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Mikroelementy wprowadzone do gleby są wykorzystywane pnzez ro- 

śliny w pierwszym roku po nawożeniu w niewielkiej ilości, niezależnie 

od nośnika mikroelementowego [2, 6]. Na temat następczego wpływu mi- 

kroelementów wykonano dotąd mało badań [2, 3, 6, 8, 9]. Poznanie czasu 

ich działania w różnych warunkach glebowych ma duże praktyczne zna- 

czenie. Daje ono podstawę do określenia przybliżonego terminu potrzeby 

ponownego nawożenia. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dwóch 5-letnich doświad- 

czeń mających na celu określenie następczego działania mikronawozów 

miedziowego i molibdenowego na roślinę i glebę zależnie od właściwości 

siedliska łąkowego. Opracowanie to nawiązuje do przeprowadzonych wcze- 

śniej badań z kulturami wazonowymi nad wpływem czasu kontaktu siar- 

czaniu miedzi i molibdenianu sodu z glebą na przyswajalność miedzi i mo- 

libdenu dla roślin [3]. 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenia założono wiosną 1973 r. na 2 różnych zbiorowiskach łą- 

kowych RZD (Bielany i Chełm) Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświad- 

czenie na Bielanach zlokalizowano na młodej łące, na glebie brunatnej 

wyługowanej o składzie mechanicznym piasku gliniastego, o bardzo nis- 

kim poziomie wody gruntowej. Górna warstwa (0-10 cm) gleby zawierała 

1,6%/9' materii organicznej, a jej pojemność sorpcyjna T wynosiła 7,2 mwal 

na 100 g. W runi łąkowej dominowała kupkówka pospolita. Doświadcze- 

nie w Chełmie założono na wieloletniej łące, na madzie pyłowej ilastej, 

o średnim poziomie wody gruntowej. W runi łąkowej występowały w 

większych ilościach wiechlina łąkowa i perz właściwy. Górna warstwa
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(0-10 cm) gleby zawierała 6,5% materii organicznej, a pojemność sorpcyj- 

na T wynosiła 34 mwal na 100 g. W tabeli 3 zamieszczono dane doty- 
czące zawartości przyswajalnych form miedzi i molibdenu oraz pH gleby 

w obu doświadczeniach. W każdym doświadczeniu były 2 obiekty: bez 

nawożenia Cu i Mo (kontrola) oraz nawożony 24 kg Cu i 0,75 kg Mo na 

hektar. Oba te obiekty wchodziły w skład doświadczeń, w których bada 

się wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na plon i skład chemiczny 

roślinności łąkowej. Doświadczenia zostały założone metodą losowanych 

bloków w 4 powtórzeniach. Wielkość poletek wynosiła 50 m?. W doswiad- 

czeniach stosowano w każdym roku nawożenie podstawowe wynoszące: 

405 kg N w formie saletry amonowej, 120 kg P+O0; w postaci 180/e super- 

fosfatu pylistego oraz 210 kg K;O (w latach 1973-1975 i 315 kg K,O/ha 

w latach 1975-1977) w formie skoncentrowanej soli potasowej. Miedź w 

postaci CuSO, - 5H,O i molibden w formie (NHy)gMo;704 - 4 Н.О za- 

stosowano jednorazowo na wiosnę 1973 r. | 

W każdym roku zbierano 3 pokosy siana. Wydajność suchej, masy 

określano po wysuszeniu w suszarce w temperaturze 65-70?C próbek zie- 

lonki, doprowadzonych uprzednio do stanu powietrznie suchego. Po 3i5 

latach prowadzenia doświadezeń pobierano próbki gleby do analizy na 

zawartość przyswajalnych form miedzi i molibdenu oraz do pomiaru pH 

z dwóch warstw: 0-10 cm i 11-20 cm. 
Zawartość przyswajalnej miedzi oznaczano w wyciągu kwasu azo- 

