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Celem pracy-było ustalenie efektywności nawożenia kombinowanego 

chelatami typu Ls i makroelementami w zakresie wzrostu upraw sosno- 
wych i mieszanych oraz tyczkowiny sosnowej, w warunkąch siedlisk 

borowych, tj. boru suchego na przejściu do boru świeżego oraz boru świe- 

żego ma piaskach słabo gliniastych, w większości średnio zbielicowanych, 

wykazujących niedobór zarówno makro- jak i mikroelementów w Nad- 

leśnictwie Chrzanów. Poszczególne powierzchnie założono w I, II i Ul 

strefie skażeń przemysłowych, w uroczyskach: Mętków, Wygiełzów i Sko- 

wron, w warunkach częstego przekraczania dopuszczalnych stężeń fito- 

toksycznych substancji lotnych SO, SO3, H+SO4, N2Os HS, CO i in. 

Nawożenie mikroelementami, w tym również w połączeniach chelato- 

wych, upraw: i drzewostanów, z pozytywnymi efektami stosowało wielu 

. autorów. Na ogół uważa się, że nawożenie mikroelementami jest efektyw- 

ne w przypadku ich niedoboru w glebie, a zwłaszcza w aparacie asymi- 

lacyjnym drzew [2]. H. Baas [1] zaleca nawożenie mikroelementami w 

okresie wprowadzania upraw, z uwagi ma ich aktywizujące działanie 

w zakresie niektórych czynności fizjologicznych młodych drzewek. R. Ko- 

hout [5] nie zaleca tego typu nawożenia na glebach piaszczystych. Na 

ogół pozytywne efekty м wyniku nawożenia chelatami typu Ls-- МРК 

w negatywnych uprawach sosnowych na piaskach wydmowych uzyskała 

B. Ciok 81. Na uwagę zasługują również próby przyspieszenia | kielkowa- 

nia nasioh i owoców drzew leśnych przez ich przedsiewne moczenie w 

roztworach wodmych (о różnych stężeniach) mikroelementów, prowadzone 

przez A. Simeonova [8] oraz badania sezonowych zmian zawantości Cu, 

Zm, Co W есь sosny Ww uprawach 6-7-letnich prowadzone pnzez D. H.
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METODYKA BADAŃ 

Chelaty użyte w naszych doświadczeniach w 1973 r. produkowane są 

na bazie lignino-sulicxwasów, z odpadów produkcji celulozy w Instytucie 

Nawozów Sztucznych w Puławach, oddział w Tarnowie. 

Powierzchnia I, oddział 134 o,p, strefa skażeń II, 18-letnia tyczkowina 

sosnowa; zastosowano chelaty Ls-3, Ls-6, Ls-24 *; dawka przeliczeniowa 

30 kg/ha, w dawkach połówkowych w początku maja i lipca; wysiew 

ręczny w zmieszaniu z piaskiem; układ kwadratu lacińskiego (Fishera), 

wariatnów trzy +- kontrolny, w czterech powtórzeniach. 

Powierzchnia II, oddział 134 o,p; strefa skażeń II, 18-letnia tyczkowina 
sosnowa, nawożenie kombinowane; warianty: O, NP, Ca; NPK, Ca; NPK; 

Ca, Mg; NPK, Ca, Fe; NPK, Ca, Cu; NPK, Ca Mg, Fe, Cu; chelaty typu 
Ls, dawkowanie jak na powierzchni I; makroelementy netto na ha: CaCO, 

