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Odpowiedni poziom zawartości miedzi w roślinach paszowych, a tym 

bardziej 'w runi pastwiskowej, jest szczególnie ważny z punktu widzenia 

żywiemia zwierząt. Zmniejszenie ilości tego pienwiastka w paszy poniżej 

przyjętych liczb granicznych (8-12 ppm Cu) może być przyczyną różnych 

„schorzeń, jak np.: lizowatość, zaburzenia ruchowe, niedokrwistość itp. 

[15, 21]. Zaburzenia te mają wpływ mie tylko ma wzrost i rozwój zwierząt, 

ale również i na ich produkcyjność. Toteż w warunkach intensywnego 

nawożenia pastwisk wydaje się konieczne prowadzenie stałej kontroli 

zawartości miedzi zarówno w glebie, jak i w roślinności z poszczególnych 

odrostów. Rozezmanie w tym zakresie umożliwi zastosowanie w porę na- 

wożenia, którym skutecznie można regulować zawartość tego mikroele- 

mentu w runi pastwiskowej. 

METODYKA BADAŃ 

W latach 1973-1977 kontynuowano badania rozpoczęte w roku 1970 

z intensywnym nawożeniem 'pastwisk produkcyjnych, położonych na azar- 

nej ziemi w PGR Garbno k. Kętrzyma [3]. W omawianych badaniach sto- 

sowano dztery warianty nawozenia: A-280, B-560, C-1120 kg NPK/ha 
oraz 1120 kg NPK z dodatkiem magnezu i mikroelementów — D. Zróżmi- 

cowane mawożenie azotowe i fosforowe utrzymywano we wszystkich la- 

tach na jednakowym poziomie, jedymie zmieniono dawki potasu ze wzglę- 

du na dużą zasobnos¢ gleby w przyswajalny potas. Mikroelementy sto- 

sowano w latach 1970-1973 omaz 1975, wprowadzając je łącznie z nawo- 

zami azotowymi w 2 terminach: połowę dawki wiosną a pozostałą część 

po drugim wypasie. : 
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Zawartość miedzi określano w próbkach runi oraz w niektórych ga- 

tunkach roślin pobieranych z każdego odrostu pastwiska przed wejściem 

krów na kwaterę. Zawartość przyswajalnej miedzi w glebie określono 

w próbach pobranych po zakończeniu okresu pastwiskowego stosując 

wyciąg Westerhoffa [16], natomiast przy wycenie zasobności posługiwano 

się liczbami granicznymi przyjętymi przez stacje chemiczno-rolnicze [5]. 

Materiał roślinny mineralizowano w mieszaninie kwasów [6]. Ilość miedzi ' 

w roślinach oznaczono za pomocą dwuetylodwutiokarbaminianu sodu 

wg Barona [2]. ‘ 

Uzyskane wyniki przeanalizowano stosujac w obliczeniach statystycz- 

nych metode analizy wariancji R. A. Fishera, a istotność różnic określono 

za pomocą testu Duncana, dla poziomu istotności P = 0,05. Grupy jedno- 

rodne oznaczono jednakowymi literami alfabetu [8]. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W warunkach intensywnego nawożenia roślinności użytków zielonych 

zawartość miedzi może nie odpowiadać dotychczas przyjętym kryteriom. 

Dlatego też należy z większą rezerwą traktować bezwzględną zawartość 

miedzi w paszy i ewentualną zdolność przyswajania jej przez rośliny [4]. 

Wieloletnie badania, przeprowadzone na pastwisku produkcyjnym w za- 

kresie stosowania wysokich dawek NPK, w tym od 120 do 480 kg azotu 

na ha w stosunku rocznym, spowodowało zmiany w zawartości przyswa- 

jalnej miedzi w glebie (tab. 3). Zaobserwowano mianowicie, że niezależnie 

od stosowanej dawki NPK po pierwszych trzech latach badań (1970-1972) 

nastąpił wzrost zawartości przyswajalnej miedzi z 0,90-1,02 do 5,0-5,28 

ppm w glebie nie nawożonej tym mikroelementem. Wskazuje to na uru- 

chamianie się naturalnych zasobów Cu w glebie pod wpływem nawożenia 

Tabela 1 

Nawożenie pastwiska w latach 1973-1977, w kg czystego składnika 

na 1 ha 

  

K20 
  Obiekt nawozowy N P205 

1973 1974 1975 1976 1977 

A 120 70 90 49 18 60 60 

В 240 140 180 97 36 120 120 

С 480 280 360 194 72 240 240 

D+Mg 480 280 360 194 72 240 240 

Cu, Mn, Zn, B, Co 
  

MgO — 40-50 kg, Mn — 13-15 kg, Cu — 10 kg, B — 1 kg, Zn — 2,5 kg, 

Co — 0,4 kg/ha.
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Tabela 2 

Miesięczne sumy opadów wg Stacji Meteorologicznej PGR Garbno, w latach 1973-1977, w mm 
        

