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 Stosowamie wysokich dawek azotu na użytkach zielonych wymaga 

proporcjonalnego zaopatrzenia roślinności w molibden, który należy do 

składników pokanmowych intensywnie pobieranych przez rośliny w okre- 

sie ich maksymalnego zapotrzebowania na azot [6, 13-15]. Dla roślin 
trawiastych okres ten przypada między 19 a 22 dniem wegetacji, tj. 

wtedy, gdy pmzeznacza się je na: spasiemie. ' Niedostateczna zawartość 

przyswajalnego molibdenu w glebie hamuje w tym czasie proces redukcji 

azotu saletnzanego i w związku z tym następuje kumulacja tej formy | 

azotu w roślinach. W tych warunkąch efektywność działania wysokich 
dawek azotu może być niezadowalająca, a azotany nagromadzone w ro- 

ślinach mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo dla zwierząt [1, 14]. 

Obecność molibdenu warunkuje zatem mie tylko prawidłowy przebieg 
procesów biochemicznych w roślinach, ale w konsekwencji decyduje 

o wartości biologicznej uzyskanej paszy oraz o zdrowotności żywionych 

nią zwierząt. Uważa się, że pasze, w których zawartość molibdenu jest 

niska (poniżej 1 ppm) a ilość miedzi przekracza 8 ppm, mają zachwiany 

stosunek jonowy [11, 18]. Zawartość molibdenu w zielonce pastwiskowej 

uzależniona jest też od jej składu gatunkowego. Jeżeli w runi występują 

w większym nasileniu rośliny motylkowate i zioła, które z reguły są 

zasobniejsze w molibden, wówczas zielonka odzmacza się wyższą zawar- 

tością tego mikroelementu [5, 7, 9, 13]. Poznanie dynamiki zawartości 

tego mikropierwiastka w roślinności użytków zielonych i w glebie, w wa- 

runkach intensywnego nawożenia, pozwoli na określenie potnzeb pokar- 
mowych tejże roślinności oraz zaprogramowanie nawożenia molibdenem 

użytków zielonych o wysokiej produkcji zielonej i suchej masy.
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METODYKA BADAN 

Główme założenia badań podano w części I „Miedź” [10]. Badania te 

prowadzono na pastwiskach produkcyjnych w PGR Garbno k. Kętrzyna, 

w latach 1973-1975. Zawartość molibdenu określano w próbach roślin 

pobieranych z każdego odrostu pastwiska przed wejściem krów na kwa- 

terę. Niezależnie od tego w niektórych latach analizowano występujące 

w runi podstawowe gatunki roślin, jak: kupkówka pospolita (Dactylis 

glomerata L), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.), wiechlina łąko- 

wa (Poa pratensis L.), mniszek pospolity (Taraxacum officinale L), perz 

właściwy (Agropyron repens) i zioła. W każdym roku, po zakończeniu 

okresu pastwiskowego,: pobierano próbki glebowe, w których oznaczano 

zawartość pnzyswajalnego molibdenu metodą rodankową [4]. Wymiki opra- 

cowano statystycznie określając istotność różmic testem Duncana dla po- 

ziomu istotności P = (0,5. Grupy jednorodne oznaczono tymi samymi li- 
terami alfabetu. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Z przeprowadzonych badań wymika, że rośliny pastwiskowe miały 

do dyspozycji niską (0,031-0,089 ppm Mo) zawartość pnzyswajalnego mo- 
libdenu w glebie (tab. 2). Z upływem lat stosowania intensywnego na- 

wożenia ilość tego pierwiastka w glebie ulegała dalszemu obniżaniu, 

szczególnie pod wpływem najwyższych dawek NPK (obiekt C i D). 

W związku z tym w piątym i szóstym roku działania tego nawożenia 

(lata 1974 i 1975) zasobność gleby w molibden była zdecydowanie niska 

(LMo = 5,9-6,8) w porównaniu z przyjętymi liczbami granicznymi [2]. 

