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Wpływ wapnowania na pobieranie miedzi przez rośliny nie jest do- 

tąd dokładnie poznany, a wyniki badań uzyskiwane przez różnych auto- 

rów są często rozbieżne. Mercik [4] stwierdził wyraźny spadek zawartości 

miedzi w większości badanych roślin w wyniku wapnowanmia. W doświad- 

czeniach Jurkowskiej i Wojciechowicz [3] wpływ wapnowania na zawar- 

tość miedzi w roślinach owsa zależał w dużym stopniu od poziomu mie- 

dzi w glebie. Był on niewielki lub w ogóle nie zaznaczył się na glebach 

bez nawożenia miedzią lub nawiezionych małą dawką siarczanu miedzi. 

Wapnowanie natomiast wyraźnie obniżyło pobranie miedzi przez owies 

na glebach nawiezionych wysoką dawką siarczanu miedzi, która oddzia- 

ływała już toksycznie na rośliny. Beyme [1] wykazał ujemną współzależ- 

ność między zawartością miedzi w roślinach a pH tylko na glebach piasz- 

czystych. Na glebach wytworzonych z lessu odczyn gleby nie wywierał 

wpływu na przyswajalność miedzi. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki doświadczeń dotyczące efek- 

tu wapnowania na pobieranie miedzi przez różne gatunki roślin: kukury- 

dzę cukrową odmiany Gołden Bantam, rzepak ozimy odmiany Górczań- 

ski, żyto jare odmiany Strzekęcińskie, proso odmiany Gierczyńskie i ży- 

cicę wielokwiatową odmiany Szelejewska. Badania wykonano w warun- 

kach doświadczeń wazonowych na trzech różnych glebach, z dodatkiem 

miedzi lub z-pominięciem nawożenia miedzią, zwapnowanych do. różnych 

wartości pH. Jako mikronawozu miedziowego we wszystkich doświad- 

czeniach użyto siarczanu miedzi, a w niektórych także Cu-EDTA. Efekt 

wapnowania ma przyswajalność miedzi oceniano na podstawie jej zawar- 

tości w roślinach i pobrania z plonem. | 

* Praca wykonana w ramach problemu węzłowego 09.4.
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METODYKA BADAŃ 

Do badań użyto próbek glebowych pobranych z wierzchniej warstwy 
gruntów ornych. Niektóre właściwości tych gleb podano w tabeli 1. Doś- 
wiadczenia przeprowadzono w wazonach styropianowych napełnionych 
1 kg (gleby nr I i IM) lub 1,5 kg (gleba nr II) powietrznie suchej gleby 
w 3-8 powtórzeniach. 

  
  

  

Tabela 1 

Niektóre właściwości gleb użytych w doświadczeniach 

Cząstki Substancja | a Gu 
С ры (0,02 mm organiczna pHkci 1000 przyswajalna 

gleby gieDy w % w% mwa} 8 w ppm 

I brunatna 27 2,0 5,2 2,1 3,7 
II brunatna . | 

wyługowana 33 1,8 3,9 4,9 3,4 
Ш pseudobielica 48 2,1 4,5 5,4 _ 3,8 

W doświadczeniu na glebie nr I badano wpływ wapnowania na po- 

bieranie miedzi przez pięć gatunków roślin kolejno po sobie uprawianych 
(kukurydza, rzepak, proso, żyto i życica wielokwiatowa). Siew kukurydzy 
wykonano w dniu 14. V. 1973 r., rzepaku — 14. VII. 1973 r., prosa — 
15. V. 1974 r., żyta — 31. VIII. 1974 r. i życicy — 15. V. 1975 r. Kukury- 

dzę zebrano w 56 dniu, żyto w 51 dniu, rzepak w 49 dniu, proso w 59 

dniu i życicę w 41 dniu wegetacji. 

Na glebach nr II i III założono doświadczenia z kukurydzą i rzepakiem 

jako pierwszymi roślinami testowymi; po kukurydzy i rzepaku uprawia- 

no żyto. Na glebie nr II siew kukurydzy i rzepaku wykonano w dniu 

1. VI. 1976 r., a żyta — 14. VIII. 1976 r. Kukurydzę zebrano w 53 dniu, 
rzepak w 48 dniu i żyto w 60 dniu wegetacji. Na glebie nr III kukurydzę 
i rzepak wysiano w dniu 13. VII. 1976 r., a żyto — 28. IV. 1977 r. Kuku- ' 

rydzę zebrano w 44 dniu, a rzepak i żyto w 43 dniu wegetacji. 

