily tak duz.e r6znice we wzro.scie, 
ahy moglo to byc przyczynq odplywu cukru z lisci. A z drugiej s,trony tru
dno ~n6w przypuscic, a;by w tak kr6tkim czasie wystqpily na tyle korzyst
ne zmiany w 1budowie tkanek przewodzc1cych, aby odplyw w~glowodan6w 
tno,g'l tak silnie si•~ zwi~kszyc. Przyczyna nagromadz,a,nia .cukr6w w lisciach 
przy braku boru, .albo in.aczej, przyczyna latwego przemieszczania cu-
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kr6w z lisci do innych argan6w w abecnasci baru musi tkwic gd.zie in
dzi€j . J.akawlewa przypu.s:zicza, ze rala baru w raslinach palega n.a wply
wie tega skladnika na syst em enzyma tyczny roslin. Mazna by sctdzic, ze 
przy gladzie barawym aktywnasc enzym6w hydralizuj ctcych pawinna byc 
obnizana i if:a maze pawadowac zmniejszony adpl1yw cukrow -z lisci. Jaka
w lew.a sprawdzo..l.a t~ hipatez~ w daswiadczeniu z mladymi roslinami sla
necznika, akr·eslajqc w lisciach dzialanie inwertazy metodq Kursanowa 
(25). Wyniki podaje tabela 1. 

Hydroli tyczna aktywnosc inwerta
T'abela 1 zy w lisciach przy glodzie borowym 

jest znacznie mniejsza anizeli. w lis
W plyw bor u na syntez~ i hydroliz~ ciach z raslin normalnie zaopatrzo-
sacharozy w lisciach slonecznika (mg nych w bar. Jakawlewa przypuszcza, 
cukru inwertowanego na 1 q suchej ze ta oslabiana dzialalno.sc hydroli-

masy) tyczna ,moze lbyc zasadniczq przyczy

Bez boru 

Z borem 

(0 
N 
<I) 

44,75 

4,01 

Hydroliza 

I 7,25 

55,37 

Stosunek 
synteza: 

hydroliza 

2,6 

• 0.07 

nct na,gromadzenia cukru w lisciach 
w wyp.adku gladu barawega. W do
swi.adczeniach z dwi-em.a admianami 
ztemniaka Buzower (15) potwierdzil 
te wyniki. Hydrali tyczna aktywnosc 
inwertazy w lisciach ziemniakow na
wozanych barem .byla wyzsza anize
li w lisciach roslin ibez iboru. 

Skomplikowane, trudne zag.adnienie przemian w~glawodanowych 
w roslinach i zagadnienie udzialu boru w tych przemianach zyskalo nawe 
naswietlenie w pracy Gauch'a i Dugger'a (19). Opierajqc si~ na dawno 
znanej zdolnosci janu baranowego lctczenia si,(; ze zwiqzkami organiczny-
mi -zawierajqcymi grupy hydraksylowe i na wlasnasciach tych ·zwictzk6w 
boro-organicznych (72), autorzy wysun~li hipotez~, ze w abecnosci boru 
sacharaza jaka zwüµek zjanizawany h~dzie ulegala latwiejszemu przeno-

. szeniu wewnq1trz rosliny anizeli w pastaci czqsteczek ni-e zjanizawanych. 
H ipateza ta za.stala w pelni potwierdzona · przez wyniki doswiadczen. 
W pierwszych daswiadczeniach badano w aparacie Warburga addychanie 
karzonk6w fa:.sali i grcichu 2anurzanych w roztworze sam,ej sacharozy i sa
charozy z .m.alym dadatki.em boru. Dadatek boru da sacharazy wplyn&l 
wybitnie dadatnia na iint-ensywnosc oddych.ania, eo byla dawode.m znacz.
n ie latwiejszego prz1ehika.ni.a sacharozy lub produkt6w jej hydrolizy ~o 
kom6rek karzonk6w. W dosw,iadc-zeni.ach innych badana rozchadzenie s1~ 
w roslinie sacharazy pa zanurzeni u Hscia pomidara w raztwarz,e sacha
rozy. ze znaczanym w~glem. U zyita r6wniez byta sacharoz.a bez dodatku 
i z dodatkiem baru (Jako kwasu barawego) w koncentracji 10 •mg · B/litr. 
Stwierdzono, z·e sacharaza z. dodatkiem boru przechodzila da wierzcholka 
!odygi kilkakratmie szybeiej niz sama sach.aroza. Wyniki te slusznie uw.a
z.aj q autarzy za dow6d, ze sama :sach.araza z trudem przenika do kam6re·~, 
natamiast latwa czyni ta sacharoza z dadatkiem boru. Autarzy wyciqg~Fl 
whiasek, ze oznaki .gladu boraweg-a mogq byc wywalane brakiem cukrow 
w tkankach karnbium, wierzcholka lodygi, wierzchalka korzeni, kwi.at6w 
czy owoc6w. 1 • 

n ·ostateczne zao·patrzenie ros1in w pazywienie borawe sprzyja wi~c 
w taki ·czy iruny spos6b przemieszczeniu asymilatow do korzeni, owoc6w, 
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nasion. Tym si~ tlumaczy karzystny wplyw boru na plan raslin ·i n a po
lepszen.ie jega jakasci. Ten dadartni wplyw boru dabrz-e jest znany, jed
nakze, jak dotychczas, nie ·znamy dokladnie roli ba,ru w przemieszcnan iu 
i procesach hydralizy - syntezy w~glawadan6w. 

B. Prodesy ok~y~dredukcyjni,e 

Od dawna wiadamo byla, -ze przy braku boru w kul turach wodnych 
pierwsze objawy gladu barowego pajawiajq si~ na korz€niach, a p6zniej 
dapiero na cz~sciach nadzi,emnych. U roslin o wi~kszych wymag.aniach 
w stasunku da :boru objawy gtadu borowego wyst~pujct bardza szybka. J uz 
pa kilkunastu gadzinach pa adj~ciu boru z pozywki mozna stwierdzic w y 
razne z·miany we wzroscie i wyglctdzie korzeni. Szkolnik (64) wysun c1 l 
przypuszczenie, ze bar w kulturach wodnych, przy slabym przewjetrzaniu , 
w jaki..s spos6b paprawia ·zaapatrzenie korzen:i w tl-en. 

