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Stosowane współcześnie coraz częściej i ma szeroką skalę zabiegi agro- 

techniczne w leśnictwie (pełna głęboka orka, nawożenie mineralne i orga- 

niczne, wapnowanie) zmuszają nas do śledzenia zmian zachodzących w 

składzie drzew leśnych [2, 8, 9, 12]. Szczególnie istotny wydaje się wpływ 

nawożenia makroelementami na zawartość i rozmieszczenie mikroelemen- 

tów w poszczególnych organach i tkankach sosny zwyczajnej, podstawo- | 

wego gatunku lasotwórczego w Polsce. | 

Zawartość mikroelementów w roślinach zależy od wielu czynników. 

Ważniejszymi spośród nich są biologiczne właściwości poszczególnych ga- 
tunków moślin [1] oraz zasobność gleb w przyswajalne formy pierwiast- 

ków śladowych. Dotychczas nie uwzględniono w pełni znaczenia mikro- 

elementów w praktyce leśnej. Najczęściej zwracano uwagę na jaskrawe 

formy zabunzeń metabolizmu w roślinach na tle braku lub nadmiaru 

pierwiastków śladowych. Wynika to stąd, że niejednokrotnie objawy nie- 

doboru poszczególnych pierwiastków są podobne, a złożone współdziała- 

nie między składmikami utrudnia identyfikację przyczyn. 

METODYKA BĄDAŃ 

Badano uprawy sosnowe na obszarze Puszczy Noteckiej w Nadleśnic- 

twie Drawsko założone w 1972 roku. Skały glebotwórcze tworzą piaski 

luźne głębokie akumulacji wodno-lodowcowej o różnym stopniu zwyd- 

mienia z dominującym udziałem piasku drobnoziannistego [10]. Przepro- 

wadzone badania stanowią jedynie określony fragment prac wieloletnich, 

dotyczących kontrolowania zawartości mikroelementów oraz ich roli w 

* Opracowano w ramach tematu węzłowego 09.10,01.02.09.
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poszczególnych organach i tkankach sosny zwyczajnej w różnych okresach 
rozwoju. . . 

Zakres niniejszej pracy obejmuje analizę występowania i zmienmości 
mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Mo, Fe) w korowinie sosny 5-letniej 
z 3 wariantów doświadczenia : 

1) pełna głęboka orka bez nawożenia i wapnowania (powierzchnia 
kontrolna), 

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

3) pełna głęboka orka z nawozeniem mineralnym: N — 60 kg, Р.О; 
— 80 kg i K,O — 120 kg oraz z wapnowaniem CaCO; — 1500 kg/ha. — 

W nawozeniu mineralnym zastosowano: mocznik, superfosfat poje- 
dynczy i 40°/o sól potasową. Do wapnowania zastosowano wapno nawo- 
zowe. Zawartość mikroelementów określono metodami stosowanymi przy 
oznaczaniu materiału roślinnego [6, 7]. 

Zebrane wymiki poddano amalizie wariancji dla doświadczeń diwuczyn- 
nikowych [11]. Wszystkie „obliczenia statystyczne wykonane zostały dla 
poziomu istotności a = 0,05. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Badania wykazały, że zawartość poszczególnych mikroelementéw w 

korowimie jest różna w zależności od jej wieku i miejsca pobrania. 

W zróżnicowaniu tym nie obserwuje się wszakże określonych korelacji 

i powiązań. Pobieranie i gromadzenie mikroelementów przez rośliny za- 

leży w dużej mierze od ich ilości w glebie, a także od konkretnego zapo- 

trzebowania. Składniki pobierane w nadmiamze lokowane są głównie w 

korzeniach, natomiast mikroelementy bardziej pożądane pnzez rośliny 

kumulują się w ich częściach nadziemnych. Stwierdzona zawartość B, Zm, 

Mn, Cu, Mo, Few korowinie różnego wieku jest funkcją nie tylko za- 

sobności gleb w te składniki, lecz. także potrzeb pokanmowych upraw 

sosnowych, związanych z procesami biochemicznymi i_ fizjologicznymi. 

Warumki środowiska i cechy osobnicze roślin są przy tym czynnikami 

wyraźnie modulującymi biologiczną akumulację mikroelementów. 

Z badań wynika, że ilość poszczególnych mikroelementów w korowi- | 

nie układa się w następujący szereg: Mn > Fe > т > Си >В > Mo. 
Układ ten dotyczy wszystkich wariantów doświadczenia. Jest to zresztą 

ujęcie bardzo ogólne i nie odzwierciedla innych zależńości, jakie wystę- 

pują między pobranymi składnikami. 
Zapotrzebowanie sosny zwyczajnej na bor jest ma ogół nieznaczne. 