Glebę wapnowano CaCO3 cz.d.a. na 3 tygodnie prze wysiewem pierw- 

szej rośliny. Również miedź w ilości 15 ppm (gleba nr I) lub 5 ppm (gle- 

ba nr II i III) w formie CuSOy : 5 Hą0 lub Cu-EDTA zastosowano jedno- 

razowo pod pierwszą uprawianą roślinę. Pod każdą roślinę stosowano jed- 

nakowe nawożenie podstawowe, które zależnie od doświadczenia wyno- 

sito: 130-200 ppm N: w formie NH,NOs, 32-40 ppm P w KH,PO, i 70—130 
ppm K w postaci KH,PO, + KCl. Oprócz tego w doświadczeniach na gle- 

bach nr II i III stosowano 30 ppm Mg w MgSO4 : 7 HO. Rośliny podle- 

wano wodą redestylowaną utrzymując wilgotność gleby na poziomie 40- 

-60%/0 maksymalnej pojemności wodnej.
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Analizę próbek glebowych wykonano metodami powszechnie stosowa- 

nymi. Miedź w materiale roślinnym po spopieleniu na sucho oznaczano 

metodą kolorymetryczną przy zastosowaniu dwuetylodwutiokarbaminianu 

sodu. Oznaczenia wykonano w 2-6 powtórzeniach. Więcej niż dwa pow- 

tórzenia prowadzono w materiale, dla którego błąd oznaczenia dwóch 

pierwszych powtórzeń przekraczał 5'%/o. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W doświadczeniu na glebie nr I z pięcioma kolejno po sobie uprawia- 

nymi gatunkami roślin zastosowanie mikronawozu miedziowego nie spo- 

wodowało istotnych różnic w plonie suchej masy (tab. 2). Natomiast wy- 

Tabela 2 

Wpływ wapnowania na zawartość miedzi w suchej masie części nadziem 

nych roślin kolejno po sobie uprawianych (doświadczenie na glebie nr I; 

wapnowanie i nawożenie miedzią w ppm pod kukurydzę) 
  

Duwka Plon części nadziemnych Zawartość 

Roślina CaCO; w g/wazon Cu w ppm 
wg Hh 0 15 0 15 

Kukurydza 0 6,1 5,7 6,0 10,0 

2 4,64 4,44 5,8 9,2 
Rzepak 0 4,8 5,6 89 2059 

2 6,25 6,85 4,8 6,3 
Ргозо 0 4,0 3,9 9,0 13,7 

2 3,7 3,4 7,9 15,8 
Żyto 0 3,3 3,2 11,9 15,3 

2 3,85 4,02 10,9 14,4 
Życica 0 5,1 4,8 12,2 16,0 

wielokwiatowa 2 4,8 4,6 11,4 15,0 
  

a Wapnowanie obniżyło istotnie plon (przy <0,05). 

b Wapnowanie zwiększyło istotnie plon (przy <0,05). © 

raźny jest jego dodatni wpływ na zawartość miedzi w częściach nadziem- 

nych roślin. Reakcja poszczególnych gatunków roślin na wapnowanie 

(pHkci w wyniku wapnowania wzrosła z 5,2 do 6,7) była różna zarówno 

w odniesieniu do ich plonowania, jak i pobierania miedzi. Zastosowanie 

nawozu wapniowego nie miało istotnego wpływu na plonowanie prosa i 

życicy wielokwiatowej. W przypadku kukurydzy spowodowało ono obni- 

żenie, a w przypadku rzepaku i żyta niewielki, ale istotny wzrost plonu. 

