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WPŁYW BORU, MANGANU, MIEDZI I TYTANU 
NA PRZYJĘCIE SIĘ ZRZEZÓW TOPOLI ROBUSTA 

Tadeusz Cybulko 

Instytut Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej AR, Poznań 

Moczenie zrzezów topolowych w wodzie uznawane jest za zabieg ko- 

rzystnie wpływający na udanie się uprawy. Dotyczy to szczególnie zrze- 

zów, które uległy częściowemu wyschnięciu, np. podczas transportu [2]. 

Jak podaje Zabielski [7, 8], moczenie zrzezów przeschniętych podnosi wy- 
raźnie zawartość w nich wody, co w konsekwencji zwiększa liczbę przy- 

jętych roślin. Badania tego autora dowiodły również, że nie należy mo- 

czyć zrzezów wykazujących w chwili ich wysadzania do gleby wilgotność 
(oezwzględną) powyżej 120'/o. 

Podobny zabieg moczenia materiału mnożeniowego, co prawda genera- 

tywnego, znany jest z badań nad uodpomnieniem roślin na szkodliwe 

wpływy suszu, zwłaszcza w począdkowej fazie ich rozwoju. Za pnzykład 

moze tu posłużyć opracowany przez Gankela [1] sposób, który polega na 

jednorazowym lub wielokrotnym moczeniu w wodzie nasion i następnie 

lekkiemu ich podsuszeniu. Wiadomo jednak [4, 6], że nawożąc glebę mi- 

,„kroelementami umożliwia się roślinom rozwój w warunkach ograniczonej 
wilgotności podłoża. Z pracy Nowickiej [3] wymika natomiast, że moczenie 

nasion w wodnych roztworach mikroelementów, jak np. w roztworze 

kwasu borowego, przynosi podwójną korzyść — zwiększenie odporności 

roslin na susze oraz wyraźny wzrost ich plonu. 

Wyniki badań Stnzeleckiego [5|, dotyczące wpływu stymulatorów 

wzrostu na ukorzenianie się zrzezów topoli, oraz wyniki badań przedsta- 

wionych wyżej nasunęły myśl sprawdzenia wpływu wodnych roztworów 

niektórych mikroelementów na przyjęcie się zrzezów topoli ’Robusta’. Ba- 

dania nimiejsze nie pretendują do całkowitego wyjaśnienia wpływu bada- 
nych mikroelementów na rozwój topoli Robusta” powstałej ze zrzezów, 

lecz stanowią próbę uchwycenia wpływu na pierwszy element udatności 
nasadząnia, tj. przyjęcia się roślim,
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METODYKA 

Badania przeprowadzono w szkółce byłej Katedry Szczegółowej Ho- 

dowli Lasu AR w Poznaniu. Obserwowano w nich wpływ boru, manganu, 
miedzi i tytanu na przyjęcie się zrzezów topoli "Robusta', moczonych 

w wodnych roztworach tych pierwiastków. Do doświadczeń użyto zrze- 

zów pozyskanych z prętów wyciętych w okresie zimowego spoczynku. 

Doświadczeniem objęto tylko zrzezy pochodzące ze środkowych partii 

prętów. Długość znzezów wynosiła 20 cm, średnica w cieńszym końcu 
wahała się w granicach 9-11 cm. Pręty cięta pojedynczo gilotyną. Uznano 

za słuszne, aby pocięte zrzezy silnie podsuszyć do wilgotności około 80s. 
Sądzono bowiem, iż działanie mikroelementów na zrzezy o takiej wilgot- 

ności będzie bardziej 'wyraźme. Przesortowane znzezy suszono przez pe- 
wien czas pod daszkiem, który chronił je przed opadami i promieniami 

słonecznymi. Z chwilą, gdy wilgotność ich osiągnęła wartość 80-85°/o, 
proces podsuszania zakończono. Następnie podsuszone zrizezy powiązano 

w pęczki liczące po 100 sztuk i umieszczono je na 24 godziny w wodnych 

roztworach (20 i) kwasu borowego, nadmanganianu potasu, siarczanu 

miedzi i trójchlorku tytanu. Do sporządzenia rozbworów użyto "wody de- 

stylowanej. Stężenie sporządzonych roztworów, rw przeliczeniu na czysty 

pierwiastek wynosiło odpowiednio: 0,005, 0,01 i 0,037%/. Jako zbiomików 

użyto słoi szklanych; pH roztworów wahało sie: przed moczeniem od 

6,5 do 6,8, po moczeniu od 6,0 do 6,2. 