Dla sprawdzenia ,tego przypuszc:z;enia z.alazana kultury wodne z do
dawaniem da pazywki bezbarowej nadtlenku wodoru. Wiadamo, ze nad
t lenek wodoru zdalny jest utleniac bialogicznie wazn:e zwü1zki w obec
nasci katalizatora alba rozpadac si~ .na wad~ i tlen przy udzial e kaitalazy. 
Doswiadczenie przeprowadzono w kuUurach wodnych ·z lnem w n aczy
nia.ch p6l1it-rowych. Paza serict bezborawq byly serie z r6-znymi ilosciarn~ 
codziennie dodawanego nadtlenku wodoru oraz seria z 0,5 mg B/l itr. 
W kulturach bez boru jedna seri.a 1byla 'bez przewietrzania, druga codzien
nie przewietrzana. ·Otrzymane wyniki charakt,eryzuj-e tabela 2. 

T a bela 2 
Sucha masa w gramach na sl6j 

Czt,;sci nadziemne Korz e ni e 

----·-----------------------------

3 
'<I) 

0 
"O -

CL) .... 
i;::: 
CU 
N 
1:.) 

"t: 
CO --3 

'<IJ 
0 

"'O --

Bez boru 

3 krople 10/o H 20 2 

3 krople 30/o H 20 2 

3 krople 80/o H 20 2 

Z borem 

Bez boru 

Bez boru z przew. 

Bez boru 3 krople 60/o H202 

Z borem 

0,0466 

0,0804 

0,1644 

0,1023 

0,2618 

0,0626 

0,0768 

0.1240 

0,2224 

0,0040 

0,011 2 

0,01 96 

0 ,0174 

0,0341 

0 ,0090 

0,0105 

0,0201 

0,0366 

Dodaite'k nadtlenku wodoru wplynql bardzo korzystnie na wzrast lnu 
w nieobecnosci boru. Dose niski plon lnu w se1rii, w kt6rej ,pazywka byla 
przewietr.zana, Uumaczy auta•r niedostatecznym dastarczeniem tlenu. 

W drugiej pracy (63) podane sct ~yniiki d?swiad~zen h~dcicych •uzu
pelnieniem i powt6rzeni•em popr.zedn1:ch. Znow stw1erdzono korzystny 
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wplyw nadtlenku wodoru na wzrost roslin, szczeg6lnie na wzrost korze
ni. W doswiadczeni.ach z owsem i j~czmieniem r6wniez uzyskano podob
n e wyniki. Ot.rzymane wyniki, zdaniem autor6w, charakteryzujci filZjolo
gicznci rol~ boru, pol-egajqCq prawdopodobnie na zdolnosci poprawi:enia 
zaopatrzenia roslin , przede wszystkim ich systemu korzeniowego, w nie
z b~dny tlen. Szkolnik i wsp6lpr.acownicy uw.azajci, ze nalezy podjcic spe
cjalne doswiadczenia dla wyjasnienia mechanizmu wplywu boru na po
lepszenie warunk6w tlenowych pozywki. Autorzy przypuszcz.ajq, ze bor 
dzü~ki latwosci lqczenia si~ ze zwicizkami nrg.anicznymi zdolny jest do 
tworzenia organicznych nadtlenk6w zaopatrujcicych korzenie w tlen. 

Autorzy na poparcie swych wniosk6w powolujq si~ na wyniki dc
swiadczen polowych, przeprowadzonych przez Pejwego z n.awozeniem bo
rowym w warunkach sl.ahej aeracji. Korzystne dzialanie boru obserwo
w.ano przv n.admiernej wilgotnosci .gleby, to zn.aczy przy utrudnionym do
st~pie powietrza. Autorzy scidzq, ze mozliwosciq zastcipienia boru prz,ez 
dodatek nadtlenku wodoru moz.na wytlum.aczyc r6znic~ w wymag.aniach 
r6.znych roslin w stosunku do boru, r6znice na przyklad w wymaganiach 
rosHn zbozowych - o bardzo malych potrzebach i roslin dwulisciennych
o duzych potrzebach. System korz-eniowy roslin zibozowych jest bardziej 
przystosow.any do gorszych wa.runk6w tlenowych anizeli sysitem kor2ie
niowy roslin d wulisciennych, tym si~ ,tez Uum.aczy znacznie mniejsze za
potrzebow.anie na bor u roslin zbozowych w por6wn.aniu z roslinami dwu
lisciennymi. 

Autorzy dalej twierdzq, ze mni·ejsze wymaga_aj..a roslin -w stosunku do 
boru w nizs.zych temper.aturach dadzq si~ wyjasn-ic lepszci rozpuszczalno
s cici powietrza, a wi~c i wi~kszq z.awartosciq tlenu w tych w.arunkac'h. 
Wreszcie autorzy twierdzci, ze mniejsza niezb~dnosc ,boru . dla roslin 
w kulturach o reakcji alkaliczinej 1 , moze byc r6wniez wytlum.aczona zdol
nosciq boru regulowania przebiegu proces6w oksydoredukcyjnych, za
leznych od pH srodowiska. 

Trudno jest w·szystkie wypowiedzi Szkolnika i wsp6lpracownik6w 
uznac za calkowicie uzasadnione. Zastrzezenia nasuw.ajq si~ z nast~pujci
cych powod6w: 

1. Nie mamy zup·elnej pewnosci, czy w przeprowadzonych doswiad
czeniach razem z nadtlenkiem wodoru nie ~ostal wprowadzony bor do 
pozywki. 

2. Gdyby rzeczywiscie dziaJ.anie boru polegalo gl,6wnie na polepsze~ 
niu zaopatrzenia w itlen korzeni -roslin, to w ogromnej ilosci doswiadczen 
prowadzonych w kul turach piaskowych -czy glebowych powinn~smy spot
kac si~ tylko w wyjqtkowych wypadkach z kor:oystnym dziala:niem boru. 
A tymczas-em rosliny w kul turach piaskowych przy niedostarczeniu boru, 
nawet przy bardzo dobrych warunkach tlenowych, wykazujci j~skrawe 
oznaki glodu borowego. Tak samo trudno byloby wytlumaczyc s1Inci re
akcj~ roslin na bor w kulturach wodnych, w kt-6rych pozywka byla bard~.o 
cz~sto zmieniana albo stale odnawiana i w kt6rych o bralku powietrza nie 
moglo byc mowy (12, 13, 35, 38). 