Wpływ wapnowania na pobieranie miedzi przez rośliny zaznaczył się 

tylko u rzepaku. Zarówno na obiekcie bez nawożenia miedzią, a jeszcze
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wyraźniej na obiekcie z siarczanem miedzi obniżyło ono zawartość mie- 

dzi w jego częściach nadziemnych. Przy przyjęciu zawartości miedzi w 

serii bez wapnowania za 100, zawartość miedzi w serii z wapnowaniem 

na obiekcie nie nawożonym miedzią wyraża się liczbą 54, a na obiekcie 

z siarczanem miedzi liczbą 30. Z niektórych doświadczeń [2] wynika, że 

spadek zawartości miedzi w roślinach pod wpływem badanego czynnika 

może być, w pewnych warunkach, spowodowany m. in. tzw. efektem roz- 

cieńczenia, jeżeli czynnik ten wywołuje wzrost plonu. W omawianym do- 

świadczeniu efekt rozcieńczenia nie jest jedyną przyczyną obniżenia za- 

wartości miedzi w rzepaku pod wpływem wapnowania. Wprawdzie plon 

części nadziemnych rzepaku wzrósł po zwapnowaniu gleby, ale spadek 

zawartości w nim miedzi jest znacznie większy, niż wynikałoby to ze wzro- 

stu plonu. | 

W tabelach 8-5 podano wyniki doświadczeń, przeprowadzonych na gle- 

bach nr II i III, nad wpływem wzrastającej dawki CaCO;3 na pobieranie 

miedzi przez kukurydzę, rzepak i żyto. W doświadczeniach tych uwzględ- 

niono też działanie wapnowania na zawartość miedzi w korzeniach oraz 

wprowadzono dodatkowy obiekt z nawożeniem Cu-EDTA. 

Podobnie jak w poprzednim doświadczeniu — również i w tych doś- 

wiadczeniach nie stwierdzono wpływu nawożenia miedzią na plonowanie 

badanych roślin. Nawożenie miedzią powodowało na ogół wzrost zawar- 

tości Cu w roślinach, przy czym wzrost ten znacznie wyraźniej zaznaczył 

się w korzeniach, aniżeli w częściach nadziemnych. Różnice w działa- 

niu siarczanu miedzi i Cu-EDTA są w większości przypadków nieistotne. 

Można jedynie w niektórych doświadczeniach obserwować nieco większą 

stabilność działania nawożenia miedzią schelatowaną na tle wzrastającej 

dawki wapna (tab. 315). 

Reakcja badanych roślin na wapnowanie, mierzona wysokością plonu, 

była niejednakowa. Pomimo dużego zakwaszenia obu gleb nie wpłynęło 

ono na plonowanie kukurydzy na glebie nr II, a na glebie nr III dawka 

CaCO; odpowiadająca podwójnej kwasowości hydrolitycznej, podobnie jak 

w doświadczeniu na glebie nr I, spowodowała nawet spadek plonu części 

nadziemnych w stosunku do obiektu bez wapnowania. | 

Wyraźnie dodatnio wpłynęło natomiast zwapnowanie obu gleb na wy- 

sokość plonu rzepaku i na glebie .nr II plonu żyta. Zawartość miedzi w 

— częściach nadziemnych kukurydzy nie wykazuje większego zróżnicowania, 

a zawartość miedzi w korzeniach, zwłaszcza na glebie nt II, wyraźnie obni- 

żyła się pod wpływem wapnowania. Na ogół dawka wapna odpowiada- 

jąca pojedynczej kwasowości hydrolitycznej powodowała większy spa- 

dek zawartości miedzi, aniżeli dawka według 0,5 kwasowości hydrolitycz- 

nej. Większa dawka CaCO; działała tak samo jak dawka według pojedyn- 

czej kwasowości. 
e
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Tabela 3 

Wpływ wapnowania na zawartość miedzi w kukurydzy 

Sucha masa roślin Zawartość Cu w suchej 

Dawka pHkcI w g/wazon masie w ppm 
CaCO; Nawożenie Cu gleby - 

wg Hh po weget. części . części ; 