towego według metody Westerhoffa, a zawartość przyswajalnego molib- 

denu metodą Grigga. Miedź w wyciągach glebowych oraz w materiale 

roślinnym po spopieleniu na sucho oznaczono metodą kolorymetryczną 

z zastosowaniem dwuetylodwutiokarbaminianu sodu. Molibden w wycią- 

gach glebowych oraz w materiale roślinnym również po spopieleniu na 

sucho oznaczono metodą rodankową. Analizy na zawartość miedzi i mo- 

libdenu wykonano w 2 powtórzeniąch. Jeśli błąd oznaczenia 2 pierw- 

szych powtórzeń przekraczał 5'%/o, wykonywano do 6 powtórzeń. | 

OMÓWIENIE WYNIKÓW x 

"Oba doświadczenia przeprowadzono w podobnych warunkach klima- 

tycznych. Różnice między nimi dotyczą 'przede wszystkim składu flory- 

stycznego runi oraz właściwości gleby, m. in. zawartości przyswajalnych 

form miedzi i molibdenu. Na podstawie oceny według liczb granicznych 

dla metody Westerhoffa i liczb molibdenowych stosowanych dla metody 

Grigga glebę pod doświadczeniem na Bielanach należy zaliczyć do klasy 

o niskiej zawartości przyswajalnych form miedzi i molibdenu, a glebę 

pod doświadczeniem w Chełmie do klasy o dobrym zaopatrzeniu w miedź 

i o średniej zasobności w molibden. Pomimo różnej zasobności gleby w
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omąwiane mikroelementy w 5-letnim okresie badań nie stwierdzono 
w obu doświadczeniach istotnego wpływu nawożenia miedzią i molib- - 
denem na plonowanie runi łąkowej (tab. 1). Nawożenie miedzią i molib- 
denem nie spowodowało również istotnych zmian w składzie florystycz- 
nym runi. 

Tabela 1 

Plony suchej masy runi łąkowej w t z ha w 5-letnim okresie 

prowadzenia doświadczeń 
  

Bielany Chełm 

Rok | bez nawożenie bez nawożenie 

nawożenia Cu+Mo nawożenia Cu+ Mo 

  

  

1973 9,42 9,67 11,80 11,30 
1974 | 9,19 9,77 12,12 11,99 
1975 9,42 8,96 12,07 "12,30 
1976 10,06 9,95 14,10 13,74 
1977. 9,82 9,82 13,79 13,73 
  

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono średnie ważone (z 3 pokosów) za- 

wartości miedzi i molibdenu w suchej masie roślinnej z poszczególnych 

lat. W obiekcie kontrolnym (bez mikroelementów) zawartość miedzi w 

roślinach utrzymuje się mniej więcej na jednakowym poziomie w okre- 

sie 5 lat, natomiast zawartość molibdenu wykazuje pewną tendencję spad- 

kową. Przyczyną tego jest prawdopodobnie zmniejszenie się przyswajal- 

ności molibdenu w wyniku zwiększenia zakwaszenia gleby [1] w czasie 

trwania badań (tab. 3). 

Zawartość miedzi w roślinach z obiektu kontrolnego w doświadcze- 

niu w Chełmie była nieco większa niż w doświadczeniu na Bielanach. 

Jest więc wyraźnie skorelowana z zawartością przyswajalnej miedzi w 

glebie. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo przeszło 5-krotnie większej 

zawartości przyswajalnej miedzi w glebie w doświadczeniu w Chełmie, 

różnice w zawartości miedzi w runi z obiektów kontrolnych (w obu do- 

świadczeniach) były niewielkie. Średnia ważona zawartość miedzi dla 3 

pokosów i lat wynosi 6,9 ppm w doświadczeniu na Bielanach i 8,0 ppm 

w doświadczeniu w Chełmie. Wahania zawartości molibdenu w runi z 

obiektu kontrolnego były podobne w obu doświadczeniach, chociaż „„licz- 

ba molibdenowa” była wyższa w doświadczeniu w Chełmie. 

W obu doświadczeniach zaznaczyło się bezpośrednie i następcze dzia- 

łanie nawożenia mikronawozami w postaci wzrostu zawartości miedzi 

i molibdenu w masie roślinnej. Wzrost ten jest znacznie większy w do- 

świadczeniu na Bielanach (gleba lekka uboga w miedź i molibden) niż 

w doświadczeniu w Chełmie prowadzonym na glebie ciężkiej dobrze zao-
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Rys. 1. Średnia ważona zawartość Cu i Mo w suchej masie runi z poszczególnych 

lat doświadczenia na Bielanach; 

l — kontrola, 2 — obiekt z nawożeniem Cu i Mo 
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Rys. 2. Średnia ważona zawartość Cu i Mo w suchej masie runi z poszczególnych 

lat doświadczenia w Chełmie \ 

1 — kontrola, 2 — obiekt z nawozeniem Cu i Mo 

patnzonej w miedź i średnio zasobnej w molibden. Zawartość miedzi w 

runi w pierwszym roku po nawożeniu mikroelementami zwiększyła się 

w doświadczeniu na Bielanach o 50% (z 7,3 do 10,9 ppm), a ilość molib- 

denu prawie 8-krotnie (z 0,21 do 1,67 ppm). Odpowiednie wartości w do- 

świadczeniu w Chełmie wynoszą: 23%/0 (z 8,4 do 10;3 ppm Cu) i 4-krot- 

nie (z 0,24 do 0,98 ppm Mo). 