1 Twierdzenie calkowicie sprzeczne z wypowiedziq Kowalewej i Szkolniika (32J: 
,,p rzy wniesieniu nadmiernych dawek wapna bardzo silnie wzrasta zapotrzebowani~ 
roslin na bor". 
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3. Wreszcie niezrozumiale jest twierdzenie .autor6w, ze w srodowisku 
alkalicznym rosliny wykazujq „mniejszq niezb~dnosc" ·boru. Istnieje 
wprawdzie wtedy obnizenie zawartosci boru w masie rosliinnej (1, 2, 30, 
71) na skutek zmniej·szonej zdolnosci pobie,rania boru przez ro·sliny, do
swiadczenia jednak wskazujq na potrzeb~ zwi~kszonego dostarczenia boru 
wlasnie w warunkach srodowiska alkalicznego. Z tych powod6w te bar
dzo interesuj,qc,e wyniki doswiadczeii z na.dtlenkiem wodoru przyj,qc n·a
lezaloby z wielkq ostroznosciq. 

Z takq ostroznosciq ocenia B.aba (4) wyni.Jki swych doswi.adczen prze
prowadzonych w kulturach wodnych nad niezdolnosciq j~czmienia do wy
twarzania nasion przy braku 1boru w pozywieniu mineralnym. Poz.a inny
mi czynnikami badany byl r6wni:ez wplyw przewietrzani.a pozywki dla 
przekonania si~, czy ten zabi-eg rri.oze z.mniejszyc ujemny wplyw braku 
boru. Przewietrzane byly wszystkie kultury, zar6wno z pozywieniem bo
rowym, j.ak i pozbawione boru. Okazalo si~, ze przewietrzanie wywarlo 
bardzo silny, dod.atni wplyw na wzrost korz:eni i zwi~kszylo plon cz,~sci 
nadziemnych w obydwu wypadkach, bez wzgl~du na to czy bor byl do
s,tarczony, czy ni,e. Szczreg6lnie wazne bylo stwierdzenie, ze przewietrza
nie zn.acznie zmniejszylo niezdolnosc roslin do wytwarzania nasion przy 
braku boru. Autor uwaza jednaik, ze wynik ten mozna wytlumaczyc 
zwü~kszonym wykorzystaniem przez rosliny horu znajdujqcego si~ w roz
tworze w postaci zanieczyszczeii. Wykorzystanie to wywolane bylo zwi~k
.szonq zdolnosciq absorbcyj nq korz€ni w kuHurach prz:ewi,etrzanych. 

W przeglcidzi~ litera1rury nad wplywem bo:ru na procesy . oksydore
dukcyjne wymienic nalezy jeszcze inne . prace. W.adleigh i Sh1ve (67) Sc! 
zdania, ~e przy_ ibraku boru obnizony zostaj·e proces utlenienia cukr6w. 
Kowalewa i Sz.kolnik (32) otrzymali przy dodatku do pozywki boru pod
\vyzszenie zdolno·sci ·tlk.anek lnu do redukcji jodu: Autorzy widzq w tym 
dow-6d wi~ksz,ej zawartosci skladnik6w systemu oksydo,redukcyjnego, 
obecny0li. w cz,~sci.ach rosliny o intensywnej przemianie materii. Jako
wlew.a (23) wykazala, z•e pod wp1:ywem boru wzrasta. akitywno·sc katalazy. 
Wresz.cie Wazenin i Bielakowa (69) stwierdzili , ze bor, podobnie jak i jod 
lub brom, podwyzsza w bulwach ziemniaka nie 1tylko .aktywnosc katala
zy, ale r6wnie.z innych enzym6w, a ·mianowicie peroksydazy, tyrozynazy, 
am.y lazy, sacharazy. 

Z.agadnieni•e udzialu boru w proC'esach oksy,doredukcyjnych nie jest 
wi~c dotqd jasne, bo podobny vvplyw wywie,rajq i inne mikroskladniki, 
a poza tym zwi~kszonci aktywnosc pod wplywem boru wykazujq nie tyl
ko enzymy systemu oksydoredukcyjnego, ale i inne, zupelnie od nich 
r6zne. . 

c·: Syn.teza substancji pektynoioych 

· Przy b:~daniu zachowania si~ boru· w roslinach dawno juz utrzymy
w.ano (27 ), 1.ze bor jest wiqzany w tkankach roslinnych i nie moze byc la
two prze.no.szony do nowych tworzqcych si~ cz~.sci roslinnych. Oznaczenia 
boru ro.zpuszczalnego i nierozpuszczalnego (przy czym za bor rozpuszczal
ny przyjmowano bor wycisni~ty ze .swiezych t'kanek lub tez bor wylu
gowany gorqCq wodq) wyk.azujct (9, 12, 38, 49), ze zh.aczna, a nawet prze
wazajqca e~sc boru znajd'uj,e si~ w :roslinire w .postaci rozpuszczalnej. 
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W niekt6rych ty lko wypadkach (71) otrzymano nieznacznq ilosc boru •roz
puszczalnego. Z drugiej strony isitniiejq niewqtpliwe dowody na to, ze bor 
musi byc dostarczany roslinom w ciqgu calego ich zycia, nie tylko w okre
sie poczqtkowym. Nalezy zatem przyjqic, ze nawet latwo ro~usz:czalne 
zwiqzki ·boru nie mogq byc przenoszone do nowych org.an6w. Znane s~ 
bardzo liczne wyniki doswiadcze:n, wskaru.iqce na to, ze nawet przy du
zym nagromadz,eniu boru w starych Usciach, po przeniesireniu roslin na 
pozywk~ bezborow.q, w kr6tkim czasie -;,ikazujq st~ na mlodych, nowych 
cz,~sciach rosliny typowe objawy glodu 'borowego. 