— wapniak 1440 kg, KsO — sól potasowa 87 kg, P»0; — fosforan 

amonu 30 kg, N — mocznik +- fosforan amonu, łącznie 45 kg; wapniak 

wysiano w styczniu, sól potasową w kwietniu, fosforan i mocznik po pół 

dawki na początku maja i w połowie czerwca; chelaty Ls-Mg, -Cu, -Fe 

w dawkowaniu i sposobie wysiewu jak na powierzchni I, układ bloków 

losowanych 5 powtórzeń. | - 
Powierzchnia III, oddział 131 b, strefa skażeń III, uprawa mieszana 

z 1966 r. (12 gatunków), w tym sosna i sosna czarna dochodzące do zwar- 

cia. Nawożenie NPK, Ca jak na powierzchni II, z tym że zamiast mocz- 

nika wysiano saletrę amonową; mikronawozy typu chelatowego Ls-6, 

-- Ls-Mg w postaci uwodnionej zastosowano dolistnie w dawkach połów- 

kowych; warianty: 0, N ++ Ls-6 + Mg, N, Ca + Ls-6 + Mg, NK, Ca + Ls-6 

+ Mg, NP,Ca+ Ls-6 + Mg, NPK,Ca+ Ls-6-+ Mg w 5 powitónzeniach, 

układów bloków losowanych. 

Powierzchnia IV, oddział 152 b, I strefa skażeń, uprawa czteroletnia, 

sosna 70%/, brzoza 20%, inne 10%0; nawożenie NPK, Ca jak na powienzch- 

ni III; nawożenie mikroelementami typu Ls — jak-na powierzchni I i II; 

wariantów 12; 0, Ca, NPK,Ca; NPK,Ca-Fe, NPK,Ca-Cu, NPK,Ca-Zn, 
NPK,Ca-Mg, NPK,Ca-Fe-Mn, NPK,Ca-Fe-Cu, NPK,Ca-Ls-3, NPK,Ca-Ls-6, 

NPK,Ca-Ls-24, każdy w pięciu powtórzeniach. Zachowano ciągłość co- 

rocznego pomiaru wysokości i pierśnie drzew (pow. I i II) względnie wy- 

sokości i grubości 10 cm ponad powierzchnią gleby (pow. III i IV) w la- 

tach 1974, 1975 i 1976, sumarycznie każdorazowo mierzono około 30 tys. 

drzew i drzewek. 

  

* Procentowy skład chelatów wg H. Szukalskiego [9]. Ls-3 = Fe-2, Zm-4, Cu-4. 

Ls-6 = Fe-3,5, Mn-1,6, Zn-2,4, Cu-1,7, B-0,85, Mo-0,02. Ls-24 = Fe-2, Mn-1,7, Zn-2, 

Cu-1,5, Mg-0,5, B-1,5, Mo-0,02. Ponadto stwierdza sie spektralnie: Co, Cd, Sb, Al, 

słabe linie: Cr, Ni, Sr i śladowe linie: Ag, Be, V, Ba, Pt, Bi, As, Au, Se, Ga.
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Badania glebowe na wszystkich powierzchniach wykonano w 1973 
i 1975 roku. Oznaezano pH w H,O i KCl potencjometrycznie, C organicany 
metodą Altena, substancję organiczną z przeliczenia, N ogółem metodą 
Kjeldahla, K,O i P;0; metodą Egnera-Riehma, kwasowość hydrolityczną 
(H) i sumę zasad wymiennych (S) metodą Kappena, pojemność kompleksu 
sorpcyjnego i stopień jego wysycenia oraz stosunek C:Nz odpowiednich 
przeliczeń. 

Zdjęcia fitosocjologiczne wykonywano metodą Braun-Blanqueta. Pędy 
sosny i sosny czarnej do chemicznej analizy igieł pobierano każdorazowo 
w listopadzie w latach 1973-1975 z czterech średnich drzew w każdym 
wariancie, owiednio po jednym pędzie z najwyższego okółka. W ana- 
lizie wstępnej ustalono liczbę igieł na pędzie, ich długość oraz ciężar 
500 par z każdej próbki. | 

W analizach chemicznych oznaczano każdorazowo: N ogółem wg 
Kjeldahla, K, Na, Ca — za pomocą spektrometru płomieniowego, P me- 
toda wanadowa, Mg kompleksometrycznie, Cu wg Westerhoffa, Mn kolo- 
rymetrycznie z nadsiarczanem amonu, Mo metodą rodankową, Fe metodą 
z aa dwupirydylem oraz Zn metodą z ditizonem w CCL. Ponadto ozna- 
czono zawartość wody higroskopowej i suchej masy. 

Oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych w glebie (mikroele- 
mentów) przed hawożeniem i w 2 lata po nawożeniu wykonano na spek- 
trografiie Hilgera, o dużej dyspersji typ B-492, z generatorem Pfeilstric- 
kera-Święcickiego. Widma emisyjne utrwalono na kliszach Orwo-Blau 
Hart W», pomiaru dokonano ma fotometrze finmy Zeiss, a odczytów za 
pomocą knzywych wzorcowych. W ramach prac kameralnych obliczono 
średnie arytmetyczne i ważone z danych pomiarowych, a następnie ma- 
teriał opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. 

- OMÓWIENIE WYNIKÓW 

WYNIKI POMIARU WYSOKOŚCI I GRUBOŚCI DRZEW 

Zastosowane nawożenie chelatami Ls ma powierzchni I nie wpłynęło 

istotnie ma wzrost wysokości i grubości drzew w okresie 4 lat. Najlepsze 

efekty uzyskano w wariancie L-24. Pomiary wykonane w 1977 r. rów- 

nież nie potwierdziły reakcji przyrostowych. 

Na powierzchni II (makro -+ mikroelementy) już w pierwszym roku 

po nawożeniu nastąpił wzmożony przyrost wysokości we wszystkich wa- 
riantach nawożenia. Bardzo istotne różnice wysokości (NIR = 0,01) w po- 

równaniu z kontrolą stwierdzono w wariantach: NPK, Ca -- Mg, Fe, Cu; 

NPK, Ca + Fe; NPK, Ca-+ Mg. W następnym, tj. 1974 roku, istotne róż- 
nice utrzymywały się we wszystkich wariantach, w 1975 r. znowu w wa-
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riantach kombinowanych — makro -|- mikroelementy, w pozostałych róż- 
nice były w granicach istotności, w 1976, tj. czwartym roku po nawożeniu, 
istotność różnic w porównaniu z kontrolą, wykazały wszystkie warianty 
oprócz NP, Ca. Istotność różnic w przyroście (dy 39) W porównaniu z kon- 
trolnym uzyskano w kolejnych 4 latach w wariantach kombinowanych 
(makro -- mikroelementy), a w latach 1974-1976 również w wariancie 
NPK, Ca. | 
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Rys. 1. Powierzchnia II. Średnie wysokości sosny 

„Pomiary powierzchni III, wyliczenia średnich i dane statystyczne po- 
dawamo oddzielnie dla każdego z 12 gatunków wprowadzonych w upra- 

wie. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego doniesienia podajemy 

tylko niezbędne dane, przyjmując m. in. za podstawę końcową wysokość 

średnią w latach 1973-1976.
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W tabeli 1 przedstawiono procentowy stosunek wysokości drzew i istot- 

ność różnic w stosunku do wariantu kontrolnego dla 6 gatunków, które 

w okresie 4 lat wykazywały istotne różnice wysokości, co majmniej w 

przedziale МТВ = 0,05. Są to: sosna zwyczajna, sosna czarna, modrzew 

europejski, dąb bezszypułkowy, osika 1 olsza czarna. Wysokości blilsikie 

gramic istotności w porównaniu z wariantem kontralnym wykazywały 

dwa gatunki — lipa drobnolistna i dąb czerwony, natomiast mie wyka- 

zywały gatunki o wysokich wymaganiach w stosunku do żyzności gleby, 

a mianowicie grab i jesion oraz o średnio wysokich i znacznej wrażli- 

wości na skażenia przemysłowe — jawor i klon. Należy zaznaczyć, że 

wprowadzone w pasach rozgraniczających działki i warianty czeremcha 

amerykańska i brzoza brodawkowata rosły normalnie i wykazywały znacz- 
ną odporność na skażenia. 