„Tabela 1 

Miesięczne sumy opadów wg Stacji Meteorologicznej PGR Garbno, w latach 1973-1975, w mm 

  

  

  

  

  

  

Suma Miesiąc 
: oma _,_, Suma 

Rok za okres 7 о о 
IV—IX IV У VI VI Vill IX 2 rok 

1973 410,8 23,2 34,4 114,5 131,3 51,2 56,2 594,4 

1974 434,9 4.1 63,8 153,1 1219 41,4 50,6 785,8 

1975. 263,2 27;4 42,0 59,3 90,5 22,0 21,0 378,4 

Srednia z lat 369,6 18,2 46,7 109,0 114,6 38,2 42,6 586,2 

Optymalne opady 

wg Freckmanna 510,0 60,0 90,0 95,0 105,0 90,0 70,0 
| „ 

Niedobór 140,4 41,8 43,3 51,8 27,4 
Nadmiar | 14,0 9,6
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Zasobność gleby pastwiskowej w molibden wiązała się również z prze- 
biegiem warunków klimatycznych. Dostateczna ilość opadów w okresie 
wegetacyjnym (miesiąc IV-IX) lata 1972 i 1974 sprzyjała pobieraniu 
molibdenu przez roślinność pastwiskową (tab. 1 i 3). Przyczyniło się to 
niewątpliwie do zmmiejszenia zawartości przyswajalnych form tego skład- 
nika w glebie prawie o 507%/o, czego nie zaobserwowano w suchym ro- 
ku 1975. Podobne zależności stwierdzili również Kabata i in. oraz Nowak 
[7, 11]. 

Przeważa pogląd, że niedostatek molibdenu występuje zazwyczaj na 
glebach kwaśnych oraz zawierających mało części spławialnych [3, 7, 8]. 
Mało natomiast zwraca się uwagi na wpływ jonów Fe, SO4 K, których 
nadmierne ilości w środowisku glebowym oddziałują hamująco na przy- 

swajamie molibdenu [2, 7, 8]. Znalazło to potwierdzenie w naszych bada- 

niach pastwiskowych przeprowadzonych na czarnej ziemi kętnzyńskiej 

bogatej w próchnicę (3,5-4,10/0), o wysokiej zawartości iłu koloidalnego 

i żelaza [3, 9]. W tych warunkach mogły więc powstać trwałe połączenia 

molibdenu niedostępne dla roślin. | 

Run badanego pastwiska, podobnie jak i gleba, odznaczala sie niska 

zawartosciqg molibdenu, wynoszaca 0,25-0,75 ppm (tab. 3). W poszczegol- 

"nych latach badań podlegała ona dość znacznym wahaniom w zależmości 
od nawożenia, ilości opadów, jak i czasu odrostu. | 

W majwiększym stopniu o koncentracji molibdenu w roślinności pa- 

stwiskowej decydowały opady. Różmice w średniej zawartości molibdenu 

między rokiem 1974 — najbardziej obfitującym w opady w okresie we- 

getacyjnym (434,9 mm) a rokiem 1973, w którym spadło zaledwie 263 mm 

deszczu (tab. 1), wynosiły w obrębie badanych kombinacji nawozowych 

po około 0,20 ppm Mo (tab. 3). Wpływ opadów był tak dalece silmy, że 

nawet nieznaczne niedobory wody, występujące w niektórych miesią- 

cach, przyczyniły się do obniżenia koncentracji molibdenu w runi. Dało 

się to zaobserwować nie tylko w latach o dużym ogólnym deficycie 

opadów (1975), ale również i w roku 1974. Zależność taką zanotowano 

już we wcześniejszych badaniach (1970-1972) prowadzonych na tym sa- 

mym pastwisku [9]. Również Ostrowski [13] oraz Nowak [11] stwierdzili 

w warunkach dobrego uwilgotnienia zwiększenie zawartości molibdenu 

w runi pastwisk o 0,10-0,19 ppm. 

Pod wpływem wysokich dawek NPK (obiekt C) oraz stosowanych na 

tym tle mikroelementów (obiekt D) nastąpił istotny spadek zawartości 

molibdenu w runi i w dominujących u niej gatunkach roślin (tab. 4 i 5). 

Niejednokrotnie spadek ten wyrosił aż 40%%0 w porównaniu z ilością 
tego pierwiastka (0,39-0,75 ppm) | występującą w roślinności nawożonej 

najniższą dawką NPK (obiekt A). Tendencję spadkową zawartości mo- 

libdenu w runi pastwiska pod wpływem dużych dawek NPK sygnalizują 

e
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Tabeła 3 

Zawartość molibdenu w runi pastwiskowej intensywnie nawożonej, w latach 1973-1975, 

w ppm s.m. 