Należy jednak podkreślić, że zarówno niedostateczna jego ilość, jak i nad- 

miar w glebie wywoływać mogą u roślin różne schorzenia [2, 3]. Uzyskane
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wymiki wskazują na nierównomieme rozmieszczenie boru w poszczegól- 

nych pędach i w wielu przypadkach na istotne (0,05) zróżnicowanie tego 

pierwiastka w zależności od wieku korowiny. We wszystkich wamiantach 

doświadczenia największe ilości analizowanego mikroelementu występują 

w korowinie z jednorocznych pędów głównych. W miarę przesuwania 

się ku dolnym i starszym częściom pędu głównego zawartość boru ma- 

leje. W korowinie z pędów bocznych obserwuje się natomiast najczęściej 

wzrastające odkładanie boru wraz z wiekiem rośliny. Nie stwierdzono 
bardziej istotnych powiązań ilościowej kumulacji boru w pędach bocz- 

nych, w zależności od występowania w poszczególnych okółkach. Zawar- 

tość boru w korowinie sosny z powienzchni kontrolnej wahała się od 3,70 
do 7,45 ppm (średnio 5,09) suchej masy (tab. 1). Stwierdzone ilości oma- 

wianego pierwiastka nieznacznie jedynie odbiegają od wyników uzyska- 
nych przez Cybulkę [4]. | 

Wprowadzenie nawozów mineralnych NPK i wapnia do gleby spowo- 
dowało wynaźne obniżenie ilości boru w sośnie we wszystkich na ogół 

  

  

  

Tabela 1 

Zawartość mikroelementów w korowinie pięcioletniej sosny zwyczajnej* 

, Składniki w ppm suchej masy 
Miejsce pobrania korowiny 

B Zn Mn Cu Mo Fe 

Pędy główne 

Jednoroczne 7,45 134,35 690,0 9,80 1,380 226,5 
Dwuletnie 4,85 138,60 765,0 9,95 1,385 230,0 
Trzyletnie | 4,65 108,58 731,0 8,74 1,255 191,2 
Czteroletnie . 4,50 95,80 556,5 8,65 1,184 195,0 

- Piecioletnie | 6,80 114,70 783,8 8,60 1,025 258,0 

Jednoroczne pędy boczne . 

Pierwszego okółka | 3,70 118,45 682,6 9,95 0,935 172,5 
Drugiego okółka 4,65 104,30 654,2 8,30 0,726 173,0 
Trzeciego okółka 4,20 109,70 492,0 9,10 0,385 201,8 
Czwartego okółka 6,70 121,74 634,5 9,84 1,042 216,5 

Dwuletnie pędy boczne 

Pierwszego okółka 4,20 109,05 534,2 8,72 1,240 184,0 

Drugiego okółka 4,80 131,30 — 721,0 8,25 1,195 280,5 
Trzeciego okółka 4,35 144,25 689,5 8,90 1,152 291,6 

Trzyletnie pędy boczne 

Pierwszego okółka 5,22 130,58 691,0 8,30 1,085 283,0 

Drugiego okółka 5,16 148,60 842,0 7,65 0,630 250,4 

  

* Pełna głęboka orka wykonaną jesienią, powięrzchnia kontrolna.
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przypadkach. Należy przy tym nadmienić, że w zależności od wielkości 
zastosowanych dawek, reakcja sosny przejawiająca się w pobieraniu i od- 
kładaniu badanego mikroelementu w korowinie była różna, lecz istotna. 
Najmniejsza porównawczo zawartość boru występuje niezależnie od wieku 
korowiny w sośnie pozyskanej z upraw nawożonych pojedynczą dawką 
(tab. 2). Podwojenie dawki nawożenia mineralnego w połączeniu z wap- 
nowaniem wywołało w większości przypadków zwiększemie ilości boru 
(tab. 3). 