Po 24 godzinnym moczeniu, 15 kwietnia, zrzezy wysadzono do spulch- 

nionej gleby. Była ona przygotowana jesienią i pozostawiona w ostrej 

skibie. Sadzono sadzarką w więźbie 0,2 X 0,2 m na poletkach rozmiesz- 

czonych systemem losowym. Każda kombinacja doświadczenia miała 4 po- 

wtórzenia. Na jednym poletku wysadzono 100 zrzezów w 4 nzędach po 

25 sztuk. Gleba, na której przeprowadzono badania, charakteryzowała się 
profilem całkowitym, była pulchna, łatwo przepuszczalna, dosyć sucha: 

i utworzona z piasków różmoziarnistych; pH warstwy A; wynosiło 4,5. 

Na przekroju profilu glebowego warstwa do 25 am to piasek drobno- 

ziarmisty, ubogi w związki owganiczne, od 25 do 150 cm zalegał piasek 
żółty ze śladami żelaza w postaci brunatnych plam, natomiast warstwę 
poniżej 150 cm stanowiły piaski gruboziarniste z domieszką żwiru. Teren 

doświadczenia był płaski, o wystawie południowej bez bocznego ocienienia 

i o optymalnych warunkach świetlnych. 

_ OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Zrzezy nie moczone (tab. 1) przyjęły się średnio w 51,6%, natomiast 

moczone w wodzie destylowanej w około 57,5%. Niewielka więc jest 

różnica w przyjęciu się zrzęzów moczonych i nie moczonych. Wpływ
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pierwiastków na przyjęcie się topoli rozmnażanej wegetatywnie był nie- 

wątpliwy. Zależnie od mikroelementu, a właściwie od jego stężenia w 

rozbworze, wpływ ten może być dodatni lub ujemny. Z 4 wziętych do 

doświadczeń mikroelementów bor okazał się pierwiastkiem działającym 

ujemnie. Z literatury wiadomo, że jest to pierwiastek, który w większych 

dawkach działa ujemnie. Można więc sądzić, że zastosowane w doświad- 

czeniu stężenia roztworów były za wysokie. W każdym wariancie stężenia 

otrzymano niższy procent przyjęcia się zrzezów od procentu, jaki osiąg- 

nięto bez ich moczenia w wodzie. | 

Tabela 1 

Przyjęcie się zrzezów topoli ,Robusta” moczonych w wodnych roztworach boru, manganu, 

miedzi i tytanu | 
  

  

Czas moczenia Moczono Procentowa zawartość Średni procent 

w godzinach w wodnym roztworze mikroelementu w roztworze przyjęcia 

— Nie moczono — 51,6 

24 H20 destylowana — 57,5 

0,005 30,2 

24 “H,BO; 0,01 28,0 
0,03 6,5 

0,005 53,0 

24 KMnO4 0,01 74,0 

0,03 55,8 

0,005 96,8 

24 ` CuSO, 0,01 80,5 

0,03 35,8 

0,005 59,0 

24 TiCl; 0,01 84,0 

0,03 80,8 
  

Wpływ manganu zaznaczył się najwyraźniej przy stężeniu 0,01%. 

Zrzezy mioczone w roztworze o tym stężeniu przyjęły się w 74,0°/o, a więc 

o 16,5%/0 więcej w stosunku do zrzezów moczonych w wodzie destylowa- 

nej. Stężenie 0,005%/, podobnie jak i 0,03% w zasadzie miie wywarły 

żadnego wpływu. Procent przyjęcia wynosił tutaj odpowiednio 53,0 i 55,8. 

Wydaje się, że dalsze zwiększanie stężeń roztworów byłoby szkodliwe. 

Świadczą o tym wyniki przyjęć, jakie otrzymano stosując roztwór o stę- 

żeniu 0,03'/o. 