Reith [7] podaje, że w warunkach polowych działanie mikronawozu 

miedziowego może rozciągać się, zależnie od dawki i rodzaju gleby, przy” 

najmniej ńa okres 8 lat. Wyniki uzyskane w naszych doświadczeniąch
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, potwierdzają możliwość następczego działania miedzi (rys. 1 i 2, tab. 2). 
Jakkolwiek efekt działania dawki siarczanu miedzi zastosowanej przy za- 
łożeniu doświadczeń był różny w poszczególnych latach 5-letniego okresu 
badań — nie obserwuje się spadku zawartości miedzi w runi i jej pobrania 
z plonem w miarę upływu czasu. 

Mulder [5] oraz Gupta i MacKay [4] podają, że okres następczego dzia- 
łania molibdenu zależy od chemicznych właściwości gleby. Gleby kwaśne 
zawierające dużo żelaza i glinu wymagają częstszego nawożenia molibde- 
nem. Molibden jest bowiem wiązany w takich glebach w formy dla roślin 
mało dostępne. Wyniki naszych badań potwierdzają te obserwacje. Wpraw- 
dzie jeszcze w 5 roku po nawożeniu molibdenianem amonu zawartość Mo 
w runi w obu doświadczeniach była większa niż w kontroli, to jednak 

w miarę upływu czasu jego zawartość w masie roślinnej i pobranie z plo- 

nem obniżają się w stopniu znacznie większym w doświadczeniu na Bie- 

lanach, prowadzonym na glebie o niższym pH, aniżeli w glebie w doświad- 

czeniu w Chełmie. Podobne działanie molibdenu stwierdzono w 4-letnim 

doświadczeniu z lucerną [2] i w badaniach przeprowadzonych w kultu- 

rach wazonowych [3]. 

Z różnicy w ilości miedzi i molibdenu pobranych przez ruń łąkową 

z poletek nawożonych i nie nawożonych miedzią i molibdenem (tab. 2) 

Tabela 2 

Pobranie miedzi i molibdenu (w g z ha) z plonem runi łąkowej 

Cu Mo 

Rok bez nawożenie bez nawożenie 

nawożenia Cu+Mo _ nawożenia Cu+Mo 

  

    

  

  

  

Bielany 

1973 68,8 105,4 1,98 16,15 
1974 65,2 99,7 2,76 15,44 
1975 65,9 85,1 2,17 9,31 

1976 66,4 123,4 1,31 9,45 

1977 66,8 112,9 1,28 5,79 

Razem 333,1 526,5 9,50 56,14 

Chełm 

1973 99,1 116,4 283 11,07 

1974 86.1 91,1 2,67 10,91 

1975 97,8 119,3 3,14 7,87 

1976 115,6 126,4 2,54 6,73 

1977 108,9 133,2 2,34 — 7,00 
    

Razem 507,5 586,4 13,52 43,58
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obliczono ich wykorzystanie z zastosowanych mikronawozów. Współczyn- 

nik wykorzystania miedzi jest bardzc niski i wymosi za okres 5 lat 0,81% 
w doświadczeniu na Bielanach i 0,33%/6 w doświadczeniu w Chełmie. Wy- 
korzystanie molibdenu było znacznie większe: 6,2%/6 w doświadczeniu na 

Bielanach i 4,0%/0 w doświadczeniu w Chełmie. 

Tabela 3 

Zawartość przyswajalnych form Cu i Mo (w ppm) oraz pH gleby przed stosowaniem 
mikronawozów (wiosna 1973 r.) oraz po 3 i 5 latach prowadzenia doświadczeń 
  

  

  

Cu Mo PH xc | 

Rok Obiekt 0-10 11-20 ' 0-10 11-20 0-10 11-20 
cm cm cm cm cm cm 

Bielany 

1973 — 1,8 1,8 0,08 0,06 4,0 4,6 

1975 0 1,7 1,9 0,08 0,06 3,9 4,1 

Cu+Mo 14,2 2,3 0,39 0,11 3,9 4,1 

1977 0 1,5 1,3 0,08 0,07 3,7 4,0 

Cu+Mo 11,8 2,4 0,39 0,09 3,8 4,0 

Chełm 

1973 — 7,7 6,9 0,08 0,06 5,6 6,1 

1975 0 7,7 6,9 0,08 0,06 4,9 5,8 

Си--Мо 33,6 8,2 0,54 0,12 5,1 5,8 

1977 0 6,8 6,8 0,08 0,05 4,7 © 5,7 

Cu+Mo 26,3 11,0 0,37 0,14 4,7 5,7 
  

Zawartos¢é przyswajalnych form miedzi i molibdenu w glebie na po- 

letkach kontrolnych nie uległa po 5 latach większej zmianie zarówno w 

warstwie 0-10 cm, jak i w poziomie 11-20 cm w porównaniu ze stanem 

pnzed założeniem doświadczeń (tab. 3). Nawożenie siarczanem miedzi i mo- 

libdenianem amonu spowodowało znaczny wzrost przyswajalnych form 

obu mikroelementów głównie w warstwie 0-10 cm. W miarę upływu czasu 

daje się zauważyć, szczególnie w doświadczeniu w Chełmie, niewielki spa- 

dek zawartości miedzi i molibdenu w warstwie 0-10 cm przy równoczes- 

nym zwiększeniu ich ilości w poziomie 11-20 cm. Dane te wykazują, że 

miedź i molibden zastosowane na darń łąkową w formie soli rozpuszcza|l- 

- nych w wodzie bardzo powoli ulegają przemieszczaniu w głębsze warstwy 

profilu glebowego. 

