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Pobranie i kumulacja składników odżywazych przez sosnę jest wyni- 

kiem procesów fizjologicznych, warunkowanych przez określone elementy 

naturalnego środowiska [5]. Istotny wipływ modulujący wywierają także 

zabiegi agrotechniczne [6, 11] oraz rozwój osobniczy roślin. Swoiste lub 

wisspółzależne oddziaływanie każdego z oznaczonych miknoskładników [1, 

6] jest wyraźnie znaczące i ma odzwierciedlenie w wielu cechach we- 

wnętrznych i zewnętrznych roślin. Stąd nagromadzenie składników od- 

żywczych w różnych organach drzew leśnych, a zwłaszcza w szpilkach 
i liściach, może stanowić wskaźnik między ich wielkością a wzrostem 

określonych gatunków [3, 4]. Może także dawać informacje zarówno 

w zaknęsie żywienia jak i nawożenia roślin. 

METODYKA 

Obiektem badań były uprawy sosnowe w Puszczy Noteckiej, założone 
w 1972 r. na glebach o składzie mechanicznym piasków luźnych, pocho- 

dzenia fluwioglacjalnego [7, 8]. Akumulacja, jej przebieg i różnice rozpa- 
trzone zostały na materiale zebranym z 3 wariantów doświadczenia: 

1) orka pełna głęboka (do 70 am) bez nawożenia mineralnego i wap- 

„nowiania — powierzchnia kontrolna, 

2) orika pełna głęboka z nawożeniem mineralnym: N — 30 kg, P.O; — 
40 kg, K,0 — 60 kg i z wapnowaniem CaCO; — 1500 kg/ha. 

3) onka peina gleboka z nawozeniem mineralnym: N — 60 kg, P,O; — 
80 kg, K,O — 120 kg i z wapnowaniem: CaCO; — 1500 kg/ha. 

Omawiane mikroskładniki ozmaczono ogólnie przyjętymi metodami 

[2, 9]. Względną koncentrację poszczególnych kationów w odniesieniu do 

* Opracowano w ramach tematu węzłowego 09.10.01.02.09.
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sumy zasobności wszystkich kationów w szpilkach wyliczono według wzo- 

[E1] | 
Tu: STE] gdzie [E;] stanowi koncentrację pienwiastka chemicznego, Z [EJ] 

© 

— sumę zasobności kationów [1] (w mg na 1 g suchej masy). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Igły sosny z dobrze wykształconymi pączkami zawierają znacznie wię- 

cej pierwiastków śladowych —2 [E] 1,067, natomiast igły sosny bez do- 

brze wykształconych pączków tylko 0,749. Względne- odniesienia (tab. 1) 

zawartości poszczególnych pierwiastków układają się następująco: Mn > 

Fe > Zn>B > Cu> Mo, podobnie w obu przypadkach. Ich wielkości 

względne natomiast wyraźnie maleją dla manganu, miedzi i żelaza, a istot- 

nie wzrastają dla boru, cynku i molibdenu w igłach sosny bez wyraźnie 

wykształconego pączka wierzchołkowego. | 

Tabela 1 

Względna koncentracja kationów w % w igłach sosny jednoletniej 

  

. Igły sosny Igły sosny 

Składnik z dobrze wykształconym pączkiem bez wyraźnie wykształconych pączków 

Ber 2,87 | 4,80 

Cynk 11,42 14,17 

Mangan а 53,25 52,06 

Miedz 1,45 iow , - . . 0,87 . 

