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W intensywnej produkcji rolnej coraz częściej czynnikiem limitują- 

cym wysokość plonów roślin w naszych warunkach glebowo-klimatycz- 

nych staje się woda. Wpływa ona nie tylko na wysokość, ale również 

i na jakość plonu. Przy ocenie składu jakościowego roślin szczególnie 

interesujące wydaje się zagadnienie wpływu wody na zawartość tych 

składników, których zasadniczo nie wprowadzamy razem z nawozami 

mineralnymi, to jest mikroelementów. Według stosunkowo nielicznych 

prac na ten temat [1-6] wpływ ten w odniesieniu do poszczególnych 

mikroelementów nie wykazuje tendencji jednokierunkowej. Celem ni- 

niejszej pracy jest wykazanie wpływu zróżmicowanego nawożenia mi- 

neralnego i nawodnień deszczownianych na zawartość miedzi, manganu 

i cynku w pszenicy jarej, buraku cukrowym, bobiku, marchwi, kapuście 

białej oraz w ziemniakach wczesnych. 

METODYKA BADAŃ 

Do opracowania podjętego tematu wykorzystano próbki roślinne po- 

bierane w czasie sprzętu roślin z dwóch ścisłych doświadczeń polowych 

z nawadnianiem deszczownianym. Pierwsze doświadczenie przeprowadzo-' 

no w latach 1973-1975 w RZD Samotwór na czarnej ziemi wytworzonej 

z gliny lekkiej na piasku gliniastym, zaliczonej do kompleksu pszennego 

wadliwego. W doświadczeniu badano dwa czynniki zmienne. 

I. Nawadnianie: O — bez nawadniania i W — z nawadnianiem przy 

spadku wilgotności gleby do 75% ppiw. 

II. Nawożenie: cztery poziomy nawożenia mineralnego — NPK, 2NPK, 

3NPK i 4NPK. W dawce wyjściowej NPK pod badane rośliny zasto- 

_sowano następujące ilości składników pokarmowych w kg/ha;
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burak: cukrowe М — 65, Р.О; — 45 i KO — 90, 

pszenica jara М — 35, Р.О; — 25 i K;O — 40, 

bovik P,O; — 30 i K,0 — 70, 

marchew М — 50, Р.О; — 341К.О — 66. 

Wielkość opadu naturalnego oraz dawek nadwodnieniowych podano 
w tabeli 1. 

Tabela 1 

Opady i nawadnianie w RZD Samotwór (w mm) 

  

  

  

Opad na- Suma dawek nawodnieniowych IV-IX 
Rok  turalny 

IV-IX _ burak cukrowy pszenica bobik marchew 

1973 327 205 135 45 180 
1974 427 — 200 — 80 
1975 442 240 80 120 200 
  

Drugie doświadczenie przeprowadzono w latąch 1973-1974 w RZD 
Swojec na piasku słabo gliniastym zaliczanym do kompleksu żytniego 
bardzo dobrego. Badane rośliny były uprawiane w trzyletnim ogniwie 
zmianowania: kapusta biała na oborniku 30 t/ha, ziemniaki wczesne 
i cebula. W doświadczeniu badano dwa czynniki zmienne. 

I. Nawadnianie: O — bez nawadniania i W — z nawadnianiem przy 

spadku wilgotności gleby do 75*%/o ppw. 
II. Nawożenie: cztery kombinacje nawożenia mineralnego: NPK, NPK -- 
-- Ca, NPK -- Mg oraz NPK -|- Mn. Wielkość dawek nawozowych pod 

poszczególne rośliny w kg/ha czystego składnika była następująca: 

kapusta biała М — 110, Р.О; — 270 1 К.О — 320, 

ziemniak wczesny М — 190, Р.О; — 90 i K,O — 320, 

cebula N — 200, P,O; — 200 i K,O — 400. 

Ilość pozostałych składników pod wszystkie rośliny była jednakowa i wy- 

nosiła 1,5 t CaCO;/ha, 200 kg MgSO4 - 7H,O/ha i 50 kg MnSO, - 5H,O/ha. 

