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Intensyfikacja produkcji roślinnej w dużym stopniu uwarunkowana 

jest stosowaniem nawozów mineralnych i organicznych [3, 13]. Mikro- 

elementy biorą udział w procesach fizjologicznych, a przez to wywierają 

wpływ również na wysokość plonów, zdrowotność roślin oraz biologiczną 

i technologiczną wartość nasion [1, 2, 8, 9, 12, 15]. Mikroelementy wpły- 

wają również dodatnio na przebieg generatywnego rozwoju roślin poprzez 

zwiększenie intensywności kwitnienia, żywotności i zdolmości kiełkowamia 

pyłku oraz lepszego wiązania i wykształcania nasion. Ponadto poprawiają 

one wartość użytkową nasion w wyniku korzystnego oddziaływania na 

energię i zdolność kiełkowania [5, 6, 11, 14]. Podobnie jak mikroelementy, 

również magnez odgrywa ważną rolę w żywieniu roślin. | 

Wyniki badań z burakami cukrowymi [4-6] wskazują na korzystny 
wpływ mawożenia mikroelementami oraz magnezem na plonowanie i war- 

tość siewną kłębków, w wyniku poprawienia zdolności kiełkowania na- 

sion. Dodatni efekt uzyskiwano zarówno przy oddzielnym, jak i łącznym 

„stosowaniu mikroelementów. Jednakże działanie mikroelementów па Го- 

śliny jest zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników, takich jak: 

zasobność i odczyn gleby, jej aktywność mikrobiologiczna, zawartość sub- 

stancji organicznej, przebieg warunków klimatycznych oraz właściwości 

genetycznych gatunku lub odmiany [7, 10]. 

Z uwagi na niezbyt dokładnie poznany wpływ mikroelementów na 

pionowanie oraz wartość siewną kłębków różnych odmian buraków cu- 

krowych, ich zakres współdziałania 7 makroelementami, wyłoniła się ce- 

lowość podjęcia niniejszych badań. 

—— 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenia polowe przeprowadzono na zdegradowanym czarnozie- 

mie uprawnym, o dobrej zasobności w składniki pokarmowe. Obiektem 
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badań była diploidalna odmiana buraka cukrowego A. Janasz AJ3, w stop- 
niu oryginału, która zajmuje dość duży obszar plantącji produkcyjnych 
w Polsce, a ze względu na dużą stałość. cech użytkowych wykorzystywana 
jest w kraju i za granicą jako odmiana wzorcowa. 

Doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków w 4 powtórze- 
niach. Przedplonem dla buraków cukrowych były zboża ózime. Pod całe 
doświadczenie zastosowano jesienią nawożenie organiczne w postaci 
30 t/ha obornika oraz nawożenie fosforem w dawce 120 kg/ha i potasem 
— 180 kg/ha. Fosfor wysiewano w postaci superfosfatu borowanego, a dla 
porównania wprowadzono obiekt z superfosfatem zwykłym, natomiast 
potas — w formie soli potasowej. Wiosną, przed wysadzeniem wysadków 
zasbosowano 30 kg N/ha w postaci saletry amonowej, a drugą taką samą 
dawkę pogłównie, w czasie strzelania w pędy nasienne. 

Nawożenie magnezem zastosowano w dawce 30 kg/ha, natomiast mi- 
kroelementy w ilościach: bor — 6 kg, miedź — 3,8 kg, mangan — 3,4 kg 
i molibden — 5,9 kg/ha. Wymienione nawozy wprowadzano doglebowo 
w postaci soli technicznych poszczególnych pierwiastków: Mg — siarczan 

magnezowy, Cu — siarczan miedziowy, Mn — siarczan manganowy i Mo 

— molibdenian amonu. 

Wysadki wysadzano w II dekadzie kwidtnia w rozstawie 50 X 60 em. 