Obiekt * Odrost Średnia 
nawozowy Rok za okres 

| I II ш IV У pastwiskowy 

1973 0,42 0,36 0,45 0,38 0,37 0,39 

A 1974 0,49 0,65 0,96 0,89 — 0,75 

1975 0,48 0,38 0,51 0,48 — 0,46 

1973 0,46 0,21 0,46 0,39 0,34 0,37 

B 1974 0,55 0,74 0,86 0,58 — 0,68 

1975 0,54 0,40 0,64 0,51 — 0,52 

1973 0,29 0,21 0,24 0,30 0,23 0,25 

С 1974 0,48 0,64 0,51 0,48 — 0,53 

1975 0,32 0,31 0,39 0,32 о < 0,33 

| 1973 0,42 0,25 0,27 0,34 0,31 0,32 

D " 1974 0,47 0,69 0,46 0,31 — 0,48 

1975 0,28 0,25 0,37 0,24 — 0,28 

Istotność różnic między Srednimi za okres pastwiskowy, w latach 

1973 1974 | 1975 

А 0,39 b 0,75 b 0,46 b 

B 0,37 b 0,68 ab 0,52 c 

С 0,25 а 0,53 ab 0,33 a 

D 0,32 b 0,48 a 0,28 a 
  

autorzy już we wcześniejszych badaniach [9]. Identyczne są także spo- 

strzeżenia Ostrowskiego [13] podkreślające ujemne działanie intensyw- 

nego nawożenia azotowego w tym zakresie. 

Spośród dominuj ących gatunków roślin tylko w mniszku pospolitym 

koncentracja molibdenu (0,41-0,44 ppm) utrzymywała się na prawie nie- 

zmienionym poziomie (tab. 4). Pozostałe gatunki traw reagowały na ' 

nawożenie NPK zwiększone do 1120 kg/ha obniżką zawartości tego pier- 

wiastka, z nieznaczną tendencją wzrostową na obiekcie D, gdzie stoso- 

wano dodatak innych mikroelementów. Stwierdzono ponadto, że z anali- 

zowamych gatunków najniższą zawartością molibdenu odznaczała się kup- 

kówka pospolita oraz perz właściwy, które z biegiem lat dominowały 

w składzie botanicznym rumi pastwiskowej [12]. Najwięcej molibdenu 

gromadziła natomiast kostrzewa łąkowa oraz wiechlina łąkowa, co zgodne 

jest z badamiami innych autorów [5, 16]. 

Ogólnie należy stwierdzić, że pnzy najniższej dawce (280 kg NPK/ha 

— obiekt A), jak również przy dwukrotnej dawce (560 kg NPK/ha —
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Tabela 4 

Zawartość molibdenu w niektórych gatunkach roślin intensywnie nawożonego pastwiska, 
w latach 1973-1975, w ppm s.m. 

  
    

  

  

Obiekt © Kostrzewa  Kupkówka _Wiechlina Mniszek Perz 7 
nawozowy drost łąkowa pospolita * łąkowa pospolity właściwy Zioła 

I — . 0,49 0,57 0,47 0,57 0,45 
II 0,56 0,60 0,44 0,42 0,58 0,37 

A II — 0,53 0,66 0,43 0,37 — 
ГУ — 0,58 0,50 0,43 — — 

x 0,56 - 0,55 0,54 0,44 0,51 0,41 

— 0,33 | 0,38 0,39 0,44 0,51 
II 0,55 0,47 0,41 0,37 0,33 0,24 

‚ В II — 0,31 0,40 0,51 0,52 — 
IV — 0,41 0,50 0,36 — — 

x 0,55 0,38 0,42 0,41 0,43 0,37 

0,22 0,32 0,26 0,37 0,24 0,35 
II 0,30 0,34 — — 0,25 — 

С II — 0,32 0,36 0,50 0,44 — 
IV — 0,44 0,38 0,36 — — 

x 0,26 0,35 0,33 0,41 0,31 0,35 

0,26 - 0,40 0,47 0,39 0,29 0,35 
II 0,52 0,45 — — 0,40 — 

р Ill — 0,47 0,52 0,52 0,35 — 
IV — 0,47 0,41 0,42 — — 

x 0,39 0,45 0,47 0,44 0,36 0,35 
  

— Nie analizowano. 

obiekt B) zawartość molibdenu w runi pastwiskowej (0,39-0,75 ppm) oraz 
w wybranych gatunkach traw (0,38-0,56 ppm) była znacznie niższa od 
ilości podanej za optymalną (1,0-1,5 ppm) dla użytków zielonych z punktu 
widzenia potrzeb zwierząt [7, 11]. Dość znaczne wahania w zawartości 
molibdenu stwierdzono również w poszczególnych odrostach runi. Najbar- 
dziej zasobne pod tym względem okazały się odrosty letnie i jesienne, 
lecz tylko w 1974 r. ilość tego pierwiastka przekraczała wartość 0,5 ppm. 