  

  

      

      

    

Rok Suma _ Miesiąc Suma‘ 
8 za okres IV-IX IV у VI VII VIII IX za rok 

1973 410,8 23,2 34,4 1145 131,3 51,2 56,2 594,4 

1974 434,9 4,1 63,8 153,1 121,9 41,4 50,6 785,8 

1075 263,2 27,4 42,0 59,3 90.5 22,0 21,0 378,4 

1976 244,0 30,3 47,7 53,6 46,1 45,2 21,1 402,6 

1977 377,6 71,6 61,6 75,1 81,4 34,5 53,4 493,9 

Średnia z lat 346,1 26,2 49,9 91,9 94,2 38,9 40,5 531,0 

Optymalne opady | 

wg Freckmanna~ 510,0 60,0 90,0 95,0 105,0 90,0 70,0 

Niedobor 163,9 33,7 40,1 3,9 10,8 51,1 29,5 

NPK, co jest też zgodne z badaniami innych autorów '[3, 23]. W czwartym 

i szóstym roku stosowania intensywnego nawożenia, tj. w latach 1973 

i 1975, kiedy obniżono dawki potasu, zaobserwowano spadek zawartości 

przyswajalnej miedzi w glebie (bab. 1 i 3). W latach tych średnia ilość 

tego pierwiastka w glebie nawożonej wyłącznie NPK (obiekty A, Bi C) 

wymosiła 4,10-5,28 ppm Cu, co w odniesieniu do liczb granicznych (2,6 

ppm Cu) przyjętych dla gleb zwięzłych [5] należy uznać za wartość 

wysoką. Wartości znacznie przekraczające granice wysokiej zasobności 

w miedź (9,26-22,43 ppm Cu) wykazywała gleba z obiektu D, na którym 

stosowano mawożenie tym mikroelementem. Należy podkreślić, że z upły- 

wem lat zasobność tej gleby systematycznie rosła. Wyjątek stanowi rok 

1976, w którym brak opadów spowodował ogólne obniżenie ilości dostęp- 

nej miedzi w glebie (tab. 2 i 3). Roślinność z obiektów nawożonych róż- 

nymi dawkami NPK (A, B, С) odznaczała się (z wyjątkiem roku 1976) 

przewaznie średnią a nawet niską zawartością miedzi (5,7-9,5 ppm Cu — 

tab. 4), co zbieżne jest z danymi Gorlacha i in. [9] wykazujacymi brak 

ścisłej korelacji między zasobnością gleby w przyswajalną miedź a jej 

zawartością w roślinach. , 
Nie stwierdzono spadku zawartości miedzi w runi pastwiskowej pod 

wpływem wzrastających dawek NPK. Zaobserwowano natomiast pewną 

tendencję do podwyższania koncentracji tego mikroelementu w runi pod 

wpływem nawożenia dawką 1120 kg NPK/ha (obiekt C). Dotyczyło to 

jednak tylko lat o ilości opadów zbliżonej do optymalmej (tab. 2 i 4). 

Podobne zjawisko nagromadzenia miedzi przez roślinność użytków zielo- 

nych w wymiku intensywnego nawożenia azotowego podaje Grudniewicz 

i in. [10], Jurkowska i im. [11], Czuba i in. [7] oraz Kostuch [14].
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Zastosowanie nawożenia miedzią w ilości 10 kg Cu/ha na tle 1120 kg 

NPK/ha (obiekt D) w latach 1973 i 1975 zwiększyło istotnie jej zawartość 

w roślinności pastwiskowej (11,0-24,3 ppm), także była ona 2-3-krotnie 

wyższa niż w runi z pozostałych obiektów i w wielu wypadkach znacznie 

przekraczała wymagania (8-12 ppm) stawiane zielonce pastwiskowej [17]. 

Podobna zawartość utrzymywała się w runi tego obiektu w latach 1976 

i 1977, kiedy już nie stosowano nawożenia miedzią, co wskazuje na długo- | 

terminowe działanie następcze tego zabiegu. Podobne efekty nawożenia 

miedzią użytków zielonych uzyskali inni autorzy [3, 23]. 