Molibden 0,06 | 0,07 
Żelazo 30,92 28,03 

" Obserwując prawidłowy rozwój sadzonek z dobnze wykształconymi 

pączkami; można stwierdzić, że ogólna koncentracja mikroelementów w 

sżpilkach tej sosny oraz ich wzajemny ilościowy układ jest najbardziej od- 

powiedni. W sadzonkach bez dobrze wykształconych. pączków zawartość 

omawianych jonów nie wydaje się spełniać tych warunków, co uwidacznia 

się w zakłóceniu cyklu rozwojowego (przyhamowanie rozwoju merystemu 

wierzchołkowego) oraz określonym zakłóceniu w uprawie [12]. Zjawisko 

to można odnieść zarówno do ilościowego, jak i wzajemnego układu pier- 

wiastków. Szczególnie zazmacza się przy tym niedobór miedzi oraz nad- 

mierne pobranie boru, co bezsprzecznie oddziałuje w odpowiednio nieko- 

rzystnym kierunku, który łagodzą w dużym stopniu zdolmości regenera- 

cyjne młodej sosny [10]. | 
Zabiegi agrotechniczne (uprawa, nawożenie) wpływają w istotny spo- 

sób na zasobmość gleby w dostępne mikroelementy i na ich pobieranie
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przez rośliny [9]. Wzmaga się przy tym ogólne pobranie pierwiastków 
śladowych, powodowane zarówno przez uprawę, nawożenie oraz wapno- 
wanie, jak i wzrost ogólnej masy roślin [6]. Nie bez znaczenia jest także 
zwiększona ruchliwość (przemieszczanie) omawianych pierwiastków, od- 
zwierciedlająca się w zróżnicowanym ich występowaniu w poszczególnych 
poziomach i warstwach. Proces pobrania i koncentracja mikroskładników 
w igłach sosny pięcioletniej wyraźnie potwierdza tempo ich przyrostu 
(tab. 2) powiązane ze zwiększeniem się masy roślin, wiekiem rośliny i orga- 
nu asymilacyjnego. 

Tabela 2 

Względna koncentracja kationów w % w pięcioletni$? sośnie (powierzchnia kontrolna) 

B Zn Mn Mo Cu Fe Badane elementy ssa 
ZIE] ZIE] МЕ МЕ ZIE] МЕТ 

  

  

Igły z pędów głównych 

Jednoroczne 0,48 4,52 79,64 0,40 0,08 14,86 
Dwuletnie 0,22 4,21 87,10 0,22 0,04 8,20 

Igły z pędów bocznych 

Jednoroczne pierwszego okółka 0,32 4,78 84,63 0,40 0,08 9,79 
Jednoroczne drugiego okółka _ 0,40 5,11 79,79 0,56 0,08 14,06 
Jednoroczne trzeciego okółka 0,77 4,80 79,30 0,44 0,00 14,67 
Jednoroczne czwartego okółka 0,73 5,27 77,38 0,45 0,00 16,16 
Dwuletnie pierwszego okółka 0,23 3,91 89,25 0,18 0,00 6,43 
Dwuletnie drugiego okółka —. 0,28 4,30 86,00 0,28 0,00 9,14 
Dwuletnie trzeciego okółka 0,27 4,11 88,04 0,23 0,04 7,31 
  

Na nie nawożonej powierzchni po głębokiej orce Z [E] w igłach jedno- 
rocznych sosny pięcioletniej, w porównaniu z igłami sosny jednoletniej, 
suma zasadowości kationów wyraża się stosunkiem 5,62:1 dla siewek 
z dobrze wykształconym pączkiem i 8,00:1 dla sadzonek bez wyraźnie 
wykształconego pączka. W podobnym ujęciu do igieł dwuletnich stosunek 
ten wzrasta znacznie, uzyskując wyraz 8,33:1 i 11,86:1. Sumaryczna kon- 
centracja kationów w igłach jednoletnich i dwuletnich pięcioletniej sosny 
do zawartości ż [E] м аси Sosny jednoletniej układa się natomiast jak 
13,94 :11 19,86 : 1. 

Wskazama zmienność odniesień nie zakłóca wszakże szeregowego na- 

stępstwa pierwiastków, które podobnie jak w sośnie jednoletniej, utrzy- 

muje się ogólnie w podobnej kolejności: Mn> Fe> Zn> B> Cu> Mo. 

