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OCENA WSPÓŁŻALEŻNOŚCI MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ
Mn I Zn W WYCIĄGU 0,01 mol CaCl,:dm* Z GLEBY

I ICH ZAWARTOŚCIĄ W ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ
I-go POKOSU
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Wstęp

Poznanie procesu dostępności składników pokarmowych dla roślin jest
ważne w aspekcie prawidłowego ich zaopatrzenia w te składniki. Zaproponowany
przez HOUBĘ i in. [1990, 1992, 2000] test 0,01 mol CaCl,'dm*, pełniący funkcję
„fizjologicznego” roztworu glebowego pozostającego w stanie równowagi Z roztworem glebowym, może być przydatny do oceny dostępności składników pokarmowych dla roślin.
Celem badań było określenie współzależności między zawartością Mn i Zn
w wyciągu 0,01 mol CaCl'dm* z 5-cio cm warstw gleby od 0 do 25 cm, a ich
zawartością w roślinności łąkowej I-go pokosu.
Materiał i metody

Próbki do badań pobrano z trzech wieloletnich doświadczeń łąkowych
w Jankach, Laszczkach i w Falentach, opisy tych doświadczeń zawiera wcześniejsza praca BURZYŃSKIEJ [2002].
Na czterech obiektach doświadczalnych w Falentach zastosowano nawożenie mineralne:

Мо — 240 М; 52,3 Р; 149,4 К (kg-ha*)
Npp — 120 N; 34,9 P; 99,6 K (kg-ha"1)
240 М; 52,3 Р; 199,2 К (квва-)
МРОш—
(kgrhat)
К
199,2
Р;
69,8
М;
М.и — 360

Natomiast na dwóch obiektach zastosowano nawożenie mineralno-organiczne:
МС — 360 М; 69,8 Р; 298,8 К (kg-ha-*)
NG;,, — 240 N; 52,3 P; 124,5 K (kgtha)
Na obiekcie nawozowym: NPO;,, od 1997 r. zaniechano nawożenia fosforem.
Bardziej szczegółowe informacje o doświadczeniach zawarte są w pracach SAPEK
[1993] i BARSZCZEWSKI [1997].

Próbki gleby do badań pobrano w latach: 1995, 1998 i 2000 — z doświadJankach i Laszczkach oraz w 1998 i 2000 — z Falent. Próbki gleby pobraw
czeń
no wczesną wiosną z 5-cio cm warstw od (0 do 25 cm przed zastosowaniem nawożenia, natomiast próbki roślinności łąkowej w czasie I-go pokosu wyżej wymienionych lat. Mangan i cynk ekstrahowano z gleby po jej wysuszeniu za pomocą wyciągu 0,01 mol CaCl,'dm* wg metody HouBY i in. [1990]. Próbki roślinności łą-
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kowej po wysuszeniu, zmineralizowano w mieszaninie stężonych kwasów (azotowego, nadchlorowego i siarkowego) [SAPEK 1979]. W otrzymanych roztworach
oznaczono zawartość Mn i Zn metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Otrzymane wyniki poddano obróbce statystycznej za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA 5.0. W tym celu obliczono współczynniki korelacji liniowych Pearson'a między zawartością Mn i Zn w wyciągu 0,01 mol CaCl,'dm*
z 5-cio cm warstw gleby od 0 do 25 cm, a ich zawartością w roślinności łąkowej
I-go pokosu z trzech lat badań (1995, 1998 i 2000) - w Jankach i Laszczkach
oraz z dwóch lat (1998 i 2000) — w Falentach. W celu oceny wpływu zabiegu
wapnowania oraz nawożenia zróżnicowanymi dawkami i formami azotu na zawartość Mn i Zn w wyciągu 0,01 mol CaCl;dm* z gleby, wykonano dwuczynnikową
analizę wariancji na średnich rocznych.
Wyniki i dyskusja
Średnio najwięcej Mn w glebie z 5-cio cm warstw od 0 do 25 cm, stwierdzono na doświadczeniu łąkowym w Jankach (2,67-32,87 mg Mn'kg"), mniej
w Falentach (13,22-26,00 mg Mn'kg-!), a najmniej w Laszczkach (0,68-13,50 mg
Mn'kg-1), (tab. 1). Gleby obiektów niewapnowanych (Cap) obu doświadczeń
w Jankach i Laszczkach zawierały znacznie więcej łatwo rozpuszczalnych form
Mn, niż obiektów wapnowanych (Ca,i Ca,). Na doświadczeniu w Falentach średnio najwięcej Mn zawierała gleba obiektu: N,, (26,00 mg Mn'kg-!), a najmniej
tego składnika było w glebie obiektu N,, (13,22 mg Mn'kg-!).
Tabela 1; Table 1
Średnie zawartości Mn i Zn (mg'kg-1) w glebie z 5-cio cm warstw
od 0 do 25 cm po jej ekstrakcji wyciągiem 0,01 mol CaCi,-dm3
Mean contents of Mn and Zn (mg'kg-') in 0.01 mol CaCl,-dm- soil extract
from 5 cm layers (0-25 cm range)
wiadczenie