Zabiegi pielęgnacyjne w okresie wegetacji buraków obejmowały uprawki 

mechaniczne oraz opryski preparatami chemicznymi w celu zmiszczenia 

chwastów. Przebieg pogody, a zwłaszcza rozkład opadów w czasie pro- 

wadzenia doświadczeń był niezbyt sprzyjający dla zawiązywania i wy- 

pełniania nasion, co w efekcie odbiło się. ujemnie na plonach nasion. 

Zbioru nasienników dokonywano w I dekadzie września, w okresie 
brunatnienia kłębków. Przy omłocie określano plon nasion buraków oraz 
pobierano średnie próby z każdego poletka w celu przeprowadzenia ozna- 

czeń laboratoryjnych: masy 1000 kłębków, ilości kłębków w 1 g oraz 

zdolności kiełkowania. Wyniki z poszczególnych lat badań oraz syntezę' 

opracowano statystycznie. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

„Obserwacje przebiegu wschodów oraz wzrostu buraków cukrowych 

nie wykazały zróżmicowania w wyniku zastosowanych obiektów nawo- 

zowych. Wzrost i rozwój roślin przebiegał równomiernie, nie stwierdzono 

różnic w wysokości czy rozgałęzieniu nasiennikow. 

Spośrób porównywanych wariantów mawozowych najkorzystniej na 

plony nasion wpływała mieszanka | mikroelementów oraz magnez, które 

zwiększyły 'plon nasion w stosunku do obiektu kontrolnego, ze zwykłym 

superfosfatem o około.0,1 t/ha (tab. 1). Wszystkie zastosowane mikroele- 
» 
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Tabela 1 

Średnie plony nasion w t/ha w zależności od obiektu nawozowego 
  

Obiekty nawozowe 1974 1975 1976 1974-1976 
  

Superfosfat zwykły 1,305 1,312 1,234 1,284 
Superfosfat borowany 1,315 1,339 1,240 1,298 

Magnez | "1,400 1,521 1,215 1,379 
Miedź 1,314 1,469 1,206 1,329 
Mangan 1,339 1,666 1,096 1,367 

Molibden 1,420 1,504 1,076 1,333 
Mieszanka 1,339 1,612 1,207 1,386 
  

  

NIRo,0s 0,325 0,235 0,256 0,152 

menty oraz superfosfat borowany okazały się lepsze w działaniu na plony 

nasion od superfosfatu zwykłego (rys. 1). Różnice w plonach nie zostały | 

jednak udowodnione statystycznie i mieszczą się w granicach błędu doś- 

wiadczalnego. | 

Analiza plonów nasion w latach prowadzenia doświadczeń wykazy- 

wała pewne zróżnicowanie w zależmości od zastosowanego wariantu na- 

wozowego. Działanie mikroelementów na plomy nasion buraków cukro- 

wych uzależnione było w dużym stopniu od przebiegu warumków klima- 

tycznych w poszczególnych latach badań, a szczególnie od rozkładu opa- 

dów. . 
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Rys. 1. Plonowanie oraz wartość siewna kłębków buraków cukrowych (w war- 

tościach względnych); - 

1 — plony nasion, 2 — masa 1000 nasion, 3 — iłość kłębków w 1g 

«
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Masa 1000 nasion buraków cukrowych wykazywała pewne zróżmico- 

wanie w zależności od zastosowanego mawozenia oraz lat badan (tab. 2). 

W pierwszych dwóch latach badań (1974 i 1975) nie stwierdzono istot- 

nych różnic pomiędzy porównywanymi obiektami nawozowymi. Zazna- 

Tabela 2 

Masa 1000 nasion w g w zależności od obiektu nawozowego 
  

Obiekty nawozowe 1974 1975 1976 1974-1976 
  

  