Stwierdzomo, że z upływem lat stosowania intensywnego nawożenia 

i prawidłowego użytkowamia pastwiska następował stopniowy spadek kon- 

centracji miedzi w -runi (tab. 4), przy czym najwyraźniej wystąpił on 

pod działaniem najniższej dawki NPK (280 kg/ha — obiekt/ A). Spadek 

ten wynosił po 6 latach od 42,3°/o (rok 1975) do 46,4%/ (rok 1977). W roku 

1976 takiej prawidłowości mie stwierdzono, gdyż 'wówczas ruń pastwiska 

wykazywała najwyższą zawartość tego mikroelementu, zbliżoną do po- 

ziomu z roku 1970, tj. pierwszego roku badań [3]. Trudno jest rwytłu- 

maczyć przyczyny tego zjawiska, aczkolwiek nasuwają się pewne sugestie. 

W roku 1976 zwiększono dawki potasu, który przy niedoborach opadów 

w okresie pastwiskowym (244 mm — tab. 2), mógł przyczynić się do 

zwiększenia pobierania miedzi, zwłaszcza jej form wymiennych. Wpraw- 

dzie Kabata [12] podaje, że większa koncentracja potasu w glebie obniża 

zawartość miedzi w roślinach kupkówki pospolitej i stokłosy bezostnej, 

to jednak mie jest to regułą, ponieważ w różnych warunkach środowiska 

te same czynniki mogą inaczej oddziaływać. 

Zawartość miedzi w runi z poszczególnych odrostów wykazywała rów- 

nież pewną zmienność. Niższą na ogół koncentracją tego składnika cha- 

rakteryzowała się ruń z 1 i 2 odrostu (tab. 4). Przyczyną tego mogły 

być nierównomiernie rozłożone opady, jak również zjawisko „rozcieńcze- 

nia” wywołane stosunkowo wysokim plonem zielonej masy, uzyskiwa- 

nym w początkach okresu pastbwiskowego [11, 19]. 

Zaobserwowano również powiększający się spadek zawartości miedzi 

w runi z upływem lat stosowania intensywnego nawożenia NPK. Należy 

to przypisać zmianom, jakie wg Olkowskiego i Olesińskiego [18] nastąpiły 

w tym czasie w składzie fitosocjologicznym roślinności pastwiskowej. 

Wraz ze wzrostem nawożenia malał udział roślin motylkowatych, ziół 

oraz miektórych gatunków traw szlachetnych jak wiechlina łąkowa, czy 

życica trwała. Z reślin występujących w badanej wuni pastwiskowej naj- 

wyższą zawartością miedzi odzmaczały się zioła (17,6-25,8 ppm Cu), perz 

właściwy (12,6-23,0 ppm Cu) oraz kupkówka pospolita (9,7-14,7 ppm Cu) 

— tab. 5. Rośliny te wykazywały też największą zdolność wykorzystywa- 

nia nawozu miedziowego, bowiem pod wpływem nawożenia tym pier-



406 A. KRAUZE I IN. 

  

  

  

Tabela 4 

Zawartość miedzi w runi pastwiskowej intensywnie nawożonej, w latach 1973-1977, 

w ppm s.m. 

Rok Obiekt Odrost ___ Średnia za okres 
° nawozowy I U . II IV У pastwiskowy 

1973 A 5,7 6,5 7,8 6,1 7,9 6,80 a 

B 5,7 6,7 7,9 6,4 7,1 6,76 a 

С 7,2 7,1 7,3 7,3 8,1 7,44 а 

D 13,3 11,0 11,4 17,0 16,2 13,78 b 

1974 A 7,8 9,2 8,6 9,0 — 8,66 а 

В 7,3 84 90 9,1 — 8,44 а 

- С 9,9 87 10,1 8,5 — 9,32 а 

о 11,8 11,6 13,9 14,2 — 12,89 b 

1975 A 5,8 6,1 7,4 9,5 — 7,2 а 

В 8,5 8,2 5,1 7,7 — 7,4 а 

С 7,0 7,3 3,5 7,9 — 6,4 а 

о 12,6 12,4 10,9 11,9 — 11,9b 

1976 A 11,5 133 115 109 — 11,8 а 

В 13,7 14,7 15,0 147 12,5 14,1 ab 

С 12,9 13,8 12,2 15,7 12,3 13,4 ab 

D 23,7 20,6 22,4 24,3 23,4 22,9 b 

1977 A 6,5 6,0 e 7,1 7,1 6,7 a 

B 9,1 7,1 7,0 8,0 9,0 8,0 ab 

С 8,8 9,4 7,9 8,2 8,6 8,5 ab 

D 13,9 11,4 11,0 12,0 9,4 11,56 

  

wiastkiem zwiększyła się w nich zawartość miedzi o 7,4-7,7 ppm, podezas 

gdy pozostałe gatunki wykazywały mniejsze możliwości w tym zakresie 

(2,6-5,5 ppm Cu). Najmniej wrażliwa na nawożenie miedzią była kostrze- 

wa łąkowa oraz mniszek pospolity, który wykazał też największą sta- 

bilność jeżeli chodzi o wpływ mawożenia NPK w tym zakresie, co stwier- 

dzili również inni badacze [1, 22]. 