Experiment

nawozu;
amonowa;
nawozowe;
1

J
29,89
Laszczki | 11,59

Mn (mg-kg*)
13,71 | 9,76 | 22,99 | 20,13 | 10,37
3,38 | 2,67
8,74 | 2,41 | 9,56 | 10,24 | 2,29 | 3,90 | 0,87 | 0,68

Laszczki | 2,39

(mg-kg*)
1
1
3
1,
1
1,47 | 0,33 | 1,06 | 0,61 | 0,23 | 0,23
amonowa;

nawozowe;

Mn (mg'kg')
Falenty

mg'kg"')

1
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Zakres zawartości Mn w roślinności łąkowej I-go pokosu był najszerszy na
doświadczeniu w Jankach (50,50-158,75 mg Mn'kg-1) i w Laszczkach (27,91-87,43
Mn kg''), a najwęższy w Falentach (63,82-88,72 Mn'kg-!), (tab. 2). Na doświadczeniach w Jankach i Laszczkach najwięcej Mn zawierała roślinność łąkowa I-go
pokosu, zebrana z obiektów niewapnowanych (Ca,), a najmniej z obiektów po
zastosowaniu podwójnej dawki (Ca,), (tab. 2). Na doświadczeniu w Falentach
średnio najwięcej Mn zawierała roślinność łąkowa zebrana z obu obiektów nawożonych mineralnie (Ny i NPO4,)).
Tabela 2; Table 2
Średnie zawartości Mn i Zn (mg'kg"1) w roślinności łąkowej I-go pokosu
Mean contents of Mn and Zn (mgkg"!) in grassland vegetation of the Ist cut
nawozu;

wiadczenie
Exper
iment

amonowa;
Obiekty nawozowe;

objects

1

(mg-kg*)
142,1

114

115,

87,43 | 74,52 | 67,49 | 76,46 | 51,21 | 65,01 | 77,49

4

|55,81

1,

138,19 | 45,11 | 2838

127,91

(mg
35,

3

42

27,85 | 28,74 | 27,50 | 26,30 | 25,62 | 27,35 | 28,67
amonowa;