  

  

  

Tabela 2 

Zawartość mikroelementów w korowinie' pięcioletniej sosny zwyczajnej* 

Składniki w ppm suchej masy 
Miejsce pobrania korowiny 

B Zn Mn Cu Mo Fe 

Pędy główne 

Jednoroczne 7,10 130,95 458,5 8,95 0,786 197,0 
Dwuletnie 4,50 124,80 430,8 7,35 0,735 174,0 

Trzyletnie 4,38 97,80 436,5 7,95 1,120 182,5 
Czteroletnie 3,75 85,25 310,5 6.80 0,785 194,0 
Pięcioletnie 3,23 88,30 326,0 6,75 0,892 206,8 

Jednoroczne pędy boczne 

Pierwszego okółka 2,85 82,40 — 348,0 7,60 0,485 — 109,0 
Drugiego okółka 2,45 91,86 401,8 8,70 0,785 163,0 
Trzeciego okółka 2,50 102,25 448,0 8,75 „0,968 172,6 
Czwartego okółka 4,92 86,40 438,0 8,90 0,524 139,0 

Dwuletnie pędy boczne ; 

Pierwszego okółka 2,95 117,10 455,4 7,45 0,480 203,8 

Drugiego okółka 2,64 131,15 492,0 8,50 ‚ 0,490 - 271,0 
Trzeciego okółka 2,60. 106,64 5000 7,62 0,485 215,5 

Trzyletnie pędy boczne 

Pierwszego okółka 2,90 124,00 501,5 7,35 0,478 276,0 

Drugiego okółka 4,20 = 119,95 516,5 . 7,25 0,418 227,3 
  

* Pełna głęboka orka wykonana jesienią; nawożenie N — 30 kg, P+0s — 40 kg, KO — 60 kg, CaCO; — 1500 kg/ha. 

W podobny sposób (w porównaniu z borem) kształtuje się występo- 
wamie i rozmieszczenie cynku w kotowinie sosny. Ogólna jego zawar- 
tość wahała się od 82,4 do 148,6 ppm suchej masy (tab. 1-3). Są to ilości 
kilkakrotnie większe w porównaniu z wynikami podawanymi przez Cy- 
bulkę [4], a zbliżone natomiast do poziomu cynku stwierdzonego w koro- 

wimie sosen różnego wieku przez Filipka i Drogosza [5]. Stwierdzone 
różnice w zawartości cynku w zależności od wieku korowimy są przy tym
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Tabela 3 

Zawartość mikroelementów w korowinie pięcioletniej sosny zwyczajnej* 

Składniki w ppm suchej тазу 
Miejsce pobrania korowiny i — 

* B Zn Mn Cu Mo Fe 

Pędy główne 

Jednoroczne 5,65 98,25 4735 11,70 0,624 — 193,0 
Dwuletnie 3,95 102,40 453,8 12,10. 0,582 196,0 

Trzyletnie 4,70 98,15 485,2 11,62 0,405 197,5 

Czteroletnie 3,85 86,24 368,0 11,35 0,515 208,0 

Piecioletnie 4,32 85,65 395,5 9,90 0,496 198,6 

Jednoroczne pedy boczne 

Pierwszego okółka | 2,80 112,45 527,5 9,96 0,488 216,0 

Drugiego okółka 2,36 94,76 348,0 11,80 0,450 196,0 

Trzeciego okółka 6,10 92,80 467,0 10,85 0,418 175,8 

Czwartego okółka 3,30 109,35 503,0 11,95 0,380 190,4 

Dwuletnie pędy boczne 

Pierwszego okółka 4,82 124,75 532,0 9,85 0,545 199,0 

Drugiego okółka 3,65 117,30 488,5 11,62 0,498 259,0 

Trzeciego okółka 5,70 107,38 549,0 10,25 -0,672 230,2 

Trzyletnie pędy boczne 

Pierwszego okółka 6,10 118,90 496,5 9,56 0,995 206,4 

Drugiego okółka | 6,50 128,20 498,2 9,85 0,685 219,0 
  

  

* Pełna głęboka orka wykonana jesienią ; nawożenie N — 60 kg, P20; — 80 kg, K20 — 120 kg, CaCO3 — 1500 kg/ha. 

w większości przypadków istotne. Największe różnice w magromadzeniu 

cynku stwierdzono w korowimie z pędów głównych przy równoczesnej 

zwiększonej jego zawartości w wierzchołkowych partiach sosny. W pę- 

dach bocznych zaobserwowano natomiast tendencje odwrotne. Wraz ze 

wzrostem wieku korowimy najczęściej zwiększała się zawartość cynku. 

Nawożenie mineralne i wapnowanie przyczyniło się do znacznego, 

istotnego obniżenia ilości cynku w korowinie różnego wieku (tab. 1-3). 

Wpływ ten najbardziej uwidacznia się w korowinie z pędów głównych 

oraz z jednorocznych i trzyletnich pędów bocznych. Jedyne stwierdzone 

odstępstwa, miezależnie od dawki nawożenia, występują w korowinie 

z dwuletnich pędów bocznych pierwszego okółka. 