Tylko w dwóch przypadkach (w igłach jednorocznych pierwszego i dru- 
giego okółka) szereg ten kształtuje się odmiennie: Mn> Fe> Zn> Cu> 

B> Mo. Wyraźne zróżnicowanie stwierdzić jednak można w igłach pię-
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dioletniej sosny zwyczajnej w zależności od miejsca ich występowania 
i wieku igieł, przy czym nie notuje się prostych zależności. Zjawisko to 
występuje dla wszystkich omawianych pierwiastków. Godne odnotowania 
wydają się dwie sprawy — niestwierdzenie molibdenu w igłach jedno- 
rocznych pędów trzeciego i czwartego okółka, w dwuletnich igłach 
pędów bocznych pierwszego i drugiego okółka, oraz zmienny układ odnie- 
sienia względnej koncentracji manganu i żelaza, który waha się od 4,79 :1 
do 14,77 : 1. | 

Wprowadzenie nawożenia mineralnego 'i wapnowania zmieniło w spo- 
sób widoczny pobranie mikroelementów przez igły sosny. Na poletkach 
z podstawowym mawożeniem „(М — 30 kg, P,O; — 40 Кв, К.О — 60 kg 
i CaCO; — 1500 kg/ha) zaznacza się, w porównaniu z powierzchniami nie 
nawożonymi, wyraźny spadek zakumulowanych kationów (Ż[E] po- 
wierzchni nie nawiezionej — 14,875, powierzchni nawiezionej 11,577). 
Uwidacznia się to zwłaszcza w odmiesieniu do manganu i żelaza (tab. 3), 

Tabela 3 

Względna koncentracja kationów w % w sośnie pięcioletniej* 

  

B Zn Mn Cu Mo Fe 

SIE] Ż[E] [Е] ŻIE] ATE] STE] 
Badane elementy     

  

Igły z pędów głównych 

Jednoroczne 1,02 7,88 70,95 0,88 0,15 19,12 

Dwuletnie 0,38 291 — 89,36. 0,27 0,06 7,02 

Igły z pędów bocznych 

Jednoroczne pierwszego okółka 0,81 5,85 81,43 0,50 0,10 11,30 

Jednoroczne drugiego okółka 0,92 6,51 79,55 0,51 0,10 12,41 

Jednoroczne trzeciego okółka 0,81 7,49 68,66 0,69 0,12 22,23 

Jednoroczne czwartego okółka 0,72 7,65 69,39 1,08 0,12 21,05 

Dwuletnie pierwszego okółka 0,67 5,79 80,19 0,34 0,07 12,94 

Dwuletnie drugiego okółka 0,39 5,15 84,56 0,34 0,06 9,50 . 

Dwuletnie trzeciego okółka 0,38 4,53 87,06 0,24 0,05 7,74 
  

* Nawożenie N—30, P+05—40, K+0—60, CaCO;—1500 kg/ha. 

w mniejszym stopniu do cymku. Cechą charakterystyczną przy tym jest 

istotne zwiększenie przyswajamia boru, niewielkiego miedzi oraz wysiępo- 
wanie molibdenu w igłach wszystkich badanych elementów. 

Zaznaczone różnice ZŻ[E] występują głównie wskutek znacznego 

zmniejszenia się pobrania manganu (25,130/0) i żelaza (8,62'/0). Воли 

akumulacji poszczególnych kationów przez igły jednoletnie i dwuletnie 

kształtuje się wszakże rozmaicie. Obmiżenie zawartości manganu jest po-.
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dobne, ubytek żelaza natomiast przejawia się w większym. procencie w 
igłach jedmoletnich w przeciwieństwie do cynku, którego różnice ilościowe 
wymikają głównie z obmiżenia się zasobności tego pierwiastka 'w igłach 
dwuletnich. Zwiększenie ilości boru w igłach dwuletnich było dwukrotne, 
molibden był pobierany przez obie grup igieł w równym stopniu, nato- 
miast miedź znacznie intensywniej pobierały igły jednoroczne. Zaznaczyć 
należy, że mimo zaistniałych zróżmicowań względnych zawartości oznaczo- 
nych mikropierwiastków ogólny ich układ nie uległ zmianie; następstwo 
szeregowe było, podobne do stwierdzonego w igłach sosny jednoletniej i 
pięcioleniej na powierzchniach nie nawożonych (Mn> Fe> Zn> B> 
Cu> Mo). Tylko w jednym przypadku — w igłach jednorocznych pędów 
bocznych czwartego okółka — przyjmuje odmienny układ: Mn>> Fe> 
Zn> Cu> B> Mo. ' 