W pozostałych latach utrzymywała się ona w granicach 0,21-0,54 ppm 

(tab. 4). 

Stan zaopatrzenia w molibden badanej roślinności pastwiskowej, zwła- 

szcza nawożonej najwyższymi dawkami NPK, wykazał, że w warunkach 

intensywnego nawożenia jest on' niezadowalający (tab. 3 i 4). Świadczą 

o tym zarówno dane dotyczące zasobności gleby w przyswajalne formy 

molibdenu, jak i określona zawartość tego pierwiastka W wielogatunko- 

wej runi, której potrzeby pokarmowe, zwłaszcza w latach o niedostatecz- | 

nej ilości opadów, znacznie odbiegały od poziomu optymalnego. Roczne 

bowiem pobranie tego mikropierwiastką z plonem (3,35-5,47 g/ha) po za-
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Tabela 5 

Pobranie molibdenu przez ruń pastwiskową w warunkach intensywnego nawożenia, 
` w latach 1973-1975, w g/ha 
  

  

  

Obiekt . Odrost | Зита 
nawozowy Rok == — — Za okres 

I II III IV У pastwiskowy 

1973 1,01 0,91 0,81 0,62 — 3,35 
А 1974 1,38 1,31 1,92 0,85 — 5,47 

1975 1,55 0,81 0,93 _ 0,33 — 3,62 

1973 1,43 0,52 0,99 0,79 0,26 3,73 

B 1974 2,11 1,97 2,49 0,79 — 7,36 

1975 2,03 0,92 1,20 0,81 — 4,96 

1973 1,05 0,46 0,56 0,77 0,31 3,15 

С 1974 1,99 1,86 1,71 0,72 — 6,29 

1975 1,42 0,73 0,81 0,65 — 3,61 

1973 1,38 0,69 0,61 0,90 0,42 4,00 

D 1974 1,90 1,88 1,61 0,57 — 6,00 

1975 — 1,23 0,64 0,77 0,49 — 3,13 
  

stosowaniu najniższej dawki NPK, jak i najwyższej (3,13-6,00 g/ha) było 

prawie takie same (tab. 5). Najwięcej molibdenu pobrała ruń przed I i III 

koszeniem, mniej jesienią. Wiązało się to nie tylko z ilością molibdenu 

w roślinach, ale również z malejącą w tym czasie wydajnością pastwiska. 

Tabela 6 

Stosunek miedzi do molibdenu: w runi intensywnie nawożonego pastwiska, w latach 1973-1975 

  

  