Spośród badanych mikroelementów mangan jest pobierany przez 

sosnę 'w największych ilościach. Zawartość jego w korowinie pięcioletniej 

sosny wahała się od 310,5 do 842 ppm suchej masy (tab. 1-3) i jest, 
w porówmaniu z podawanymi w literaturze danymi [4, 5], od kilku do 

kilkunastu razy większa. Pomimo dość znacznych różnie w ilości manganu
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w 'konowimie nie stwierdzono istotnych zależności od jej wieku. Można 
jedynie zaobserwować określone tendencje do gromadzenia Mn wraz 
z wiekiem korowiny. Jest to widoczne zwłaszcza w odniesieniu do koro- 
wimy pozyskanej z pędów bocznych. — | 

Wpływ :zastosowanego nawożenia mineralnego i wapnowania na za- 
wartość mamganu przejawia się charakterystycznym zmniejszeniem jego 
ilości we wszystkich badanych elementach korowiny. Stwierdzone różmice 
w kumulacji manganu w korowinie między różnymi wariantami doświad- 
czenia były istotne. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie przede 
wszystkim w materiale z pędów głównych i z trzyletnich pędów bocz- 
nych. | 

W wyraźnie odmienny sposób, w porównaniu z poprzednio omawiany- 
mi mikroelementami, kształtuje się występowanie i rozmieszczenie mi e- 
dzi w korowinie sosny. Jej zawartość wahała się od 6,75 do 12,10 ppm 
suchej masy (tab. 1-3), przy czym charakterystyczną cechą jest nierówno- 
mierne rozmieszczenie miedzi w poszczególnych pędach i okółkach. 
Stwierdzone różnice w gromadzeniu badanego pierwiastka: w zależności 
od wieku korowiny były istotne. Trudno jednak jest uchwycić jakiekol- 
wiek prawidłowości bądź tendencje w rozmieszczeniu miedzi. J edymie 
nieco większe ilości tego pierwiastka występowały w korowinie szczyto- 
wych partii pędów głównych sosny. | 

Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast wpływ zróżnicowanego 
nawiożenia mineralnego i wapnowania na ilościowe występowanie miedzi 
w badanym materiale. Działanie pojedynczej dawki nawozów przejawia 
się zmniejszoną kumulacją miedzi w korowinie z pędów głównych i w 
większości przypadków z pędów bocznych. Podwojenie dawki mawożenia 
spowodowało mabtomiast gwałtowny, istotny wzrost pobnania i nagroma- 
dzenia tego pierwiastka w korowinie, niezależnie od jej wieku. i 

Zapotrzebowanie roślin na molibden jest różne [8]. Jego zawar- 
tość 'w korowinie wahała się od 0,380 do 1,385 ppm suchej masy (tab. 1-3), 
co jest majmniejszą wartością z oznaczonych pierwiastków śladowych. 
Cechą charakterystyczną przy tym jest duża zmienność gromadzenia Mo, 
pnzy braku istotnych zależmości tego pierwiastka od rwieku korowiny. 

Wprowadzenie nawozów mineralnych i wapnia do gleby spowodowało 
w większości przypadków zmniejszoną, istotną kumulację molibdenu. 
Stwiendzone odstępstwa dotyczą jedymie korowiny z jednorocznych pędów 
bocznych drugiego i trzeciego okółka oraz korowimy z tnzyletnich pędów 
bocznych drugiego okółka. a 

Zawartość żelaza w korowinie sosny zwyczajnej, uwzględniając 
wszystkie warianty doświadczenia, wahała się w szerokich granicach od 
109,0 do 291,6 ppm suchej masy (tab. 1-3). Stwierdzone różnice w zależ- 
ności od wieku korowiny są w wielu przypadkach znaczne i istotne.
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Najbardziej nierówmomiernie pierwiastek ten jest nozmieszczony w koro- 

winie z pędów głównych. Zaznacza się w tym przypadku nieznaczna 

tendencja do zwiększania się zawartości żelaza z jej wiekiem. 

