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Zaproponowamo wiele chemicznych metod do oznaczania zawartości 

w glebie manganu przyswajalnego przez rośliny. Niestety na ogół nie 

dostarczają one właściwych informacji o ilościach tego składnika dostęp- 

nych dla roślin. Jedną z przyczyn jest charakter związków tego pier- 

wiastka. Ulega on w glebie licznym przemianom (zmianom wartościowości 

1 związamą z tym zmianą rozpuszczalności), co utrudnia interpretację wy- 

ników. Wydaje się, że jednym z podstawowych miemmików przydatności 

danej metody chemicznej do oceny zasobności gleb w dostępny dla roślin 

mangan byłaby korelacja między ilością manganu ekstrahowaną z gleby 

określonym roztworem a jego zawartością w roślinie lub pobraniem 

przez nią. W przeprowadzonych w tym zakresie badaniach [2-4, 6-11] 

nie uzyskano jednoznacznych 'wymików. Celem pracy było zbadanie za- 

leżności między zawartością „łatwo rozpuszczalnego” manganu w glebie 

a jego zawantością w roślinie i pobraniem. 

METODYKA BADAŃ 

Do doświadczenia wazonowego użyto 19 gleb zróżnicowanych pod 

względem składu mechanicznego, odczynu, zawartości węgla organicznego 

oraz zawamtości manganu ogólnego i rozpuszczalnych jego form, oznaczo- 

nych w 3 wyciągach — siarczynowym pH 8, Ali 1 n HQL (tab. J). Rośli- 

ną doświadczalną był owies. Nawożenie wynosiło: 1 g N, 0,8 5 P,O;, 1 28 

К.О, 0,5 g Mg na wazon. Zastosowano również mikroelementy z wy- 

łączeniem manganu. Rośliny sprzątano w dwóch terminach: w fazie kwit- 

nienia (oddzielnie 3 liście górne i pozostałą część nadziemną) oraz w fa- 

zie dojrzałości pełnej. W materiale roślinnym, po uprzedniej minereali- 

zacji na mokro, oznączono zawartość manganu.
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Tabela 1 

Ogólna charakterystyka gleb 
  

  

  

  

Właściwości Wahania 

Części spł. % 11-49 

pH (KCI) 5,3-6,9 

C org. % 0,77-2,04 

, W % 
Mn ppm Mn og. 4 

Ogólny 120-612 100-100 

Siarczynowy pH 8 11-130 3-33 

AL 20-202 12-56 

1 n HCl 56-282 26-76 
  

OMOWIENIE WYNIKOW 

W badanym materiale glebowym nie stwierdzono, w odróżnieniu od 

innych autorów [3, 5], istotnych zależmości zawartości manganu ogolnego 

i jego form rozpuszczalnych od odazymu gleby, a także zawartości węgla 

organicznego. Natomiast, podobnie jak w badaniach innych autorów [3], 

zawartość manganu ogólnego w glebie oraz rozpuszczalnych jego form 

zwiększała się isbtobnie w miarę wzrostu ilości części spławialmych (tab. 2). 

Również podobnie jak w naszych poprzednich badaniach [1] ilości 

manganu rozpuszczalnego w zastosowanych roztworach dodatnio Когею- 

wały między sobą. Stwięrdziliśmy także istotną współzależność (dla me- 

- 

Tabela 2 

Zawartość różnych form manganu w glebie w zależności od ilości części spławialnych 

  

Części ppm Mn . W % Mn og. 

spła- Liczba 

wialne gleb ogólny 

  

siarczynowy др’ 1 на 51216210%У др 1 n HCI 

  

w % (pH 8) (pH 8) 

<0 7 251 2 67 120 9 27 48 
120-400 11-46 20-191 56-282 4-16 12-56 — 26-82 

20-35 6 322 73 120 178 23 _ 37 56 
175-450 _ 16-130 — 56-202 73-255 3-33 28-45 39-76 

>35 6 40, 66 133 190 15 30 42 
280-612 40-84 87-174 128-251 7-27 28-31 — 37-45 

r 0,61 0,57 0,52 0,46 
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tody AL i HCI nawet ścisłą) między ilościami manganu rozpuszczalnego 

w badanych wyciągach a ogólmą jego zawartością (tab. 3). Również Kuku- 

renda [8] znalazł ścisłą korelację między oznaczanymi przez niego forma- 

mi manganu. w glebie. | 
Procentówy udział rozpuszczalnych form manganu w manganie ogól- 

nym nie był uzależniony od całkowitej zawartości tego składnika w glebie 

(tab. 3), jak również od ilości części spławialnych (tab. 2). Zawartość man- 

ganu w badanych częściach owsa i jego pobranie wykazywały jedymie ten- 

dencję wzrostową w miarę zwiększania w glebie ilości manganu oznaczo- 

nego metodą siarczynową (pH 8) zalecaną przez Schachtschabela [8] i dość 

powszechnie przyjętą. Jest to tylko częściowo zgodne z badamiami Schar- 

rera i współpr. [9], którzy znaleźli ścisłą korelację między ilością manga- 

nu w glebie oznaczonego tą metodą i jego zawartością w owsie. 