Amm

13

1

|27,79 | 23,00 | 24,76 | 20,33 | 21,28
е

nawozowe;
N3ęo

(mg:
63

(mg-kg*)
19,53

23,19

22,44

23,15

21,75

22,75

Statystycznie istotne korelacje między zawartością Mn w wyciągu glebowym
0,01 mol CaCl'dm3, stwierdzono w glebie z 5-cio cm warstw od 0 do 25 cm
w Łaszczkach (AN i CN) i od 0 do 20 cm w Jankach (CN), a zawartością tego
składnika w roślinności łąkowej I-go pokosu. Na doświadczeniu w Falentach
współzależności te, otrzymano dla warstw 0-5 i 5-10 cm (tab. 3).
Średnio najwięcej Zn w glebie z 5-cio cm warstw od 0 do 25 cm, stwierdzono na doświadczeniu w Jankach (0,29-4,61 mg Znkg!) i w Laszczkach
(0,11-3,55 mg Zn'kg"), a najmniej w Falentach (0,45-1,83 mg Zn'kg-t). Na doświadczeniu w Jankach i Laszczkach najwięcej Zn zawierały gleby obiektów niewapnowanych (Cay), a najmniej te, gdzie zastosowano jego podwójną dawkę
(Са,). Na doświadczeniu w Falentach najwięcej Zn zawierała gleba nawożona
dawka azotu: 360 N kgha~ (1,83 mg Zn-kg“), a najmniej po zastosowaniu
dawek: 120 i 240 kg N-ha* (0,45 i 0,79 mg Zn-kg~), (tab. 1).
Zakres zawartości Zn w roślinności łąkowej I-go pokosu był najszerszy na
doświadczeniu w Jankach (26,17-40,50 mg Mn'kg-'), a znacznie węższy w Laszczkach (20,33-28,74 Zn kg") i w Falentach (19,53-23,19 Zn'kg-t). Średnio naj-
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więcej tego pierwiastka zawierała roślinność łąkowa obiektu Ca.N, w Jankach po
zastosowaniu nawożenia saletrą wapniową (40,5 mg Zn-kg~).
Statystycznie istotne korelacje między Zn w wyciągu 0,01 mol CaCl,dm*
z gleby, stwierdzono w trzech warstwach gleby: 0-5; 5-10 i 10-15 cm na doświadczeniach łąkowych w Jankach (CN) i w Falentach, a zawartością tego składnika
w roślinności łąkowej I-go pokosu. Natomiast na doświadczeniu w Laszczkach,
taką zależność otrzymano dla warstw: 0-5; i 5-10 cm (CN) 15-20 i 20-25 (AN),
(tab. 3).
Tabela 3; Table 3

Statystycznie istotne współzależności korelacyjne między zawartością Mn i Zn
.
w wyciągu 0,01 mol CaCl,;dm-3 z 5-cio cm warstw gleby
od 0 do 25 cm, a zawartością tych składników w roślinności łąkowej I-go pokosu
Significant correlations for Mn and Zn contents between 0.01 mol CaCl,-dm-3
soil extract from 5 cm layers (0-25 cm range) and their concentration
in meadow herbage of the Ist cut
р oświadczenie

pein

Experiment

(cm)

Współzależności korelacyjne Person'a (r)
Person correlation coefficient (r)
Zn
Mn
AN

CN

AN

|

CN

r.n.; NS.

0,495**

-0,440**

0,771**

5-10

rn.; ns.

0,587**

r.N.; N.s.

0,700**

10-15

r.N.; NS.

0,580**

Г.П.; 1.5.

0,534**

15-20

r.n.; n.s.

0,533**

r.N.; NS.

r.N.; N.S.

0-5

0,295*

0,662**

rn; ns.

0,407**

5-10

0,292*

0,779**

in; ns.

0,356**

10-15

0,267*

0,585**

r.n.; N.S.

In; ns.

15-20

г.П.; 0.5.

0,595**

0,302**

rn. ns.

20-25

0,251*

0,631**

0,605 **

r.n.; ns.

n=72

0-5
тн

Laszczki

п = 56

АМ

Falenty
AN CN -

r.n.; n.s. -

Mn

Zn

0-5

0,497**

0,451**

5-10

0,353**

0,437**

10-15

r.n.; 0.5.