nadziemne korzenie nadziemne korzenie 

Doświadczenie na glebie nr II 

0 (3,9 6,8 3,2 11,2 19,2 
0,5 9 4,6 6,6 3,5. 11,4 17,3 

1 5,9 7,6 3,7 9,5 14,4 

2 7,1 6,3 2,9 9,5 12,9 

0 3,9 6,3 2,8 14,0 41,7 

0,5 Cuso ' 4,6 7,0 3,8 11,6 29,6 

1 wots 5,9 6,7 2,9 12,3 24,7 
2 7,1 6,1 2,8 14,0 23,8 

0 3,9 63 2,9 14,8 40,3 
0,5 4,6 6,7 3,4 12,4 32,3 

1 Cu-EDTA 5,9 6,9 3,2 13,8 32,5 
2 7,1 6,3 2,4 14,4 32,9 

NIRo,05 1,7 1,0 

Doświadczenie na glebie nr III 

0 | 4,3 8,0 _ 1,9 7,3 10,7 
1 0 5,6 8,7 2,5 6,4 8,9 

2 6,9 6,9 21 6,9 8,5 

0 4,3 9,0 2.1 8,0 23,7 

1 Си$О4 5,6 9,4 2,6 7,8 17,1 

2 6,9 6,7 2,0 8,5 17,3 

0 4,3 9,1 2,2 8,2 23,0 

1 Cu-EDTA 5,6 8,2 2,2 8,5 19,0 
2 | 6,9 6,3 1,8 9,4 20,1 

NIRo,05 | 1,4 0,5 
  

Wyniki doświadczeń na glebie II i III potwierdziły duży ujemny wpływ 

wapnowania na zawartość miedzi w częściach madziemnych rzepaku 

obserwowany w doświadczeniu na glebie nr I. Działanie wapnowania ma 
zawartość miedzi w korzeniach rzepaku było niewielkie, znacznie mniej- 
sze niż w przypadku korzeni kukurydzy. Dawka wapna według pod- 
wójnej kwasowości hydrolitycznej działała podobnie jak dawka odpowia- 

dająca pojedynczej kwasowości hydrolitycznej. 

11 — ZPPNR nr 242
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Tabela 4 

Wpływ wapnowania na zawartość miedzi w rzepaku 

Sucha masa roślin | Zawartość Cu w suchej 
Dawka pHkci w g/wazon masie w ppm . 
СаСОз Nawożenie Cu gleby 

wg Hh po weget. _ CZĘŚCI . części , 
nadziemne korzenie nadziemne korzenie 

Doświadczenie na glebie nr II 

0,5 4,6 5,8 1,1 16,8 15,2 

1 0 5,8 10,1 3,3 6,4 12,4 
2 71 8,8 3,6 5,6 10,4 

0,5 | 4,6 7,0 1,6 25,8 22,8 

1 CuSO, 5,8 9,6 2,6 8,6 20,3 

2 7,1 9,1 2,6 | 6,3 20,2 

0,5 4,6 5,8 0,9 23,9 22,9 

1 Cu-EDTA 5,8 9,5 3,1 7,2 17,0 

2 7,1 8,1 3,6 6,4 20,8 

NIRo,05 1,3 0,7 

Doświadczenie na glebie nr III 

0 4,3 5,1 | 0,7 11,9 10,0 
1 0 - 5,6 9,7 1,9 4,6 9,8 

2 - 6,8 8,8 1,4- 5,1 8,3 

0 4,3 5,1 0,7 17,7 15,4 

1 CuSO, 5,6 9,3 1,6 5,7 _ 13,0 
2 6,8 8,5 1,7 5,6 13,3 

0 4,3 6,1 0,9 11,9 13,1 

1 Cu-EDTA 5,6 92 © 1,8 5,8 12,5 
2 6,8 8,4 1,8 5,6 11,4 
  

NIRo,05 1,1 0,3 

Zmiany zawartosci miedzi w zycie w wyniku wapnowania sq dość 

ściśle skorelowane z działaniem wapnowania na wysokość jego plonu. Na 

glebie nr II wzrostowi plonu części nadziemnych i korzeni żyta pod wły- 

wem nawozu wapniowego towarzyszy prawie proporcjonalny spadek w 

nich zawartości miedzi. Na glebie nr III, na której wapnowanie nie miało 

większego wpływu na plonowanie żyta, brak jest natomiast systematycz- 

nego jego działania na zawartość miedzi zarówno w częściach nadziem- 

nych, jak i korzeniach. ° 
Na podstawie wysokości plonu i zawartości w nim miedzi wyliczono 

pobranie miedzi z wazonu przez części nadziemne i korzenie rzepaku, ku-
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Tabela 5 