To dziwne, niezrozumiale zaohowanie si~ boru bylo Jednq z przy
czyn poszukiwania zwiqzlk6w, kt6re hor moze tworzyc w roslinie. Dla roz
strzygnü~cia tego zagadnienia Smith (za Szikolnikiem, 61, str. 333) w roku 
1944 oz.naczala z.awartosc lboru w r6znych C'Z•~sciac'h kom-6rek lisci dyni, 
a wi~c zaw.artosc boru w soku kom6rkowym, w cytoplazmie, w chloro
plastach, w hlonte kom6rkowej. 0pr6cz · boru oz.inaczany byl wapn. Oka
zalo si~, ze okolo 50% ·boru i okolo 70% wapnia ·zwiq.Zanyc'h jest w hlonie 
kom·6rkow,ej lub przez substancj~ mt~dzykom6rkowq. 0bydwa te sklad
niki latwo mozna wylugowac rozcienczonym kwasem, ale nie mozna ich 
wydobyc rozcienczonym lug,iem. Zawartos·c lboru w chloi:oplastach byla 
bardzo niska. Por6wnanie zawar,tosci boru w r6znych ·cz·~ciaoh kom6rek 
lisci dyni •na pozywce bez boru, z inormalnq i podwyizszon:q dawkq ,te,go 
skladnika, doprowadzilo autork~ do wniosku, ze metabolizmy boru, wapnia 
i jakiejs substancji sei.an kom6rkowych, na ,przy'kl.ad protopekityny lub 
pekityny znajdujq si~ w scislej od siebie zaleznosci. 

Na mozliwosc powstania w rosliniie zwi,q,Zk6w boro-pektynowych 
zwr6ci1 uwag~ w roku 1941 Bobko (9), kt6ry doswiadczalnie wykazat, ze 
po zmieszaniu roztworu kwasu borowego z roztworem pektyny otrzymu
j e si~ produkt o bardziej kwasowych wlasnosciach. P6~niejsze jednak pra
ce tego aiutora nie daly podobnych wynilk6w. Przeprowadzone w tym sa
mym czasie przez Marsha i Shiv,e'a (38) badania nad wplyw-em boru na 
zawartosc substancji pektynowych i substancji tlus.zczowyc'h w tkankach 
merystematycznych kukurydzy wykazaly, ze u roslin dostatecznie ·zao
pat,rzonych w bor i wapn mozna 1bylo stwierdzic przy pomocy czerwieni 
rutenowej i Sudainu III dodatniq reakcj~ na obecnos·c w cytoplazmie pek
tyn i tluszczu. W tkankaah roslin na 'Pozywce bezborowej, ale z wapniem, 
otrzymano dodatniq reakcj~ na pektyny, ujemnq na tluszcze, w tkank.ach 
zas roslin z wysokq daw'kq boru i r6wniez ·z wapniem otrzymano ujemnc1 
reaikcj,~ ina pektyny, a doda,t.niiq na tlusz'cz. Sami autorzy zastrzegli si~, ze 
Sc! to wyniki wst~pne, wymagajqce dals:ziego sprawdzenia i potwierdzenia. 

We wspomnianej juz pracy Smith wypowiedziala poglqd, ze okresle
nie zwiqzku horu w btonie kom6rkowej dalo by moznosc oznaczeni.a fun'k: 
cji tego pi:erwiastka, w roslini,e. Skladniki, .z kt6rymi 1bor ·m6gl~y byc 
Z\Viqzany w blonie kom6rkowej, ,nie wyst~:pujq w .subsitancji m1~dzyko
m6rkowej u zwierzqt i tym tez prawdopodobnie tlumaczy si~ 'tzybkie W":[
dalanie boru -z organizmu zwierz~cego i bardzo jego niska lkonc-entracJa 
w tkankach zwier:zi~cych. Smith sqdzi, ze w organizmie roslinnym two
rzq si~ zwiqZki kompleksowe kwasu ,bo~owego i wapnia ·z kw.asem galak: 
turonowym, galaktozq i arabinozq, a wi~c ze zwiqzkami wchodzqcymi 
w sklad sU!bstancji pe'ktynowych. Te ostaitnie, jak wiemy, twor~ bl{l,Szik~ 
srod'kowfl, lflCZflCcl s'lSiaduj.qce ze soh~ blony tkom6rkowe, 
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W nast~pnej pracy tej samej autorki, opublikowanej pod nazwiskiem 
Winfield (za, Szkolniki.em, 61, str. 338) mozna znalezc posredni·e dowody, 
potwierdzajc1ce to przypuszczenie. W1nfield zwr6cila uwag~ na organizmy 
nie wymagajqce ani pokarmu borowego, .ani wapniowego. Sq to grzyby 
Aspergillus rn~ger i P,enicilium gLaucum. ·Organizm,y te , jak st\vi-erdzono 
doswiadczalnie, nie sct tez zdolne do przeprowadzania syntezy zwiqzk6w 
pe~tynowych. Jednakze w ok'reslonych warunkach Aspergillus, majctc 
dostarczony bor i galaiktoz~, m6gl wytwarzac kwas galakturonowy. 

Wyniki doswi.adc:oen nad wplywem boru na z.awartosc w roslinach 
zwiiqzk6w p·ektynowych Set bardzo skctpe. Morris ( 40) iStwi.erdzil , ze za
wartosc pektyn w owocach jest nizsza przy niedostatku boru. Johnston 
i Dore (26) przeciwnie, nie znalezli .zadnej zaleznosci pomi~dzy z.ao,patrze
niem roslin w lbor a z.awartoscict substancji p€ktynowych. Lorenz (33) wy
kazal, z·e w korzeniach bur.ak6w przy glodzie borowym bylo mni-ej proto
pektyny niz przy dostatecznych dawkach boru. W niedawno wykonanych 
oznaczeniach Bobko (za Szkolnikiem, 61, str. 339) inie m6gl stwierdzic zad
nej p_rawidlowosci pomi~dzy dawkami boru a zawartosciq pektyn, cho~ 
cia* aktywnosc enzymu pek,tazy byla wyzsza u ,roslin dostatecznie zaopa
trzonych w bor. 