WNIOSKI 

| 1. Na obu zbiorowiskach łąkowych siarczan miedzi i molibden amo- 

nu wykazały działanie następcze. Efekt tego działania był jednak różny. 

+
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2. Przyswajalność miedzi z siarczanu miedzi, mierzona jej zawartoś- 
cią w runi łąkowej, była podobna w ciągu o-letniego okresu badań, na- 
tomiast przyswajalność molibdenu zmniejszała się wraz z upływem czasu 
w stopniu tym większym, im bardziej zakwaszona była gleba. Wskazuje 
to ha większą możliwość jednorazowego (na kilka lub kilkanaście lat) na- 
wożenia użytków zielonych siarczanem miedzi niż molibdenianem amonu. 

3. Przemieszczanie miedzi i molibdenu z zastosowanych mikronawozów 
do głębszych warstw profilu glebowego zachodziło bardzo powoli. 

LITERATURA 

1. Gorlach E.: Acta agr. silv., Ser. agr., 7/1, 79-149, 1967. 
2. Gorlach E., Gorlach K.: Kocz. glebozn., 21/2, 355-364, 1970. 
3. Gorlach E., Gorlach K.: Acta agr. silv., Ser. agr., 18/1, 51-65, 1978. 
4, Gupta V. C., MacKay D. C.: Can. J. Soil Sci., 48, 235-242, 1968. 
5. Mulder E. G.: Plant and Soil, 5, 368-415, 1954. 
6. Murphy L. S., Walsh L. M.: Soil Sci. Soc. Am., Inc., 347-387, Madison, Wiscon- 

sin USA, 1972. 

7. Reith J. W. S.: Agr. Res., 70/1, 39-45, 1968. 

8. Szukalski H., Sikora H.: Zesz. probl. Post. Nauk rol., 179, 59-64, 1976. 
9. Szukalski H., Zembaczynska A.: Rocz. glebozn., 23/2, 103-108, 1972. 

К. Горлях, Э. Горлях 

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ СУЛЬФАТА МЕДИ И МОЛИБДАТА АММОНИЯ 
НА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ И МОЛИБДЕНА 

В ЛУГОВОМ ТРАВОСТОЕ И ПОЧВЕ 

Резюме 

В 5-летних опытах, проведенных на двух разных луговых сообществах, исследовали 

последействие сульфата меди (24 кг Си на гектар) и молибдата аммония (0,75 кг Мо на гек- 

тар), внесенных при закладке опытов. Установлено, что существует лучшая возможность 

однократного удобрения медью на период от нескольких до около 20 лет, чем молибденом. 

Усвояемость меди из внесенного сульфата меди, измеряемая ее содержанием в луговой 

Травостое, удерживалась примерно на одинаковом уровне на протяжении 55-летнего периода 

опытов. Содержание же молибдена в растениях систематически снижалось со времени вне- 

сения молибдата аммония в тем большей степени, чем ниже было рН почвы. Медь и молиб- 

ден, не усвоенные растениями из внесенных микроудобрений, были почти полностью за- 

держаны в верхнем слое почвы. Их перемещение в более глубокие слои почвенного профиля 

происходило очень медленно,
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INFLUENCE OF THE RESIDUAL EFFECT OF COPPER SULPHATE 

AND AMMONIUM MOLYBDATE ON THE COPPER 

AND MOLYBDENUM CONTENT IN MEADOW SWARD AND SOIL 

Summary 

In the 5-year experiments carried out on two different grassland plant 

communities the residual effect of copper sulphate (24 kg Cu per hectare) and 

ammonium molybdate (0.75 kg Mo per hectare), applied at the establishment of 

the experiments, was studied. It has been found that there is a greater possibility 

of single fertilization for the period of a few or several teen years with copper 

than for that with molybdenum. The copper availability from the copper sulphate 

applied measured by its content in the grassland sward maintained at about equal 

level within the 5-year investigation period. The molybdenum content in plants 

decreased systematically along the passage of time since the ammonium molybdate 

application, the more intensively, the lower was the soil pH. Copper and molybde- 

num not assimilated by plants with application of microelements remained almost 

totally in the upper soil layer, Their translocation into deeper soil profile layers 

ran very slowly.