Spośród wszystkich wymików najlepsze uzyskano pnzy zastosowaniu 

miledzi, zwłaszcza w stężeniu 0,005%/o. Średni procent przyjęcia 'wymiósł
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przeciętnie 96,8. Przy stężeniu 0,01% odsetek przyjętych roślin wyniósł 
80,5, a więc o 16,0 mniej niż przy stężeniu 0,005%/. Stężenie 0,03%/, miało 
natomiast wyraźnie ujemny wpływ. Odsetek przyjętych zrzezów wyniósł 
35,8, a więc był on mniejszy od tego, jaki miał miejsce przy znzezach 
nie moczonych. 

Dodatni wpływ tytanu wzrastał wraz ze wzrostem stężeń roztworów, 
w jakich moczono zrzezy. Przy stężeniu 0,005%/ odsetek zrzezów, jakie 
się przyjęły, wyniósł 59,0, natomiast pnzy stężeniach 0,01 i 0,03 przeszło 
80,0%/0. Stężenie 0,03%/0 w odniesieniu do tego pierwiastka mie było jeszcze 
za wysokie. Roztwory tytanu w najwyższym stężeniu działały najmniej 

 hamująco. 

WNIOSKI 

1. Rozbwory wodne mikroelementów wywierają wpływ na przyjmo- 
wanie się znzezów topoli *Robusta. Wpływ ten zależy przede wszystkim 
od stężenia roztworu. Stężenia działające pozytywnie lub negatywnie są 
różne dla różnych pierwiastków. 

2. Roztwory boru o stężeniu od 0,005 do 0,003%/o wpłynęły ujemnie 
na proces przyjmowanie się zrzezów topoli 'Robusta' e” 

3. Pozytywne działanie manganu okazało się przy stęźeniu 0,01%, 
natomiast stężenia 0,005 i 0,037/o nie przejawiły żadnego wpływu. 

4. Miedź jest pierwiastkiem, który wykazał najwyższy dodatni wpływ 
ze wszystkich mikroelementów stosowanych w doświadczeniu. Szczególnie 
wysoki 'procent przyjęcia osiągnięto przy stężeniu 0,05%/0. Stężenie 0,03%/o 
okazało się szkodliwe. 

5. Wpływ tytanu na procent przyjęcia zrzezów topoli *Robusta” wzra- 
stał wraz ze wznostem stężenia roztworu. Nawet przy zastosowaniu roz- 
tworu o stężeniu 0,03°/o mie stwierdzono szkodliwego wpływu. 

6. Rozbwory manganu i tytanu nie działają tak wyraźnie jak roztwory 
miedzi i boru. 
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Т. Цыбулько 

ВЛИЯНИЕ БОРА, МАРГАНЦА, МЕДИ И ТИТАНА 

НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ТОПОЛЯ СОРТА РОБУСТА 

Резюме 

В соответствующих опытах использовали черенки тополя сорта Робуста. До посадки 

в почву черенки мочили в течение 24 часов в водных растворах указанных микроэлементов 

с концентрациями 0,005, 0,01 и 0,03%. Черенки высаживали в почву 25 апреля в густоте 0,2 х 

х 0,2 м. Результаты опытов позволили установить следующее: 

1. Влияние мочки черенков тополя Робуста на их приживаемость обусловлено в первую 

очередь концентрацией раствора. Отдельные элементы оказывали положительное или отри- 

цательное влияние. 

2. Положительное влияние установлено для растворов марганца, меди и титана, а отри- 

цательное — для растворов бора. | 

3. Влияние меди и бора было более заметным, чем влияние марганца и титана. 

T. Cybulko 

"THE BORON, MANGANESE, COPPER AND TITANIUM EFFECT 

ON TAKING ROOT BY THE ROBUSTA POPLAR CUTTINGS 

Summary 

Cuttings of the ’Robusta’ poplar variety were used in the respective expe- 

riments. Prior to planting into soil the cuttings were soaked for 24 hours in 

water solutions of the microelements mentioned with the concentrations 0.005, 

0.01 and 0.03%. The cuttings were planted into soil on April 25, in the spacing 

of 0,2 X 0.2 m. The experiments have proved as follows: 

1. The effect of soaking the ’Robusta’ poplar cuttings on taking root by them 

depended, first of all, on the solution concentration. Particular microelements 

exerted positive or negative effect. 

2. The positive effect was observed for the manganese, copper and titanium 

solutions, the negative — for the boron solutions. 

3. The effect of the copper and boron solutions was more distinct than that 

of manganese and titanium.