Tabela 3 

Ilości manganu rozpuszczalnego w glebie w zależności od zawartości Mn ogólnego  » 
  

  

  

  

| ppm Mn © W % Mn og. 
Mn og. Liczba 

w ppm gleb slarczynowy AL I n HCI SlarcZynowy AL 1 п HCI 

(pH 8) (pH 8) 

<201 4 29 52 92 18 * 34 ` 59 

11-42 20-72 56-153 9-25 16-50 41-76 

201-300 5 41 69 120 9 25 47 
14-76 45-113 — 97-160 4-27 18-40 33-57 

301-400 4 67 128 206 17 34 54 

26-130 50-191 104-282 6-33 12-56 26-82 

>400 6 66 153 209 13 31 а 43 

16-128 122-202 164-261 3-29 27-45 37-55 

r 0,45 0,75 0,74 

(AL i HCl) = 085; | r(siarczyn i AL) = 0:46; | r(siarczyn i HCI) = 9,68. 

W badaniach przeprowadzonych w Polsce nad współzależnością 

między zawartością manganu w glebie oznaczonego metodą siarczynową 

(pH 8) i w roślinie uzyskano różne wyniki. I tak Ruszkowska i Nurzyński 

[7] znaleźli pewną współzależność między ilościami manganu oznaczonego 

w glebie a zawartością tego składnika w roślinie testowej, natomiast Rusz- 

kowska i Łyszcz [6] zależności tej nie stwiewdziły. Strahl [10] znalazł taką 

współzależność tylko dla lucerny, dla pszenicy i buraków cukrowych za- 

leżności tej mie było. Zarówno w badaniach Zembaczyńskiego [11], jak 

i przeprowadzonych na szerszą skalę Kukurendy [2-4] takiej zależności 

również nie stwierdzono,
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Tabela 4 

Zawartość manganu (ppm Mn) w owsie w zależności 

od ilości Mn oznaczonego w wyciągu 1 n HCI w glebie 

  

  

  

Mn — HCI Liczy Sprzęt I Sprzęt II 

w glebie са 3 liście pozostałe  , 

w ppm górne cz. nadz. 779 słoma 

<126 7 234 169 63 228 

32-474 — 30-360 31-96 24-474 

126-200 7 162 126 45 140 

32-462 17-309 22-69 34-280 

> 200 5 108 48 34 81 

36-360 39-73 21-66 36-240 

r n.i. —0,48  —050 —0,44 
  

Między ilościami w glebie manganu ogólnego oraz oznaczonego w wy- 

ciągu AL a jego zawartością w roślinie nie stwierdzono współzależności. 

Zarysowały się jednak pewne tendencje do obniżania się zawartości i po- 

brania manganu przez owies wraz ze wzrostem ilości manganu ogólnego 

w glebie oraz ekstrahowanego roztworem AL. Taką wyraźnie odwrotną 

(istotną) współzależność między zawartością manganu w glebie a zawar- 

tością i pobraniem manganu przez roślinę stwiendzono dla metody HCl 

(tab. 4, 5). 

Pobranie manganu (mg Mn/wazon) przez owies w zależności od ilości Mn ożnaczonego 

w wyciągu I n HCI w glebie 

Tabela 5 

  

  

  

Mn-HCL  rizba - Spratt = 
w glebie gleb . 3 liście _ pozostałe cz. nadz. „wo słoma ziarno 
w ppm górne cz. nadz. razem + słoma 

<126 7 1,7 7,8 9,5 2,8 10,9 13,7 
0,3-3,2 1,5-16,7 2,2197 1,1-4,0 1,4-21,7 — 2,5-25,4 

126-200 7 "1,4 6,2 7,6 ^ 2,2 8,1 10,3 

0,3-3,1 0,9-11,4 1,2-14,5 1,0-2,9 2,1-16,0 3,1-19,1 

>200 5 1,0 2,5 3,5 1,6 4,4 6,0 

0,4-3,3 2,0-3,6 ° 2,2-6,9 0,9-3,1 2,0-13,0 — 3,1-16,1 

r n.i. —0AT 044 050 —0,40  —0,41.
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Tabela 6 