Wyniki zatem odnoszqc-e si~ do zawartosci swbstancji pe'ktynowych 
w zale-znosci od pozywienia borowego sct calkowicie sprzeczne. Wspom
niec wreszcte n.alezy o ipr6bach dokonanych przez Winfield wydzielenia 
z roslin kompleksowych zwiq.zk6w boro-pektynowych. J-ednakze te zwü}
zki kompleksowe okazaly si~ lat'wo rozpuszczalne w wodzie i latwo ule.ga
ly dysocjacji przy dodaniu rozpuszczalnika. Byly wi~c robione pr6by wyi
zolowani.a tych zwicizk6w za pomocq TOZipuszczalnik6w organicznych -
bezwodnym .alkoholem, acetonem, chloroformem, eterem naftowym, et2-
rem etylowym, ale zade.n z tych rozpuszczalnik61vv nie okazal si~ przydat
ny do eks,trakcji zwiqZlk6w boru z masy roslinnej. 

Z tego przeglctdu wid'z.Lrny, ze zagadnienie udzialu boru w syntezie 
zwictzk6w pektynowych, kt6re z poczqtku wydawalo si~ bardzo jasne 
i proste, dotychczas nie zositalo osta:tecznie rozstrzygni~te. 

D. Aziort i skladniki popielne 

Na 1podstawie licznych doswiadcz.en, w kt6rych 1badano wplyw roz
nych d.awek boru, od daw.ek najmniejszych, niewystarczajqcych dla ro
slin, az do bardz10 wyso'kioh, toksycznych, stwi·erdzic mozna scislq zalez
nosc pomü~dzy iloscict dostarcz1onego, boru a jego zawarto·sciq w tkankach 
roslinnych. Przy r6.znych dawkach boru zawa,rtosc jego w roslinach: 
a szczeg6lnie w lisciach, moze si~ wahac w ba:rdzo szerokich granicach. 
Nie tez dmwnego, ·ze przedmi0item zainteresowanra wielu bad.aczy byla 
zaleznosc pomi~dzy zawartosciq boru w roslinach, jako rezultat-em r6zne
go zaopa(trzenia i polbierania tego skladnika, a pobieraniem i zachowanie•m 
si~ a,zotu i i:nnych skladni:k6-w mineiralnych. 

W pracy Szkolnika (61, str. 339) mlode rosliny b?bi;ku i lnu na po
zywce z barem pobraly m.niejsze ilosci fosforu, wapn1a 1 az~tu ~zotano
wego, a wL~ksz-e ilosci potasu, anizeli na ;pozywc-e pozhaw1oneJ . b 0:lf· 
W doswiadczeniach p6zniejs.zych, przeprowadzonych ze star~zym~ rosh
n9,m~ J.pu1 uzyskano tylko poitwierd?ienie -zmnie~S'zone&o pob1eran1a fq~-

' · 
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foru na pozywce z borem, a w pobieraniu ,potasu, wapnia i azotu nie otrzy
mano wyraznej zaleznosci od dostarczenia lub braku boru w pozywce. 'ia
libli (65) otrzymal w :slomie lnu z gleby nawozonej borem nizszq zawar
tosc azotu i fosforu, podczas gdy zawartosc wapnia, m.agnezu i potasu nie 
ulegla zmi.anie. Scharrer i Schreiber (52) znalezli zwi~ikszonq absorbcj~ 
magnezu w obecnosci boru. · 

Lowenhaupt (34) stwierdzil przy glodzie borowym wi~ksz:e nagroma
dzenie wapnia w popiele lisci slonecznika, ale za rto mniejsze w lodydze 
i korzeni·ach, ,tak ze w calej roslinie zawartosc wapnia okazala si~ •mniej
sza niz w obecnosci dostatecznego pozywienia borow·ego. Muhr (41) w do
swiadczeniach z wieloma r6mymi roslinami stwierdzil, ze tkanki roslin 
niedostatecznie odzywianych borem w wi~kszosci wypadk6w zawieraly 
wi~cej wapnia, azotu, magnezu i .zelaza niz roslin zaopatrzonych nO'rmal
nie. Najwi~ksz,e r6inice znaleziono w zawartosci azotu i zelaza. 

W doswi.adczeniach M. G6rskiego (20) z bobikiem zawartosc potasu 
w seriach bez dodatku boru byla wyzsza, azotu natomiast nizsza w po
c6wnaniu z seriami .z dodatkiem boru. Maksimow (36) r6wniez ZI)alazl 
przy glodzie borowym awi~kszonq zawartosc .azotu, fosforu i potasu w soi 
i lnie, natomiast w bura!ka-ch cwik!owych zawartosc azotu, wapnia i fos
foru nie z.alezala od dostarczenia boru. Podobne wyniki otrzymal Kater 
(31) dla zawartosci fosforu i 'Po.t.asu w gorczycy i bobiku. Rehm (50), b.a
dajqc pobieranie poszczeg6lnych jon6w w lkulturach wodnych z p,ojedyn
czych soli i z pelnej pozywki w nieobecnosci i w oo-ecnosci boru, stwierdzil, 
ze bor zwi~ksz.a pobieranie kation6w, a zmniejsza pobi.eranie anion6w. 
Inne zn6w wyniki otrzym.ali Parks i wsp6lpracownicy (46). Przy badaniu 
wplywu boru na zawartosc wielu kation6w i anion6w w lisciach pomido
r6w, przy wz.roscie koncentracji boru w pozywce stwierdzono wi~kszf} 
,procentowq zawartosc nie tylko kation6w, ale i anion6w, ,przy czym wplyvv 
boru w ·niejednakowym s.topniu odbil si~ na ·zawartosci r-6znych skladni~ 
k6w mineralnych. 