Wpływ wapnowania na zawartość miedzi w życie uprawianym po kukurydzy i rzepaku 

(średnie waitości z dwóch doświadczeń) 
  

Mucha masa roślin Zawartość Cu w suchej 

  

  

  
  

  

      

    

  

  

  

Dawka РНка w g/wazon masie ppm 
CaCO; Nawozenie Cu gleby — | — 

wg Hh po weget.  ©zeSci . części . 
nadziemne korzenie nadziemne korzenie 

Doświadczenie na glebie nr II zd 

0 3,9 (4,8 0,7 16,2 18,5 
0,5 0 [4.4 | 6,9 1,2 Ę11,9 14,2 
1 | 456.0, 7,1 1,4 11,5 11,7 
2 "FE. 71 AF 73 1,3 11,4 11,5 

0 3,9 5,0 0,8 18,0 32,6 
0,5 cuso 4,4. 6,7 1,1 14,0 24,3 

1 S04 5,6 7,1 1,3 12,9 17,2 
2 7,1 7,8 1,4 12,2 17,8 

0 3,9 4,9 0,8 18,5 35,2 
0,5 CLEDT 4,4 6,6 12 13,6 22,5 
1 u-EDTA 5,6 7,3 1,2 13,3 22,4 
2 7,2 7,2 1,4 14,5 23,7 

NIR0,05 0,6 0,2 

Doświadczenie na glebie nr III 

0 4,2 6,9 1,2 8,1 9,2 
1 0 5,4 7,7 1,1 6,4 8,3 
2 6,7 "7,5 1,1 7,3 9,9 

0 4,2 6,8 1,0 8,5 17,0 
1 CuSO, 5,4 7,8 1,3 7,2 13,0 
2 6,7 7,8 1,3 8,4 18,6 

0 4,2 7,1 1,1 6,9 17,0 
‚1 Cu-EDTA 5,4 7,5 1,2 7,6 15,0 

2 | 6,7 7,2 1,2 9,6 22,9 

NIRo9,05 0,7 0,2 
  

kurydzy i zyta uprawianych na glebach nr II i III. Pobranie miedzi przez 

części nadziemne rzepaku wyraźnie maleje w miarę wzrostu dawki wę- 

glanu wapnia (tab. 6). Wynika więc z tego, że zmniejszenie ilości miedzi 

w częściach nadziemnych rzepaku pod wpływem wapnowania nie jest wy- 

łącznie wynikiem efektu rozcieńczenia. Wprost przeciwnie wpłynęło wap- 

nowanie na pobranie miedzi z plonem korzeni; na ogół wzrasta ono syste- 

matycznie wraz z dawką CaCO;. Wpływ wapnowania na pobranie miedzi 

\
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Tabela 6 

Wpływ wapnowania na pobranie miedzi z wazonu z płonem roślin w liczbach 

względnych (Średnie wartości dla doświadczeń na glebach nr II i Il) 
  

Dawka CaCO3 wg Hh 
  

  

  

  

  

  

  

Rośli Część Nawożenie 

ostna rosliny | Cu 0 0,5 1 5 

Rzepak nadziemna 0 100 100 70 62 

CuSO4 100 100 52 42 

Cu-EDTA 100 100 61 51 

korzenie 0 100 100 255 195 

CuSO4 100 100 169 177 

Cu-EDTA 100 100 223 268 

Kukurydza _ nadziemna 0 100 99 102 86 
CuS04 100 92 97 90 

Cu-EDTA 100 89 97 88 

korzenie 0 100 99 98 75 

CuSO4 100 96 76 63 

Cu-EDTA 100 99 86 77 

Żyto nadziemna 0 100 105 96 102 
CuS04 100 104 99 109 

Cu-EDTA 100 99 111 128 

korzenie 0 100 130 108 107 

CuSO4 100 102 94 119 

Cu-EDTA 100 96 96 ” 132 
  

z plonem kukurydzy i żyta był niewielki i niejednakowy. W miarę wzro- 

stu dawki nawozu wapniowego daje się zauważyć jedynie pewna tenden- 

cja do zmniejszania się pobrania miedzi przez korzenie kukurydzy i w 

obiekcie z Cu-EDTA niewielki wzrost jej pobrania przez części nadziemne 

i korzenie żyta. ; 