Wielkość opadu naturalnego oraz dawek nawodnieniowych podano w ta- 

beli 2. W obu doświadczeniach agrotechnika była prowadzona według 

Tabela 2 

Opady i nawadnianie w RZD Swojec (w mm) 
  

Opad na- Suma dawek nawodnieniowych IV-IX 
  

  

Rok  turalny 
IV-IX kapusta ziemniaki cebula 

1973 327 * 160 40 ‚ 160 

1974 427 120 40 \ 120 
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zasad stosowanych w produkcji. Badane pierwiastki oznaczono metodą 
ASA. Uzyskane wyniki przedstawiono jako wartości średnie dla bada- 
nych lat. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Z danych zamieszczonych w tabeli 3 widać, że pod wpływem wzrasta- 
jących dawek nawozów mineralnych zaznaczyła się tendencja do zmniej- 
szania się zawartości miedzi we wszystkich badanych roślinach oraz za- 
wartość cynku w bobiku. Zawartość manganu w analizowanych roślinach 
wykazywała tendencję wzrostową. W wyniku nawadniania daje się za- 
uważyć tendencję do zmniejszania się zawartości miedzi we wszystkich 
badanych roślinach oraz zawartości cynku w pszenicy i buraku. Zawar- 
tość manganu pod wpływem czynnika wodnego kształtowała się różnie 
w poszczególnych roślinach. 

Tabela 3 

Zawartość Cu, Mn i Zn (w ppm) w roślinach 

z pierwszego doświadczenia 
  

  

  

Cu Mn Zn 
Roślina Nawożenie 

O W O.W OW, 

Pszenica jara NPK 3,0 3,0 30 35 38 33 

(ziarno) 2NPK 3,0 2,8 33 35 37 37 

odm. Carola 3NPK 2,5 2,5 39 39 31 28 
4NPK 2,4 2,0 44 38 34 27 
  

2,7 2,6 36 37 34 31 
  

Buraki cukrowe NPK 4,0 4,0 38 40 38 36 

(korzenie) 2NPK 3,5 3,2 38 43 32 33 

AJ-Poly 3NPK 3,5 3,2 35 44 33 36 

4NPK 3,0 3,2 52 58 36 28 
  

3,5 3,4 41 46 35 31 
  

Bobik NPK 7,5 6,0 20 21 48 48 

(nasiona) 2NPK 7,0 6,0 21 18 45 40 

odm. Major 3NPK 6,0 55 24 20 46 45 

4NPK 6,0 4,5 26 22 45 40 
  

6,6 5,5 23 20 46 43 
  

Marchew NPK 50 50 9 6 —* — 

(korzenie) -2NPK 40 30 9 12 — — 
odm. Nantejska 3NPK 40 3,0 12 14 — — 

4NPK 20 20 15 12 — — 
  

3,7 3,2 11 11 — — 
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Porównując zawartość oznaczonych pierwiastków w omawianych ro- 

ślinach widać, że ilości te były średnio zbliżone. Tylko marchew zawie- 

cała dwa, a nawet czterokrotnie mniej manganu w odniesieniu do pozo- 

stałych roślin. Dodatek wapnia, magnezu i manganu do nawożenia NPK 

nie wpłynął zasadniczo na zmiany zawartości oznaczonych mikroelemen- 

tów w: badanych roślinach (tab. 4). Pod wpływem deszczowania, podobnie 

Tabela 4 

Zawartość Cu, Mn i Zn (w ppm) w roślinach 

z drugiego doświadczenia 
  

Cu. Mn Zn 
      

  

    

  

Roslina Nawozenie 
O w O w O.W 

Ziemniaki NPK 4,0 3,6 10 10 34 26 
wczesne "  NPK+Ca 42 36 8 8 29 27 
odm. Pierwiosnek NPK+Mg 40 34 9 9 29 25 

NPK+Mn 42 37 9 9 30 27 

41 36 9 9 30 27 

Kapusta biala NPK 2,4 1,9 28 32 36 34 

odm. Amager NPK+Ca 1,7 21 35 32 42 31 

NPK+Mg 2, 156 25 30 36 34 
* | NPK ++ Mn 1,7 159 28 28 32 31 
  

2,0 19 29 30 36 32 
  

Cebula NPK 6,2 5,5 22 34 51 38 
odm. Wolska NPK+Ca 5,6 4,0 18 38 48 40 

МРК + М8 6,0 4,6 23 28 43 42 
NPK+Mn 5,5 63 18 29 41 36 
  

5,8 5,1 20 32 46 39 
  

* 

jak w doświadczeniu pierwszym wystąpiła tendencja do zmniejszania się 

zawartości miedzi i cynku, Zawartość manganu w analizowanych rośli- 

nach była niezależna od czynnika wodnego. 

W drugim doświadczeniu zawartość oznaczonych pierwiastków w ba- 

danych roślinach była średnio zbliżona z wyjątkiem ilości manganu w 

ziemniakach, która była prawie trzykrotnie niższa w porównaniu z iloś- 

ciami stwierdzonymi w kapuście i cebuli. | 

DYSKUSJA 

Należy przypuszczać, że tendencja do zmniejszania się zawartości 

miedzi i cynku w analizowanych roślinach pod wpływem wzrastających 

dawek nawożenia mineralnego mogła być wywołana antagonistycznym 

oddziaływaniem fosforu na pobieranie tych pierwiastków przez rośliny,
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na co zwracają uwagę w swytch badaniach Sójkowski oraz Voisin [7, 8]. 