Tabela 3 Jak z tych przyklad6w widzimy, 
w pracach nad wplywem boru na po
bieranie skladnik6w mineralnych 
istnieje duzo sprzecznosci. Swiadczy 
o tym r6wniez przeglqd wynik6w z 
r6znych prac, dokonany przez Parks~ 
i wsp6l'pr.acownik6w (46). D.ane z ,teJ 

Zawartosc sk!adnik6w mineralnych w 
roslinach pod wplywem boru w ·nast~
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pracy zebralem w taibeli 3. · 
Liczlby z-estawienia wskazuj q in~ 

duzq roZJbieznosc wynik6w, kt6reJ 
przyczyny mogly_ tkwic w niejedna
kowych w.arunkach ,doswiadczeii, w 
niejednakowym wieku roslin oraz 
skladzie t st.~zeniu pozywki ,miner~I: 
nej ito. Przyczyna ty-ch rozbieznosci 
mogl.a tkwic takze w koncentr.acji bo
ru w pozywce, jak r6wniez i w nie

jednakowej zawartosci boru w roslinach wzi~tych do doswiadczen. ~ale-. 
zy takze pami~t.ac, ze badanie w.plywu boru bylo prze.prowadzane n.aJ cz~
§ciej przy silnym je~9-ni:~·c;i9statku albo, prieGivvn.ie1 przy wysokiGb t9k-
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sycznych juz dawkach. W tych skrajnych warunkach procesy zyciowe 
roslin nie mialy normalnego przebiegu, nienormalne tez z pewnoscict ·bylo 
pobieranie .i uzytkowanie przez rosliny skladnikow mineralnych. Mimo 
niewqtpliwie duzych rozbieznosci mozna jednak znalezc i pewne, wyraznie 
si~ zaznaczajqce zaleznosci ,pomi~dzy 1borem a niekt6rymi skladnikami po
zywienia mineralnego - azotem, waipniem, potasem. 

1. Bor - a z o t. lstniej.q w literaturze dane, wskazujqce n.a to, ze 
przy niedosta tecznej ilosci .pozywienia borowego r6wnoczesnie z nagro
madzaniem cukr6w w Hsciach zwi~ksza st~ zawartosc azotu og6lnego. Przy 
zwi~kszonej jednak zawartosci azotu og6lnego znaczna jego cz~sc pozo
staje w ,postaci roz.ipuszczalnej (6, 53, 58). 

Na nienormalne przemiany zwic1zk6w azotu w roslinach przy glodzie 
borowym zwraca uwag~ Briggs (13). Poza zmniejszonq intensywnosciq 
absorbcji azotan6w w wypad'ku glodu rboro-wego wystq:pilo wi~ksze na
gromadzenie amoniaku i rozpusz-czalnego azotu organicznego; zahamowa
ny byl natomiast proces tworzenia si~ aminokwas6w. Scripture i McHar
gue w doswiadcz,eniach z lucernc1 (53) .znalezli wi~ksze ilosci cukr6w re-
dukujqcych i wi~ksze ilosci rozpuszczalnego azotu ,przy glpdzie borowym 
anizeli przy normalnym zaopatrzeniu roslin w bor. W doswiadczeniach 
ze szpinakiem (54) ilosc zwiq2'k6w bia~k,owych w lisciach wzrastala wraz 
ze zwi~kszanie-m si~ dawki boru. . 

Wyniki tych prac sq dowodem, ze przy braku boru nie moze si~ od
bywac normalna synteza bialek allbo inacz,ej , ze dos.tarczenie boru rosli
nom wpilywa korzystnie na przebieg t·ej syntezy. Na podstawie .tych wy
nik6w nie jestesmy jednak w stanie okreslic roli bnru w syntezie bialek. 
Nie wiemy bowi,em, czy :bor bi,erze udzial w procesach syntezy bezpo.sred
ni, czy tez ty lko posredni, na p;rzyklad poprzez wplyw na prz.emiany w-~
glo-wodanowe. 

2. B o r - w a p n. Juz sam fa1kt , z.e oznalki glodu borowego i wap~ 
nioweigo sc1 bardzo do siebie zbliizone, wskazuje na scislq w..sp6lzal•eznosic' 
pnmi~dzy barem a wapniem w roslinach. Na t~ wspolmleznosc ipo raz 
pierwszy zwr6cily uwag,~ Bre.nchley i Warington (11) w toku 1927, -
stwierdzaj·qc doswiadcza1nie, ze mlode r,osliny bobiiku na :pozywkach z. ma
hl ilosciq wapnia wykazywaly oznaki glodu wapniowego i ze ,te oznald 
mogly byc usuni~ite przez dodanie boru do pozywki. Dodany hor sprzyjal 
·zuzytkowaniu wapnia przez ro-sliny. P.6.zniejsze praee (34, 39, 46, 50, 60, 
68) potwierdzily dodatni wplyw ·boru na ilosc pobranego wapnia : Byly 
j.edniak r6wniez prace, w kt6rych otrzymano wyniki iprzeciwne (40, 41). 
Sprzeczno·sci tre zostaly cz,~sciowo wyjasnione .przez Marsh'a i S:hive'a (38). 
Zwr6cili oni uw.ag,~ nie tylko na og6lnc1 z.awartosc boru i wapnia w ro
sUnach, ale ,r6wniez na czi~sc najbardziej .aktywnq tych skl.adnik6w; rt:o 
jest n1a bor rozpuszczalny i w.apn rozpuszczalny. Olkaz.alo si~., ze gdy -za
w~r,tosc og6lnego wapnia w ku!kurydzy byla niez.alezna od dawek boru, 
to zawaritosc wapnia rozpuszczalnego 1byla .scisle- uzalezniona pd koncen
tracji :boru w pozywc,e i ,od j·ego z:awartosci w roslinach. 

· Wzaj.emna zaleznosc boru i wapnia dohladniej byta j,eszcze zbadana 
w :pracach Reeve'a i Shive'a (49) oraz Brenn.an i Shive'a (12). W dos.wiad
czeniach z pomidorami w kul turach wodnych pozywlki z,awier.ary T6iZne 
ilosci boru i wapnia, od dawek hardzo ni~lkich do bardzo wysokich. D·o ... 
swiaid'czeni'{l wy'}{,azaly, ze objawy ni•edostatku boru wyst~pily ba.rdziiej 
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ostro przy wysokich dawkach w.aipnia i odwrotnie, toksyczne dzialanie 
boru moglo 1byc w duzym stopniu zmniejszone .przez wysokie dawki wap
nia. A wi~c dla usuni~cia objaw6w glodu lborowego rosliny wymaga,j:q 
wi~cej boru przy wysokich niz przy niskich dawikach wapnia, a, poza tym 
w obecnosci wysokich dawek w.apnia mogq byc sitosowane, bez obawy wy
wolania rt:olksycznych objaw.ow, nawet duze dawki boru. W przeciwien
stwi:e do wynik6w pracy Marsh'a i Shive'a nie stwLerdzono tak wyraznej 
zaleznosci pomi:~dzy zawartosciq wapnia rozpuszczalnego a zawartoscic1 
boru. Zawartos·c wapnia og6lnego byla przede wszys,tkim zalezna od konr 
centracji wapnia w pozywce i zdawala sii~ byc niezalezna od dawek boru. 
Wyniki prac wskazujq, ze rosliny mog.q ,pobrac r6zne ilosci· i wa.pnia i bo
ru, zaleznie od koncentracji tych skladnik6w w pozywce, ale dla nor
malnego wzroS'tu i normalneg6 plonu istotne znaczenie ma okreslony sto
sunek pomi~dzy wapni'em i barem w Vkankach roslinnych. 