0,380**

saletra amonowa; ammonium nitrate
saletra wapniowa; calcium nitrate

statystycznie nieistotne, not significant

Uwalniane Mn i Zn z gleby do roztworu ekstrakcyjnego 0,01 mol
CaCl,'dm* oraz pobranie tych składników przez roślinność łąkową jest związane
m.in. z wartością pH gleby. Jak wykazały badania prowadzone przez innych autorów [SAPEK 1986; GORLACH 1994; RoGÓŻ 1996], zabieg wapnowania zmniejszał
zwartość metali ciężkich, w tym także Zn i Mn w różnych gatunkach roślin. Podobne wyniki otrzymała BURZYŃSKA [2002] dla zawartości Zn w roślinności
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łąkowej na doświadczeniu w Jankach i Laszczkach po ich nawożeniu saletrą wapniową. W glebach o kwaśnym odczynie zwiększa się rozpuszczalność jonów Mn
i Zn, co wpływa na zwiększenie pobrania tych składników przez roślinność. Przesunięciu wartości pH w kierunku odczynu obojętnego towarzyszy wytrącanie się
trudno rozpuszczalnych form Mni Zn, dostępnych dla roślin w znacznie mniejszym stopniu. Otrzymane współzależności dla Mn i Zn na doświadczeniu w Jankach i Laszczkach po nawożeniu gleb saletrą wapniową, mogą wskazywać na
istnienie równowagi jonowej między zawartością Mn i Zn w wyciągu 0,01 mol
CaCh'dm* z gleby, a zawartością tych składników w roślinności łąkowej.

Wnioski

1.

Statystycznie istotną współzależność między zawartością Mn i Zn w wyciągu
0,01 mol CaCl'dm* z gleby, a zawartością tych składników w roślinności
łąkowej, występowały na doświadczeniach łąkowych w Jankach i Laszczkach
(CN).

2.

Wykazano współzależności między zawartością
CaCl;dm* z gleby, a zawartością tego składnika
pokosu dla warstw 5-cio gleby w zakreseie od
czeniu w Jankach (AN); w zakresie od 0 do
i CN) oraz od 0 do 10 cm w Falentach.

3.

Otrzymane współzależności między zawartością Zn w wyciągu 0,01 mol
CaChL'dm* z gleby, a zawartością tego składnika w roślinności łąkowej I-go
pokosu, najczęściej dotyczyły warstwy gleby łąkowej od 0 do 15 cm.

Mn w wyciągu 0,01 mol
w roślinności łąkowej I-go
0 do 20 cm — na doświad25 cm w Laszczkach (AN
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Słowa kluczowe:

mineralna gleba łąkowa, wyciąg 0,01 mol CaCl,+dm* z gleby,
mangan, cynk, roślinność łąkowa
Streszczenie

Badania prowadzono na trzech wieloletnich doświadczeniach łąkowych
w miejscowościach: Janki, Laszczki i Falenty koło Warszawy, nawożonych zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych (NPK) i mineralno-organicznych oraz
na tle następczego wpływu wapna węglanowego. Statystycznie istotną współzależność między Mn i Zn w wyciąu 0,01 mol CaCL'dm* z gleby, a ich zawartością
w roślinności łąkowej otrzymano na doświadczeniu w Jankach i Laszczkach po
zastosowaniu saletry wapniowej. Otrzymane współzależności mogą wskazywać na
istnienie równowagi jonowej między Mn i Zn w wyciągu 0,01 mol CaCl,;dm*
z gleby, a ich zawartością w roślinności łąkowej I-go pokosu.
INTERRELATIONSHIPS ESTIMATED BETWEEN CONCENTRATION
OF Mn AND Zn IN 0.01 mol CaCl,'dm* SOIL EXTRACT
AND THEIR CONTENTS IN GRASSLAND VEGETATION
OF THE Ist CUT
Irena Burzyńska

Department of Soil and Water Chemistry,
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty
Key words:

mineral grassland soil, 0.01 mol CaCh'dm*
nese, zinc, grassland vegetation

soil extract, manga-

Summary
The investigations were carried out in three long-term grassland experi-

ments at Janki, Laszczki and Falenty near Warsaw, in the soils limed and ferti-

lized with differentiated doses of mineral (NPK) and mineral-organic fertilizers.
Significant interrelationships between Mn and Zn concentrations in 0.01 mol
CaCl,dm- soil extract from the layers (0-25 cm) and their contents in meadow
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with calcium nitrate (CN). Obtained
ion equilibrium between Mn and Zn
extract and their contents in grassland
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Janki and Laszczki experiments fertilized
relationships may suggest a subsistence of
concentrations in 0.01 mol CaCl'dm* soil
vegetation of the Ist cut.
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