Obiekt / Odrost Srednia 

Rok --- za okres 
nawozowy “ 

II III IV У pastwiskowy 

A 13,6 18,0 17,3 16,0 21,3 17,2 
B 12,4 31,9 17,2 16,4 20,9 19,8 

BR с 24,8 33,8 31,2 24,3 35,2 29,9 
D 31,7 44,0 42,2 50,0 52,3 44,0 

A 15,9 14,1 8,9 10,1 — _ 12,3 
В 13,3 11,3 10,5 15,7 — 12,7 

27) с 20,6 13,6 19.8 17,7 _ 17,9 
р 25,1 16,8 30,2 45,8 — 29,5 

A и. 20,3 14,5 19,8 — 16,7 
В 15,7 20,5 80 с 15,1 — 14,8 

1975 с 21,9 23,5 9,0 24,7 pa. 19,8 
D 45,0 49,6 29,5 49,6 — 43,4 
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Niewielkie zapotrzebowanie na molibden spowodowało, że różnica mię- 
dzy ilością Cu i Mo w roślinach zwiększyła się znacznie, a obliczony sto- 
sunek Mo: Cu w runi kształtował się przy najwyższej dawce NPK (obiekt 
C), jak 1: 17,9-29,9, a po zastosowaniu nawożenia miedzią (obiekt D) jak 
1: 29-44 (tab. 6). Zgodnie z tym, co podaje Szwabowicz [15], pasza z oma- 
wiamego pastwiska zawierała jednak wystarczające ilości tych mikroele- 
mentów. Ze względu jednak na zjawisko równoczesnego zmniejszania 
się zawartości miedzi w tejże rumi [9, 10] może budzić obawy jej war- 
tość biologiczna jako paszy wyprodukowanej w tych warumkach. Przed- 
stawione dane wskazują na potrzebę nawożenia roślin pastwiskowych za- 
równo molibdenem, jak i miedzią. 

WNIOSKI 

1. Stosowanie wysokich dawek, tj. ponad 560 kg NPK, w tym 240 i 
480 kg N/ha, obniża zasobność gleby w przyswajalny molibden (LMo = 
= 5,9-6,2). 

2. W tych warunkach ruń pastwiska, jak i występujące w niej gatunki 
roślin trawiastych, zioła oraz perz odzmaczały się również niską, sukce- 

sywmie malejącą zawartością molibdenu (0,22-0,66 ppm). 

3. Zaopatrzenie voslin w molibden zależy w dużym stopniu od ilości 
opadów w czasie wegetacji. Obfite i w odpowiednim czasie padające desz- 
cze mogą zwiększyć zawartość tego mikroelementu nawet dwukrotnie. 

4. Intensywne nawożenie użytków zielonych pociąga za sobą koniecz- 

ność stosowania molibdenu w celu poprawienia efektywmości działania 

wysokich dawek azotu oraz wartości biologicznej uzyskanej paszy. 
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А. Краузе, Д. Бобжецка 

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЛЕТНЕГО ИНТЕНСИВНОГО УДОБРЕНИЯ 
НА ДИНАМИКУ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПАСТБИЩНОМ ТРАВОСТОЕ. 

ЧАСТЬ Ш. МОЛИБДЕН 

Резюме 

В период 1973-1975 гг. продолжались исследования по влиянию повышающихся доз 
МРК с прибавкой микроэлементов на динамику содержания молибдена в отдельных отро- 
стах пастбищного травостоя и в некоторых пастбищных растениях. Установлено, что по- 
вышающиеся дозы МРК от 280 до 1120 кг на гектар вызывают постепенное снижение содер- 
жания молибдена в травостое (0,66-0,22 ррпа Мо). В выбранных видах злаковых трав наблю- 
далось также снижение содержания молибдена по мере повышающегося уровня МРК, тогда 
как в одуванчике не была установлена такая зависимость. Наивысшее количество молибдена 
содержал пастбищный травостой более поздних отростов, т.е. когда стравливаемые рас- 
тения были моложе. Наименее этого элемента было в зеленой массе 1-го и 2-го отроста- 
Установлена также четкая зависимобть между содержанием молибдена в пастбищном тра- 
востое и климатическими условлиями, т. е. количеством дождевых осадков в вегетационный 
период. Дефицит осадков снижал содержание и усваивание указанного элемента на 40-5 0%. 

A. Krauze, D. Bobrzecka 

EFFECT OF MANY-YEAR INTENSIVE FERTILIZATION ON THE 
DYNAMICS OF MICROELEMENTS IN THE PASTURE SWARD. 

PART III. MOLYBDENUM 

Summary 

In 1973-1975 investigations on the effect of increasing NPK rates with addi- 
tion of mieroelements on the molybdenum content dynamics in particular regrowths 
of the pasture sward and in pastures plant species were continued. It has 
been found that increasing mineral fertilization rates from, 280 up to 1120 kg NPK 
per hectare lead to a successive drop of the molybdenum content in the sward 

| (0.66-0.22 ppm Mo). In chosen grass species also a drop of the molybdenum 
content along with increasing NPK fertilization took place, whereas no such de- 
pendence in dandelion was proved. The highest molybdenum amounts were con- 
tained in the pasture sward from later regrowths, when the plants grazed were 
young. The least amounts of the element under study were contained in green 
matter at the lst and 2nd regrowth. Also a distinct relationship existed between 
the molybdenum content in the pasture sward and climatic conditions, i.e. the 
rainfall amount in the growing season. The rainfall deficiency decreased the con- 
tent and uptake of this element by 40-50%.