W odmienny nieco sposób kształtuje się rozmieszczenie amalizowanego 

składnika w korowinie z pędów bocznych. Obserwuje się tu także waha- 
nia ilościowe. Tendencja do wzrostu poziomu żelaza wraz z wiekiem ko- 
rowiny jest jednak bardziej wyraźna, a stwierdzone różnice w każdym 
wariancie doświadczenia są najczęściej istotne. Nawożenie mineralne 
i wapnowanie spowodowało określony, istotny spadek zawartości żelaza 
w korowimie różnego wieku. Odmosi sie to zwłaszcza do wariantu do- 
świadczenia, w którym zastosowano pojedynczą dawkę nawożenia mine- 
ralnego w połączeniu z wapnowaniem. Bardzo wyraźne obniżenie poziomu 
żelaza w stosunku do kontroli stwierdzono ma pędach głównych w koro- 
winie jedmorocznej i dwuletmiej. Podobne zmiany zaobserwowano w ko- 
rowimie jednorocznych pędów bocznych trzeciego i czwartego okółka, 
dwuletnich pędów bocznych drugiego i trzeciego okółka oraz trzyletnich 
pędów bocznych pierwszego i drugiego okółka. 

WNIOSKI 

1. Zawartość mikroelementów w korowinie różnego wieku sosny zwy- 
czajnej układa się w następujący szereg: Mn > Fe > Zn > Cu > B > Mo. 

2. Wpływ wieku korowiny na ilościowe występowanie jest istotny 
w odniesieniu do boru, cynku, miedzi i żelaza. Zawartość manganu 
i molibdenu w komowinie nie jest matomiast istotnie uzależniona od jej 
wieku. 

3.- Zastosowanie nawożenia mineralnego w połączeniu z wapnowaniem 
wyraża się w większości przypadków zmniejszoną kumulacją w korowimie 
boru, cynku, manganu, molibdenu i żelaza oraz zwiększoną zawartością 
miedzi, przy zastosowaniu zwłaszcza podwójnej dawki nawozów mine- 
ramych w powiązaniu z wapnowaniem. 
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В. Муха, А. Сенкевич, М. Шиманьска 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МЕРТВОЙ КОРЕ (КОРКЕ) 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПОБЕГОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Резюме 

В статье приводятся результаты опыта, касающегося содержания бора, цинка, марганца, 
меди, молибдена и железа в мертвой коре 5-летней сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.). 
Накапливание, его ход и распределение микроэлементов анализировали на материале, про- 
исходящем из сосновых культур, заложенных в 1972 г. на площади лесничества Дравско, 
на почве, подготовленной полной глубокой вспашкой. В статье описываются три варианта 
опыта, в частности: 

1. Полная глубокая вспашка без минерального удобрения и известкования (контроль- 
ная делянка). . 

2. Полная глубокая вспашка с минеральным удобрением: М — 30 кг, Р.О; — 40 кг, 
KO — 60 кг на гектар и с известкованием дозой СаСО. 1500 кг на гектар. 

3. Полная глубокая вспашка с минеральным удобрением: М — 60 кг, Р,О.; — 80 кг, 
К›О - 120 кг на гектар и с известкованием дозой СаСО, 1500 кг на гектар. 

Полученные результаты показывают сильную дифференциацию микроэлементов в мер- 
твой коре 5-летней сосны обыкновенной в зависимости от места ее произрастания и возраста. 
Применяемое минеральное удобрение и известкование оказывали существенное влияние 
на накапливание и размещение отдельных микроэлементов. Содержание микроэлементов 
в мертвой коре во всех вариантах опыта устанавливается в следующем порядке: Мп > Ее > 
Zn > Cu > B > Mo. 

W. Mucha, A. Sienkiewicz, M. Szymańska 

THE OCCURRENCE OF MICROELEMENTS IN THE CORK 
= ‘ OF FIVE-YEAR OLD COMMON PINE SHOOTS 

OF DIFFERENT AGE 

Summary 

Results o f the experiment concerning the content of boron, zinc, manganese, 
copper, molybdenum and iron in the cork of 5-year common pine (Pinus silvestris 
L.) are presented in the paper. Their accumulation, course and distribution were 
analyzed on the material coming from pine cultures established in 1972 on the
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area of the Superintendent Forestry Drawsko on soils prepared by means of full 
deep ploughing. Three experiment variants are described in the paper, in parti- 
cular: 

1. Full deep ploughing without mineral fertilization or liming (control plot). 
2. Full deep ploughing with mineral fertilization: N — 30 kg, P,;O; — 40 kg, 

K,0 — 60 kg per hectare, and with liming: CaCO, — 1500 kg per hectare. 
i The results obtained proved considerable differences in distribution of micro- 
elements in the cork of 5-year common pine depending on its occurrence place 
and age. The mineral fertilization and liming affected positively the accumulation 
and distribution of particular microelements. The content of the microelements 
tested in the cork of all variants of the experiment can be put in the following 
order: Mn > Fe > Zn > Cu > B> Mo.