Wieloletnie oddziaływanie intensywnego nawożenia NPK na roślin- 

ność pastwiskową sprzyjało pobieraniu miedzi, które nawet w latach 

o niedostatecznej ilości opadów (1976), wzrastało wraz z podwyższeniem 

dawek NPK — średnio z 62,9 do 105,1 g Cu/ha (tab. 6). Zastosowane 
nawożenie miedzią spowodowało dalszy wzrost pobrania (do 168,4 g/ha) 

tego mikroelementu z plonem. W okresie pięciu lat badań różnica w łącz- 

nej ilości miedzi pobranej pnzez plon suchej masy zielonki, wywołana 

wyłącznie wzrastającymi dawkami NPK (obiekty A-C), wynosiła 210,7 g 

Cu/ha. Wprowadzenie nawożenia miedzią (obiekt D) zwiększyło to pobrą- 

nie o 316,9 g Cu/hą,
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Tabela 5 

Zawartość miedzi w niektórych gatunkach roślin intensywnie nawożonego pastwiska, 

w latach 1973-1976, w ppm s.m. 

Obiekt 

  

  

Rok Kostrzewa  Kupkówka  Wiechlina Mniszek Perz , 

nawo- lakowa pospolita lakowa pospolity właściwy Zioła 
zowy 

1973 — 8,2 7,1 11,3 — — 

1974 — 9,6 4,5 11,4 — — 

А 1975 7,6 8,8 — 6,0 — — 

1976 10,8 12,3 12,1 — 12,6 17,2 

Z 9,2 9,7 7,9 9,6 12,6 17,2 

1973 — 8,8 8,0 10,2 — — 

1974 — 10,6 _ 7,5 12,3 — — 

В 1975 5,1 6,7 — 6,6 — — 

1976 12,6 15,0 11,0 — 13,2 19,2 

x 8,9 10,3 8,8 9,7 13,2 19,2 

1973 — 8,9 9,0 11,2 — — 

1974 6,7 11,4 — 10,8 — — 

С 1975 — 6,6 — 6,2 — = 

1976 14,0 16,8 15,1 — 15,3 18,4 

x 10,4 10,9 12,0 9,4 15,3 18,4 

1973 — 12,1 15,8 18,8 — — 

1974 © 8,7 11,6 — 10,5 — — 
D 1975 9,2 10,4 — 11,6 — — 

1976 21,1 24,8 21,2 — 23,0 25,8 

x 13,0 14,7 18,5 13,6 23,0 25,8 
    

— Nie analizowano, 

Tabela 6 

Pobranie miedzi przez ruń pastwiskową w warunkach intensywnego 

nawożenia w latach 1973-1977, w g/ha 

Obiekt nawozowy 
  

  

  

Rok — -— - — 
A B С D 

: - _ — 

— 1973 57,0 71,2 89,9 169,2 

1974 66,2 89,2 113,2 154,2 

1975 57,3 68,1 78,9 145,5 

1976 _ 76,0 114,9 135,5 221,9 

1977 58,0 90,7 107,7 151,3 

Suma 314,5 434,1 325,2 842,1 
  

  

Średnia 62,9 86,8 105,1 168,4
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Zmaczme ilości miedzi uruchamiane w wyniku działania intensywnego 

nawożenia NPK mogą prowadzić do zmniejszenia zawartości jej formy 

przyswajalnej w glebie, a z czasem też do obniżenia koncentracji tego 

mikroelementu w runi. Podobne sugestie co do skutków stosowania wy- 

sokiego nawożenia mineralnego wysuwają Bartnik i in. [3], oraz Bussler 

[4]. W przypadku prowadzonych badań dało się zauważyć, że takie oba- 

wy mogą występować już w czwartym roku stosowania intensywnego 

nawożenia pastwisk, szczególnie w lata suche, kiedy to następowało 

znaczne obniżenie zawartości miedzi w runi. 