Superfosfat zwykły 24,3 22,6 28,3 25,1 

Superfosfat borowany 23,9 23,8 27,3 25,0 

Magnez 23,1 23,3 31,3 25,9 

Miedź 24,4 23,4 26,8 24,9 

+ Mangan 24,4 22,1 28,6 25,0 

Molibden 24,2 22,1 30,3 25,5 

Mieszanka , 24,5 23,8 33,4 27,2 

МГВо,05 3,7 1,4 1,4 1,6 
  

czył się jednak korzystny wpływ łącznego zastosowania mikroelemen- 

tów. W trzecim roku badań (1976) uzyskano w stosunku do obiektu kon- 

trolnego istotne zróżnicowanie masy 1000 masion pod wpływem zastoso- 

wania mieszanki mikroelementów, magnezu oraz molibdenu. Synteza 

trzyletnich badań wykazała istotne działanie w przypadku łącznego za- 

stosowania mikroelementów, pod wpływem których masa 1000 masion 

zwiększyła się o 2,1 g. Ponadto zaznaczyło się dodatnie działanie magnezu 

oraz molibdenu. Żaden z zastosowanych obiektów nawozowych nie obni- 

żył w istotny sposób masy 1000 nasion, zaznaczyła się jedynie pewna 

tendencja spadkowa w przypadku zastosowania miedzi. 

Ilość kłębków w 1 g pozostaje w dużej współzależności z masą 1000 

nasion buraków cukrowych i obrazuje wpływ poszczególnych mikroele- 

mentów na dorodność nasion. Obiekty o największej masie 1000 nasion 

charakteryzowały się najmniejszą ilością kłębków w 1 g, ale równocześ- 

nie najlepiej wypełnionych, dorodnych, o miewątpliwie lepszej wartości 

siewnej. Na dorodność nasion wpływała szczególnie korzystnie mieszanka 

mikroelementów oraz molibden (tab. 3). W przypadku zastosowania mie- 

dzi uzyskano największą ilość kłębków, ale o drobnych rozmiarach, a tym 

samym małej masie 1000 nasion (tab. 2). Można zatem przypuszczać, że 

miedź wpływała ujemnie na stopień wypełniania i wykształcania kłęb- 

ków buraka cukrowego. | 

Spośród porównywanych obiektów mawozowych majkorzystniej na 

energię oraz zdolność kiełkowania oddziaływało nawożenie miedzią, przy 

którym uzyskano różnice udowodnione statystycznie w stosunku do 

>,
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Tabela 3 

Ilosé ktebk6w w 1 g w zależności od obiektu nawozowego 
  

Obiekty nawozowe 1974 1975 1976 1974-1976 
  

  

  

Superfosfat zwykły  - 48,7 44,5 25,2 39,5 

Superfosfat borowany 47,0 52,5 27,0 42,2 

Magnez 50,7 48,2 23,6 40,8 

Miedź . 55,2 43,5 32,2 43,6 

Mangan 45,5 53,5 29,0 42,7 

Molibden 46,0 44,7 23,0 37,9 

Mieszanka 43,7 44,2 20,8 36,2 

NIRo,0s 11,9 39 ` 2,5 4,4 

Tabela 4 

Zdolność kiełkowania nasion w zależności od obiektu nawozowego 
  

  

  