Zawartość manganu w badanych roślinach zasadniczo nie zależała od 

stosowanego w doświadczeniach nawożenia, chociaż zdaniem Sójkowskie- 

go potas może oddziaływać stymulująco na pobieranie tego pierwiastka 

przez rośliny. | 
W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano tendencję do zmniej- 

szania się w badanych roślinach zawartości miedzi i cynku pod wpły- 

wem nawodnień. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych nielicznych 

prac widać, że oddziaływanie czynnika wodnego na zawartość oznaczo- 

"nych mikroelementów w roślinach może być różna. Zawartość Cu pod 

wpływem nawadniania według niektórych autorów [1, 2] zmniejszała się, 

natomiast w innych badaniach [3-5] nie zmieniała się. Zmiana ilości 

manganu w analizowanych roślinach nie wykazywała tendencji jedno- 

kierunkowej w wyniku deszczowania. Według badań Pahla [6] zawartość 

tego mikroskładnika w roślinności łąkowej pod wpływem nawodnień wzra- 

stała, natomiast według innych autorów [1, 4, 5] w różnych roślinach 

ulegała zmniejszaniu. Na podstawie dotychczasowych badań widać, że 

ocena wpływu nawodnień na zawartość cynku również nie może być 

jednoznaczna. Kaniszewski i Nazaruk [3, 4] stwierdzili, że zawartość tego 

składnika w wyniku nawodnień wzrastała, w badaniach Cieślińskiego [2] 

czynnik ten nie miał wpływu, natomiast inni autorzy [1, 5] wykazali 

zmniejszanie się zawartości cynku pod wpływem wody. 

Z, uwagi na dość zróżnicowane wyniki uzyskiwane przez różnych auto- 

rów w badaniach nad wpływem nawodnień na zawartość mikroelemen- 

tów w roślinach należy postulować, aby zagadnienia te były w szerszym 

zakresie uwzględniane w nowo podejmowanych tematach badań. 

WNIOSKI ` 

1. Pod wpływem wzrastających dawek NPK zaznaczyła się w bada- 

nych roślinach tendencja do zmniejszania się zawartości miedzi i cynku. 

2. Dodatek do NPK wapnia, magnezu i manganu nie wpłynął na 

zmianę zawartości oznaczonych mikroelementów w roślinach. 

3. W obu przeprowadzonych doświadczeniach nawadnianie deszczow- 

niane powodowało w badanych roślinach tendencję do zmniejszania sie. 

zawartosci miedzi i cynku. 
, 
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ВЛИЯНИЕ ДОЖДЕВАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УДОБРЕНИЯ 

НА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ, МАРГАНЦА И ЦИНКА 

В НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЯХ 

Резюме 

В образцах яровой пшеницы, сахарной свеклы, конских бобов, моркови, кочанной ка- 

пусты, лука и картофеля, взятых из двух полевых опытов с дождеванием, определяли со- 

держание Си, Мп и 7л. В первом опыте применяли 4 уровня удобрения: МРК, 2МРК, ЗМРК 

и 4МРК, а во втором учитывали следующие удобрительные варианты: МРК, МРК-+ Са, 

МРК- М# и МРК-- Мп. В обоих опытах среднее содержание меди и цинка в орошаемых 

растениях было ниже, чем в неорошаемых. Повышающиеся дозы МРК приводили к сни- 

жению содержания меди и цинка в анализируемых растениях. Прибавка к удобрениям МРК 

извести, магния и марганца не оказывала существенного влияния на изменение в содер- 

жании исследуемых микроэлементов в растениях. 

W. Buniak 
+ 

* 4 

EFFECT OF SPRINKLER IRRIGATION AND DIFFERENTIATED FERTILIZATION 

ON COPPER, MANGANESE AND ZINC CONTENT 

IN SOME PLANTS 

Summary 

In samples of summer wheat, sugar beet, field pea, carrot, white cabbage, 

onion and potatoes, taken from two field experiments with sprinkler irrigation, 

the content of Cu, Mn and Zn was determined. In the Ist experiment four fertili- 

zation levels: NPK, 2NPK, 3NPK and 4NPK, in the IInd experiment — four 

fertilization variants: NPK, NPK+Ca, NPK+Mg and NPK+Mn were applied. In 
both experiments the average content of copper and zinc in irrigated crops was 

lower than in non-irrigated ones. Increasing NPK rates led to a decrease of the 

copper and zinc content in the crops under study. Addition of calcium, magnesium 

and manganese to the NPK fertilizers caused no evident changes in the content 

of the microelements investigated,