Tabela 4 

Względna koncentracja kationów w % w pięcioletniej sośnie* 
  

B Zn Mn Cu Mo Fe 

2[E] aE] 2[E] 2[E] 2ЛЕ] ŻIE] 
Badane elementy     

  

Igły z pędów głównych 

Jednoroczne 0,57 5,82 74,01 0,71 0,07 18,82 

Dwuletnie 0,33 3,81 86,20 0,38 0,05 9,23 

Igły z pędów bocznych 

Jednoroczne pierwszego okółka 0,52 5,60 82,76 0,79 0,09 10,24 
Jednoroczne drugiego okółka 0,63 5,82 80,88 0,63 0,08 11,96 
Jednoroczne trzeciego okółka 0,49 5,15 79,74 0,65 0,08 _ 13,89 
Jednoroczne czwartego okółka 0,56 6,70 74,78 0,89 0,11 16,96 
Dwuletnie pierwszego okółka 0,23. 3,07 89,60 0,38 0,05 6,67 
Dwuletnie drugiego okółka 0,23 4,95 87,50 0,32 0,05 6,94 
Dwuletnie trzeciego okółka - 0,19 4,88 86,10 0,33 0,05 8,45 
  

_* Nawozenie N — 60, Р.О; — 80, K+0 — 120, CaCO; — 1500 kg/ha. 

Wpływ nawożenia i wapnowania na ilościowe i względne wystepowa- 

nie oznaczonych kationów jest różny przy zastosowaniu podwójnej dawki 

nawozów (N — 60, Р.О; — 80, К.О — 120, СаСО. — 1500 kg/ha). Możma 
stwiierdzić, że Z [E] na tych powienzchniach jest zbliżona do Z [E] na po- 

wierzchni nie nawożonej, jakkolwiek różnica wynosi jeszcze 2,73%/o. Wzmo- 

żone pobranie przejawia się przede wiszystkim w odniesieniu do żelaza, 
którego nagromadzenie w igłach sosny pięcioletniej na tych polach prze- 

wyższa mawet, chociaż nieznacznie, ilości stwierdzone na glebach bez na- 

wiożenia. Wiidoczny jest również znaczny wzrost zawartości manganu, cyn- 

ku i miedzi, przy czym zasobność w cynk i miedź istotnie przekracza ich
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ilości z powierzchni nie nawożonej (tab. 4). Ilość molibdenu nie zmieniła 

się, natomiast wyraźnie zmniejszyła się zawartość boru (do poziomu 

stwierdzonego na poletkach bez nawożenia). Podkreślić należy, że obniże- 
nie ilości tego składnika, w porównaniu z powierzchnią o mniejszym na- 

wożeniu, uwidacznia się głównie w dwuletnich igłach sosny. Zwiększenie 

ilości manganu było podobne w igłach jednoletnich i dwuletnich. Żelaza 

było więcej w szpilkach drzew jednorocznych. Zarówno w jednorocznych 

jak i dwuletnich szpilkach więcej było cynku i miedzi, przy czym zacho: 

wała się przewaga pobrania przez szpilki jednoroczne. Większe różnice 

ilościowe mikroskładników w żywieniu sosny pięcioletniej pod wpływem 
zwiększonego nawożenia wyrażają się również w układzie szeregowym. 

Miedź wyraźnie dominuje nad borem zarówno w ujęciu ogólnym, jaki w 

poszczególnych przypadkach. Stąd następstwo pierwiastków przedstawia 

się z reguły w postaci, która na powierzchni bez nawożenia i z pojedynczą 

dawką nawozów stanowiła wyjątki (Mn>> Fe> Zn> Cu> B> Mo). 

WNIOSKI 

1. Stwierdzono tendencje do „wiązanej” współzależności występowania 

niektórych pierwiastków. W omawianych przypadkach zjawisko to zaz- 

nacza się zwłaszcza w odniesieniu bor — miedź i mangan — żelazo. 