W celu utrzymania zawartości miedzi w paszy pastwiskowej na sta- 

łym, lecz możliwie optymalnym poziomie (11-14 ppm), wskazane jest 

stosowanie profilaktycznego mawożenia tym składnikiem jednorazową 

dawką 10 kg Cu/ha raz ma trzy lata. Dotyczy to pastwisk nawożonych 

zarówno średnimi, jak i wysokimi dawkami NPK. Wyższa zawartość 

miedzi od przyjętej dla roślin paszowych (8 ppm) konieczna jest ze. 

względu na to, że roślinność z obiektów intensywnie nawożonych jest 

znacznie zasobniejsza w białko. Utrzymanie proporcjonalnych ilości 

białka i miedzi w roślinach jest ściśle związane z wykomzystaniem białka 

przez organizm zwierzęcy [13]. 

WNIOSKI 

1. Stosowanie intensywngeo nawożenia w pierwszych trzech latach 

powoduje wzrost zawartości miedzi przyswajalnej w glebie. W miarę 

upływu lat tego nawożenia następuje nieznaczny spadek zawartości tego 

mikroelementu (z 5,10 do 4,58 ppm Cu). 

2. W tych warumkach zawartość miedzi w runi kształtuje się na 

poziomie średnim (6,4-9,3 ppm). Z wyodrębnionych gatunków zasobne 

w miedź są zioła i perz właściwy, natomiast trawy zawierają małe ilości 

tego składnika. | 

3. Wzrastające dawki NPK nie powodują obniżenia zawartości miedzi 

w runi i w poszczególnych gatunkach roślin, lecz wpływają na zwiększone 

pobieranie tego mikroelementu. 

4. Nawożenie miedzią zwiększa jej zawartość w roślinach prawie dwu- 

krotnie. Utrzymuje się ona na wysokim poziomie jeszcze przez kilka 

lat. W związku z tym wskazane jest stosowanie tego mikroelementu 

w odstępach trzyletnich, w dawce 10 kg Cu/ha na pokrycie potrzeb 

pokarmowych wuni w warunkach intensywnego nawożenia. 

5. Liczby graniczne zawartości miedzi w trawach powinny być zwe- 

ryfikowane, ponieważ dotychczasowe ich wielkości nie mogą być odmo- 

szone do pasz wyprodukowanych w warunkach intensywnego nawożenia, 

a więc zawierających znaczne ilości białka,
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A. Краузе, Д. Бобжецка, М. Котер, 3. Бенедыцка 

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЛЕТНЕГО ИНТЕНСИВНОГО УДОБРЕНИЯ 

НА ДИНАМИКУ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПАСТБИЩНОМ ТРАВОСТОЕ. 

ЧАСТЬ 1. МЕДЬ 4 

Резюме 

Долголетние исследования (1973-1977 гг.) по влиянию интенсивного удобрения 280-1120 

кг МРК на гектар © прибавкой микроэлементов на содержание меди в пастбищном тра- 

востое показали, что концентрация этого элемента в отдельных отростах и в отдельных 

годах подвергалась довольно значительным колебаниям. В условиях недостаточного ко- 

личества осадков содержание меди в травостое снижалось, причем это снижение было силь- 

нее при применении меньших доз МРК. В общем, через 8 лет интенсивного удобрения паст
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бища снижение меди в растениях составляло в среднем 30-40%. Удобрение медью обога- 
"ano пастбищную растительность, в которой содержание указанного элемента удержи- 
валось на уровне 11,5-22,9 ррт в сухом веществе и было почти двухкратно выше количеств, 
установленных в травостое, не удобряемом данным элеменгом. Последействие удобрения 
медью удерживалось еще два года, в связи с чем содержание меди в травостое оставалось 
на уровне, оптимальном для здоровья животных. Среди исследуемых пастбищных расте- 
ний наивысшее содержание показывали травы, а затем пырей и еже сборная. 

A. Krauze, D. Bobrzecka, M. Koter, 7. Benedycka 

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

PART I. COPPER 

Summary 

Many-year investigations (1973-1977) on the effect of intensive mineral ferti- 
lization of 280-1120 kg NPK per hectare with an addition of microelements on the 
copper content in the pasture sward have proved that the concentration of this 
element in particular regrowths and investigation years underwent rather consi- 
derable fluctuations. At deficient precipitations a drop of the copper content in 
the sward occurred, being the stronger, the less were the applied NPK rates. On 
the whole, after 8 years of intensive pasture fertilization the copper content drop 
in plants was, on the average, 30-40%. The copper fertilization enriched the pasture 
vegetation in this element, which maintained at the level of 11.5-22.9 ppm in d.m. 
and was almost twice higher than that in the sward non-fertilized with this ele- 
ment. The residual effect of this fertilization maintained still for two years, owing 
to which the copper level in the sward remained at the level optimum for health 
of animals. Among the pasture plants investigated that were herbs, common co- 
uchgrass and cocksfoot, which showed the highest copper content.