Trudno jest na podstawie wyników zamieszczonych w pracy wyjaśnić 

przyczynę znacznie silniejszego działania wapnowania na pobieranie mie- 

dzi przez rzepak, niż przez pozostałe badane gatunki roślin. Spadek za- 

wartości miedzi w roślinach pod wpływem wapnowania wyjaśniany jest 

często obniżaniem się rozpuszczalności miedzi i jej dostępności dla roślin 

na skutek wzrostu pH gleby [3]. Jeśliby przyjąć, że i w naszych doświad- 

czeniach zmniejszyła się przyswajalność miedzi w wyniku wapnowania, 

na co z badanych gatunków roślin najsilniej reagował rzepak, to w takim 

przypadku należałoby oczekiwać spadku zawartości miedzi zarówno w ko- 

rzeniach, jak i w jego częściach nadziemnych. Tymczasem zawartość 

miedzi w korzeniach rzepaku w niewielkim stopniu zależała od wapno- 

wania, a w częściach nadziemnych systematycznie obniżała się wraz ze
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wzrostem dawki CaCO;. Taki kierunek zmian zawartości miedzi w bada- 
nych częściach rzepaku w wyniku wapnowania wskazywałby m. in. na 
ujemny jego wpływ ma przemieszczanie się miedzi z korzeni do części 
nadziemnych. | 

WNIOSKI 

_ 1. Wpływ wapnowania na pobieranie miedzi przez rośliny zależał w 

dużym stopniu od gatunku rośliny. 

2. Wapnowanie nie powodowało większych zmian w pobieraniu mie- 

dzi przez rośliny należące do rodziny traw (kukurydza, żyto, proso, życica 

wielokwiatowa), natomiast wyraźnie hamowało absorpcję miedzi przez 
rzepak. 

3. Ujemne działanie wapnowania na pobieranie miedzi przez rzepak 

jest prawdopodobnie związane z hamowaniem jej przemieszczania się 

z korzeni do części nadziemnych. Zagadnienie to wymaga jednak dal- 
szych badań. . / 
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА УСВАИВАНИЕ 

МЕДИ РАЗНЫМИ ВИДАМИ РАСТЕНИЙ 

Резюме 

Соответствующие исследования проводились в условиях сосудных опытов на 3 разных 

почвах с прибавкой меди или без меди, известкованных до разных величин рН. Подопыт- 

ными растениями были: рапс, кукуруза, рожь, просо и плевел многоцветковый. Растения 

убирали между 41-ым и 60-ым днем роста. Влияние известкования на усвояемосэь меди 

оценивали на основании ее содержания в подземных частях и корнях и ее выноса с урожаем. 

Влияние известкования на усваивание меди растениями было в значительной степени 

обусловлено видом растения. Известкование не вызывало более существенных изменений 

в усваивании меди исследуемыми растениями, принадлежащими к семейству злаков. С дру- 

гой стороны, оно четко снижало содержание меди в надземных частях рапса, не влияя су- 

щественно на содержание меди в корнях. Отрицателбное влияние известкования на усва- 

ивание Меди рапсом связано по всей вероятности с задерживанием ее перемещения из кор- 

ней в надземные части.
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THE EFFECT OF LIMING ON COPPER UPTAKE 

BY DIFFERENT KINDS OF CROPS 

Summary 

The respective investigations were carried out under conditions of pot experi- 

ments with 3 different soil kinds with or without addition of copper, limed to 

different pH values. Test plants were: rape, maize, rye, millet and Italian ryegrass. 

The plants were harvested between the 4lst and the 60th day of growth. The 

effect of lime on the copper availability was estimated on the basis of its content - 

‚ оп aboveground parts and roots of plants. 

The effect of liming on the copper uptake by plants depended to a great 

extent on the plant species. Liming did not cause any remarkable changes in the 

copper uptake by the plants tested belonging to the grass family. On the other 

hand, it decreased distinctly the copper content in aboveground parts of rape, 

not affecting it significantly in roots. A negative effect of liming on the copper 

uptake by rape is probably connected with inhibition of its transfer from roots 

to aboveground parts.