2. We wzajemnych zależnościach stwierdzić można wyraźnie szeroki 

i różny stosunek Mn: Fe, wahający się od 3,09 :1 do 14,77 :1. Odbiega 
on znacznie od podawanego dla roślin uprawnych. W powiązaniu zwrot- 

nym nie wyklucza jednak „antagonizmu” przy pobieraniu tych składmi- 

ków przez sosnę ani możliwości wypierania żelaza przez mangan. 

3. Duże znaczenie w tych procesach (jak i w pobraniu innych pier- 

wiastków) wydaje się mieć modulująca rola zasobności badanych mikro- 

składników w glebie, zabiegów agrotechnicznych, miejsca i czynności 

badanych szpilek oraz ich wieku. 

LITERATURA 

1. Czarnowski M. S.: Arch. Ochr. Środ., 2, 49-59, 1977. 

2. Kociałkowski Z., Ciesla W.: Rocz. glebozn., 19, 281-292, 1968. 

3. Królikowski L.: Post. Tech. Leś., 14, 24-38, 1968. 

4. Levy G.: Rev. Forest. Fr., 4, 249-263, 1968. 

_5. Mucha W., Sienkiewicz A., Szymańska M.: Zesz. probl. Post. Nauk rol., 179, 

_ 337-340, 1976. « 

6. Mucha W., Sienkiewicz A., Szymańska M.: PTPN, 42, 95-105, 1976. 

7. Mucha W., Sienkiewicz A., Szymańska M.: Zesz. probl. Post. Nauk rol., 179, 

407-412, 1976. .



ZAWARTOSC MIKROELEMENTOW W IGLACH SOSNY _ 623 

8. Pilarczyk L.: Wydmy Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego. Wydmy Śródlądo- 
we Polski. cz. I. 1958. 

9. Sienkiewicz A.: Zesz. probl. Post. Nauk rol., 179, 355-359, 1976. 
10. Szymański S.: Rocz. Sekc. Dendr. P.T.Bot., 12, 413-420, 1958. 
11. Tamm C. O.: Nutrient uptake and growth after forest fertilization in Sweden. 

Transact 7. Congr. Soil. Sc. Madison III. 347, 1960. | 
12. Urbański K.: PTPN, 42, 117-122, 1976. 

В. Муха, А. Сенкевич, М. Шиманьска 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ХВОЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Резюме 

В статье рассматривается накапливание некоторых микроэлементов (B, Zn, Mn, Cu, 
Мо и Ее) в хвое одно- и пятилетней сосны. Результаты исследований рассматривались на 
материале из трех вариантов опыта. Исследовали одно- и двухлетнюю хвою, отобранную 
из разных частей кроны. Установлено специфическое усваивание микроэлементов хвоей 
как одно-, гак и пятилетней сосны, которое в общем устанавливалось в следующем порядке: 
Mn > Fe > Zn > B > Cu > Mo или Mn > Fe > Zn > Cu > B > Mo. 

Заметные разницы наблюдались в хвое пятилетней сосны обыкновенной в зависимости 
от местообитания и возраста хвои, а также от примененного удобрения. При этом наблю- 
иалась четкая обратная связь между микроэлементами, особенно по отношению к железу 
д марганцу, а также бору и меди. 

W. Mucha, A. Sienkiewicz, M. Szymanska 

‘ 

RELATIVE CONTENT OF SOME MICROELEMENTS IN NEEDLES 
OF FIVE-YEAR OLD COMMON PINE 

Summary 

The accumulation of some microelements (B, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo) in needles 
of one- and five-year old pine is discussed in the paper. The results were consi- 
dered on the material from three variants of the experiment. One- and two-year 
needles taken from various parts of the crown were used. A specific uptake of 
the microelements by both one- and five-year pine needles was observed; it could 
be arranged in the following order: Mn> Ее > ж>В> Со> Мо, ог Мп> Ее 
Zn >Cu>B> Mo. A distinct feedback among microelements, particularly iron and 
Manganese, as well as boron and.copper, has been found.