Zawartość manganu (ppm Mn) w owsie w zależności 

od pH gleby 

Sprzęt I Sprzęt II 
, Liczba 

| = РН gleb 3 liście pozostałe ziarn : 
górne cz. nadz. ATN ROMA, 

5,1-5,9 8 292 180 67 232 

66-474 73-309 36-96 61-354 

6,0-6,5 7 114 97 41 136 

32-426 17-360 22-90 24-474 

p >6,6 4 45 42 26 42 

36-57 30-52 21-31 36-48 

г —059 —0,47  —061 —0,48 - 
  

Tabela 7 

Pobranie manganu (mg Mn/wazon) przez owies w zależności od pH gleby 

  

  

  

. Sprzęt I Sprzęt II 
pH Liczba 

gleb 3 liście pozostałe cz. nadz. . ziarno 

gorne cz. nadz. razem RAM storia + słoma 

5,1-5,9 8 2,3 8,2 10,5 3,0 12,1 15,1 

0,6-3,3 3,5-12,1 4,3-15,3 1,8-4,0 3,6-16,9 5,6-21,0 

6,0-6,5 7 0,9 5,1 6,0 1,9 7,0 8,9 

0,3-3,0 0,9-16,7 1,2-19,7 1,0-3,7 2,1-21,7 2,5-25,4 

>66 4 0,4 22 . 2,6 1,2 2,3 3,5 
0,4-0,6 1,6-2,8 2,3-3,3 0,9-1,4 2,1-2,6 3,1-3,9 

r —0,62 —0,43 —0,48 —0,66 —0,53 —0,55 
  

Bardzo wyraźną, ujemną korelację znaleziono również, jak to stwier- 

dzali także inni autorzy [4, 7], między odczynem gleb a zawartością man- 

ganu w roślinie i jego pobraniem (tab. 6, 7). Wydaje się więc, że odczyn 

gleby może być jednym ze wskaźników zaopatrzenia roślin w mangan. 

WNIOSKI 

od. Istnieje wzajemna współzależność między ilościami manganu ogól- | 

nego w glebie oraz oznaczonego metodami siarczynowa (pH 8), ALiln 

HCl,
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2. Nie stwierdzono współzależności między ilościami manganu ekstra- 

howanego z gleby stosowanymi roztworami a zawartością manganu w ro- 

ślinie i jego pobraniem przez nią. 

3. Zawartość manganu w roślinie i jego pobranie wzrastały wyraźnie 

wraz ze wzrostem kwasowości gleb. | 
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К. Боратыньски, М. Зентецука 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОСТУПНЫХ РАСТЕНИЯМ ФОРМ МАРГАНЦА В ПОЧВЕ 

Резюме 
Ą 

В сосудном опыте, проведенном на 19 почвах с разным содержанием общего марганца 

и его растворимых форм, определенных методами: сульфитным РН 8, А! и 1 п НС, иселе- 

довали содержание и усваивание марганца овсом, убираемым в фазе цветения и полной 

спелости. | | | 

Содержание марганца в почве и его усваивание овсом показывали в исследуемых по- 

чвах повышающуюся тенденцию по мере повышения содержания в почве марганца, опре- 

‚ деленного по методу сульфитному рН 8. Между же общим содержанием марганца в почве, 

а также определенного по методу А! и растворимого в НС] и его содержанием в растении 

и усваиванием установлена отрицательная корреляция, очень существенная для метода 

НС. Также существенная отрицательная корреляция установлена между содержанием мар- 

ганца в овсе, убираемом в обеих фазах, и реакцией почвы. 

" K. Boratyński, M. Ziętecka 

INVESTIGATIONS ON DETERMINATION METHOD 

OF AVAILABLE MANGANESE FORMS IN SOIL 

Summary 

In a pot experiment carried out on 19 soils with different content of total 

manganese and its soluble forms, determined by the sulphite pH 8, Al and 1N 

HCl methods, the content and assimilation of manganese by oats harvested at
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the flowering and full maturity stage, were investigated. The manganese content 

and its assimilation by oats at the stages under study proved an increasing ten- 

dency along with an increase of the manganese content determined by the sul- 

phite pH 8 method. On the other hand, a negative correlation has been proved 

between the total manganese content as well as that determined by the Al method 

and soluble in HCl, and its uptake and content in the plant, which for the HCl 

method is significant. Also significant negative correlation has been proved 

between the manganese content in oats harvested at-both growth stages and the 

soil reaction.