Przeprowadzone przez F. Majewskiego i W. Majewskq (35) doswiad
czenia z pomidorami w innych zupelnie wairunkach i na innej pozywce 
potwierdzily wyniki pracy Brennan i Shive'a. Wi,elkosc stosunku Ca:B 
w -roslinach dostatecznie zaopatrzonych w bor ibyla w obydwu wypadkach 
bardzo do siebie zblizona. 

Na duze znaczenie dla roslin wlaisciwego stosunlku wapnia do iboru 
zwr6dli juz dawiniej uwag~ Dra'ke, Sieling i Scarseth (za Stiles'em, 59 ), 
a p6zniej Jones i Scarsetll (28) i inni. Uzyskane wyniki doswiadczen z r6z
nymi roslinami i w r6.znych warunkach glebowych swiadczq o specyficz
nych wym.aigania:ch r6znych roslin ·eo do wysokoscf stosunku Ca:B. 
Jones i Sc.a:rseth srusznie jednak zaznaczajq, ze samo oikreslenie stosu\Ilku 
Ca:B jes,t niewystarczajqce, nalezy jeszcze mi,ec na uwadze zawartosc 
k~zdego z tych skladnik6w w masie roslinnej. Mogle by si~ howiem ·zda
rzyc, ze np. przy bardzo szerokim stosunku Ca:B nie mielibysmy pew
no§ci, czy taki stosunelk jest skut'kiem nadmiaru wapnia, czy :niedostat
ku boru. 

Prace nad stwierdzeniem sci•sliej zal,eznosci pomi~dzy barem i wap
niem majq duze z11aczenie dla produkcji roslinnej. Pozwalajq one zrozu
miec wi~kszq potr.ze~ nawozenia gleb wapiennych i wapnowanych, po
zwalaj q zrozumiiec p-rzyczyny znacznie mniejszej potrzeby nawozieniia 
barem gleb zbielicowanych, ubogich w wapn i1 ustrze.c si~ przed stosowa
niem na tych glelbach wyzszych daw-ek nawoz6w borowych. 

3. B o r - p o t a s. W prz.ytoczonych juz wyzej pracach (20, 31, 36, 
46_. 50, 65) widzielismy, ze glbwnym ich celem .bylo zbadanie wpfyw_u 
boru :na pobieranie po:tasu ,prz.ez rosliny. Nie uzyskano jednak zgodnych 
wynik6w. W jednych pracach pobiefanie potasu w nieobecnosc1 boru by
lo wi1~ksze, w innyc'h znowu zaznaczyl s.i~ -wyraznie korzystny wplyw 
obecnosci boru na absorbcj~ potaisu. . 

Zaig.adnienie zaleznosci boru i pot.asu zostalo grun townie wyj a:sin10-

ne w pracy Reeve'a i S!hive'a (49). W doswiadczeniach z pom~doram,1, po
dobnie jak i przy badaniu zaleznosci ipom1~dzy wapniem i borem•, zasto
sowano r6zne dawki ,potasu i boru., rbwniez od hardzo nis!kich do bardzo 
wysokich. Okazalo si~, ze oznaki glodu 'borow.ego przy niskich dawkach 
boru wzrastaly przy powi~ksz:aniu daw-ek potasu. Ale i oz:naki toktsycz
nego dzialania boru wz-rasta1ly r6wniez przy wysokich dawkach . .potasu. 

· Podwyzszenie wi~c d~weJ{ 'P®'t~su wywQluj·e wi~lksze ,nqsilenie glo1c;lu bo~ 
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rowego i wi~ksze nasilenie toksycznego dzial.ani.a boru. J ezeli wi~c cho
dz~ o niskie dawki boru, wplyw potasu byl taki sam ja'k i wplyvv wapnia, 
przy wysokich zas dawkach boru wplyw potasu byl zupelnie prz·eciwny 
niz wpJyw w.apnia. 

Oznaczenia iboru w roslinach wykazaly, ze w mi.ar~ podwyzszania 
koncentracji potasu w pozywce (przy staiym poziomie boru) zawartosc 
boru w roslinach rö.wniez wz-rastala. Tym s.iE~ dobrze itlumaczy zwi~ksze
nie toksyczneg,o dzialania boru przy wysokich dawkach potasu. A po
zornie trudne do wytlumaczenia zwi~kszrenie glodu borow-ego przy ni
skich dawkach boru i wysokich dawlkach potasu moze byc zrozumiale, 
jezeli uwz.gl~dnimy stosunki Ca:B i K:B. Autorzy stwierdzili, ze o ile 
wapn nie wp'lywa w ilstotny spos6b na zmian~ stosuniku K:B, to pr.ze·ciw
nie - potas wywiera wyrazny wplyw w tym kierunlku, ze przy zwi~k
szaniu ilosci pobraruego potasu obniza si~ pobieranie wapnia, a wslkutek 
tego Ca:B ulega wyraznemu zmniejszeniu. Stqd wyplywa wniosek, ze 
o ile reakcja roslin na bor jest uzalezniona bezposrednio od w.apnia, to 
w wypadku potasu mamy do czynienia z wplywem pos-rednim, zmi'enia
jqcym absorbcj~ wapnia i stosunek Ca:B. 