Enegria . Zdolność Ilość 

Obiekty nawozowe kiełkowania kiełkowania  niekiełkujących 

\ w% w% w% 

Superfosfat zwykly 68,2 76,5 23,5 

Superfosfat borowany 66,5 136 24,4 

Magnez 67,4 75,8 24,2 

Miedź 70,6 79,9 20,1 

Mangan 64,6 76,7 23,3 

Molibden 65,0 76,2 23.8 

Mieszanka 68,7 77,8 22,2 

NIRo,05 1,8 1,7 2,3 
  

obiektu kontrolnego (tab. 4, rys. 2). Równocześnie w tym obiekcie noto- 

wano istotnie najmniejszą ilość kłębków nmiekiełkujących. Zastosowanie 

mieszanki mikroelementów spowodowało zwiększenie zarówno energii, 

jak i zdolności kiełkowania oraz zmniejszenie ilości kłębków niekiełku- 

jących. | a 

Wyniki badań, pomimo prowadzenia doświadczeń w warunkach dość 

dobrej zasobności gleby w mikroelementy, wskazują na korzystne dzia- 

łanie zastosowanych mikroelementów na wysadki buraków, a szczegól- 

nie na wartość siewną kłębków. Istotną poprawę stwierdzono jednak tyl- 

ko przy łącznym zastosowaniu mikroelementów. Analiza statystyczna 

masy 1000 nasion oraz ilość kłębków w 1 g wykazała istotność współ- 

działania lat z obiektami nawozowymi. Zaobserwowano również korzy- 

stne działanie magnezu i molibdenu na wykształcanie i dorodność kłęb-
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sup.b Ма Cu Mn Mo Miesz. 

Rys. 2. Zdolność kiełkowania nasion buraków cukrowych (w wartościach względ- 

| nych); 
1 — energia kiełkowania, 2 — zdolność kiełkowania, 3 — ilość nasion niekiełku- 

jących 

ków. Miedź natomiast działała ujemnie, jednak wywierała pod tym 

względem korzystny wpływ na energię i zdolność kiełkowania. W trak- 

cie badań nie stwierdzono dodatniego działania manganu na wartość siew- 

ną kłębków buraków cukrowych. 

WNIOSKI 

1. Odmiana A. Janasz AJ; uprawiana w warunkach dobrej zasobności 

gleby w składniki pokarmowe nie zareagowała wyraźną zwyżką plonów 

nasion pod wpływem zastosowanych mikroelementów oraz magnezu. 

2. Stwierdzono lepsze działanie mikroelementów w przypadku łączne- 

go a nie oddzielnego stosowania. 

3. Zastosowanie mieszanki mikroelementów, molibdenu, miedzi oraz 

magnezu wpłynęło na poprawienie wartości siewnej nasion. 

4. Nie wykazano dodatniego działania manganu na wartość siewną 

nasion. 
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В. Зюлэк 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА УРОЖАЙ И ПОСЕВНУЮ ЦЕННОСТЬ 

СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Резюме 

В трехлетних полевых опытах, проводимых на культурном деградированном черноь 

земе, исследовали влияние удобрения почвы микроэлементами и магнием на урожайност- 

и посевную ценность семян сахарной свеклы сорта А. Янаш АФ.. 

В результате проведенных исследований установлено, что все. применяемые микроэле- 

менты и обработанный бором суперфосфат показывали в сравнении с обычным суперфос- 

фатом более благоприятное влияние на урожаи семян, особенно смесь микроэлементов 

и магния. ‘ 

Под влиянием микроэлементов установлено также улучшение посевной ценности се- 

мян сахарной свеклы в результате повышения веса 1000 семян, улучшения их формы и спо- 

собности к прорастанию. Результаты исследований указывают на возможность воздейство- 

вания на урожаи и посевную ценность ‘семян сахарной свеклы путем удобрения микроэле- 

ментами, особенно при их низком содержании в почве. 

W. Zidtek 

EFFECT OF MICROELEMENTS ON YIELD AND SOWING VALUE 

OF SUGAR BEET SEED 

Summary 

In three year field experiments carried out on degraded arable chernozem 

the effect of the soil fertilization with microelements and magnesium on yielding 

and sowing value of sugar beet seed of the A. Janasz AJ; variety was studied. 

The investigations have proved that all microelements applied as well as 

boron-treated superphosphate and particularly the mixture of microelements and 

magnesium — as compared with normal superphosphate, affected more favourably 

the sead yield. Under the effect of microelements a simultaneous improvement
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of the sowing value of sugar beet seed owing to.an increase of the weight of 

1000 seeds, their proper shape and germination ability, took place. The investiga- 

tion results proved the possibility of affecting yields and sowing value of sugar 

beet seed by means of fertilization with microelements, particularly at their low 

content in soil.