E. Wplyw boru na inne· procesy 

Pozost:aly jeszcze do om6wienia inne, r6zne procesy, na kt6re wplyw 
boru byl badany. Löhnus (za Berg.erem 7) znalazt, ze bor odgrywa do.
da tniq rol~ przy podziale jqdra kom6rkowego. Z ·badan Schmuckera 
(za Sti1es'em 59) okazalo si~, ze bor wywie-ra korzystny wiplyw na kiel
kowanie p'jllku. Temait ten opracowal.a Cerling (16), stwierdzajqc, ze do
datek boru podwyziszyl nie tyllko procent wykielkowanego pyli.ku, ale 
i przyspieszyl wzros•t lagiewki pylkowej. Obecnosc boru okazala si~ nie
zb~d.na r6wniez i w p6zniejszym okresie, tj. w czasie zaplodnienia i wy
twarzania :nasion cz.y owoc6w. D1~e z.naczenie boru w tych procesach 
potwierdz·one zos,tal,o w licznych pracac'h. Przyk'ladem sq wyni!ki do
swiadczen nad .szcze1g6lnie dodatnim w.plywem boru na wysokosc p1onu 
nasion lucerny, koniczyny i innych roslin (37, 61) oraz niedaw.no ogloszo
ne prace dotyczqce kwitnienia i ow-ocowania grusz (5, 17 ), ale tak, jak 
i w poprzednio om6wionych procesach i tu istoty dziaiania boru nie 
udalo si~ okreslic. 

Wspomniec ·r6w.niez nalezy o dodatnim wpl:ywie boru na ilos.c wy
tworzonego karotenu w lisciach i !korzeni.ach mc:1rchwi (29 ). Dalej, ja~ 
wynika z pracy Szkolnika i M.akarowej (61, str. 350), bor okazal si~ pier
w;.astkiem antagonis:tycznym w stosunku do miedzi, zmniejszajqc 
w z.nacznym stopniu toksycznosc miedzi dla roslin. Wykonane w zwiqz
ku z tq pracc1 prowizorycz.ne oznaczenia przeipuszczalnosci plazmy wyka
zal'y, 'Ze w obecnosci boru prze.nikliwosc plazmy ulega zm1I1iejszeniu. 
Spostrzezenie to iest sprzeczne z wynikami pracy Gaucha i Duggera. 

Na podstawie innych doswiadczen S.zkolnik (61, str. 382) sqdzi, ze 
od obecnosci boru zalezy rozw-6j roslin. W "niekt6rych wypadkach bor 
~plynql wyraznie na skr6cenie okresu rozwoju, przyspieszyl krzewienie 
1 klosze.niie roslin. 

Wreszcie nalezy ·zwr6cic ·uwag~ na jeszcze jednct wlasciwosc przy,pi
sywancl dzial~niu borµ. ;Kiectrow ·- Zi~hm.~n (30) na podstawi~ swyc~ 

/ 
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kilkuletnich doswiadczen z kukurydzc1 oraz na pods.tawie innych do
swiadczen dochodzi do wniosku, ze bor moze wplynqc na s.am.q naitur~ 
roslin, zmieniajqc wlasnosci nasion czy wysadk6w i powoduj,qc dziedzi
czenie nabytych wlasnosci przez szereg lat. Na t~ wrasciwosc boru wska
zala juz dawniej r6wniez Cerling (16). Wydaje si~, ze z.aga:dnienie to wy
maga j ednak dalszych badan. 

Dokonajmy syntezy z powyzszego prz-eglqdu. Przy niedostatecznej 
ilosci boru w roslinie naist~puj e za:hamowanie lub zasadnicza z,miana 
w przebiegu bardzo wielu i bardzo r6znorodnych proces6w ·zyciowych. 
Wymien1.ane s.ci (61, 62) nast~:pujc1ce procesy, \kt6re majq zalezec od obec
nosci boru: transport suhstancji w syst-emie przewodzqcym, przepusz
czalnosc plazmy, proces asymilacji dwu:tlenku w~gla, przemiany w~glo
wod.an6vv, przemiany zwicizk6w azotowych, przemiany substancji pelk
tynowych, syntez.a chlorofilu, synteza karo,tenu, absorbcja azotu i sklad
nik6w mineralnych, aktywnosc enzym6w hydrolitycznych i utleniajq
cych, powstawanie nowych tkanek, podzial jqdra kom6rkowego, proces 
k,Nitnienia, zaplodnienia i owocow.ani.a, procesy decydujqce o rozwoju 
roslin , procesy wplywajqce na natur~ roslin i na dziedziczenie. Po takim 
zestawienilll kazdego . z badaczy uderzyc musi ta zdumiewajqca r6znorod
nosc: proces6w, na kt6re bor, mimo malej zaw.aritosci w tkankach roslin
nych, moze wywrzec sw-6j tak pot~zny wplyw. Co wi~cej, tej zdumiewa
jqcej wszechstronnosci boru nie mozna wytlumaczyc jego wlasnosciami 
ja'ko pierwiastka chemicznego. 

Ale z przeglqdu prac widzimy r6wniez, z.e, nawet w zdawaloby si~ 
prostych proce.sach, nie zo.s:tal dotqd o'kreslony mechaniz,m dzialania bo
ru. N)e wiemy np., w jaki spos6b skladnik ten wplywa na przemian~ 
w~glowodanowq czy na absorbcj~ skladnik6w mineralnych. Nie wiemy 
takie, w kt6rych •procesach bor bierze bezposredni udzi,al, a w k.it6rY:c'~ 
mozna uz.nac jego rol~ tylko za posrednic1. Ni•e moz,emy np. powiedz1ec 
z calq pewnoscici, ze objawy glodu borowego w tka:nJkach wierzcholko ... 
wych sq zwiq.2.ane z nieobecnosciq w nich boru; byc moze, ze te objawy 
Sq nast~pstwem nienormalnej przemiany w•~glowod.an6w i brakiem do
plywu w~lowodan6w do tych cz~ci rosliny. 

Wydaje si~, ze .przy dokladniejszym zbadani:u r?li horu ta wiellka 
r6znorodnosc funlkcji sprowadzi si~ do jednej lub k1lku ;podstawowy~h. 
Stqid· niezb~dna ikonieczno,sc da1szych hadan fizjologiczny~h i s~cze~ol- _ 
nie fbiochemicznych , k:tbre pozwolc1 na scislejsze zbadan1e zw1cizkoW~ 
kt6re bor moze tworzyc w roslinach. Wrt:edy dopiero b~dziemy mog~i 
okreslic lepiej rol~ bo~u, tego moie najhardziej interesujc1cego skladn1-

ka substancji roslinnej. 