Z tabeli 1 wynika, że największą i długotrwałą reakcją wzrostową we 

wszystkich wariantach począwszy od pierwszego roku nawożenia kombi- 

nowamego wykazała sosna zwyczajna, w tym najsilniejszą w wariantach 

NK, Ca + Ls-6 + Mg i N +- Ls-6 -- Mg, a stosunkowo słabszą w N, Ca +- 
+ Ls-6 + Mg. Należy zaznaczyć, że omawiana sosna osiągnęła zwarcie 

w 8 roku życia we wszystkich wariantach nawożenia oraz średnią wyso- 

kość w granicach 300 do 313 cm, równą średniej wysokości 26-letniej 

sozny w usuniętym tu uprzednio negatywnym drzewostanie. 

Niecqą odmiennie kształtowała się reakcja wzrostowa wolniej rosnącej 

sosny czarnej; wyraźnie dodatnią i trwałą od roku nawożenia wykazała 

w wariancie NK, Ca +- Ls-6 + Mg, a od drugiego roku w №, Са - 15-6 -- 

 -|- Mg. Nie stwierdzono istotności różmie w wariancie N + Ls-6 + Mg 

i N, PCa +- Ls-6 -- Mg. Osiągnięta wysokość średnia w 1976 r. w wa- 

riancie 0-wynosi 115,8 em, w nawożonych od 147,0 do 165,6 em. | 

Wyraźną reakcję wzrostową we wszystkich kombinacjach wykazał 

modrzew, w tym najbardziej trwałą w N, Ca Ls-6-+ Mg i NPK, Ca 

+ Ls-6 + Mg. Spośród wszystkich wprowadzonych gatunków wykazuje 

on najbardziej zróżnicowaną wrażliwość osobniczą na skażenia przemy- 

słowe i najbardziej zróżnicowane wysokości (od 40 do 632 cm) w szezegol- 

ności w wariantach nawożenia. Ponadto u modrzewia stwiendzono w ko- 

lejnych latach intensywne spałowanie przez zwierzynę płową, co w znacz- 

nym stopniu zniekształca faktyczne możliwości wzrostu. | 

Trwałą istotność różnicy wzrostu w porównaniu z wariantem 0 u dębu 

bezszypułkowego stwierdzono jedynie 'w wariancie NPK, Ca -|- Ls-6 + Msg. 

Faktyczny wzrost drzewek dębu był bardzo silnie zniekształcony syste- 

matycznym zgryzaniem przez zwierzynę płową i zające onaz przez nawro- 

ty przymrozków spóźnionych. Intensywny przyrost w wariantach mawo- * 

żonych u drzewek tego gatunku następował z chwilą osiągnięcia około 

150 cm wysokości, tj. po wyjściu z tzw. krytycznej strefy zgryzania i przy-
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mrozkéw przygruntowych. Stad rognice wysokości poszczególnych drze- 
wek są znaczne, podobnie jak u modrzewia. 

U osiki istotność różnicy osiąganych wysokości w stosunku do wa- 
riantu 0 utrzymywała się wyraźnie przez kolejne 3 lata w wariantach 
МРК, Са -{ Ls-6 + Mg i NK, Ca-|- Ls-6 + Mg, a przez 2 lata również 
w NP, Ca +- Ls-6 -|- Mg; u olszy czarnej trwała istotność jedynie w wa- 

. riancie NPK, Ca -- Lis-6 |- Mg. Osika odznaczająca się znaczną względną 
odjpomnością ma skażenia i największym przyrostem wysokości była w du- 
żym stopniu uszkodzona przez owady, głównie z rodzaju rzemlików (rzem- 
lik osinowiec) oraz przeziernika topolowca. Wzrost olszy czarnej był 
bandzo silnie zniekształcony, głównie w wyniku żerowania przeziernika 
olszowca, hurmaka i krytoryjka. Przeprowadzone badania szczegółowe mie 
wykazały istotnych różmic w rozmiarze wyrządzanych szkód przez te 
szkodmiki w wariantach nawożonych i bez nawożenia. Wyniki systema- 
tycznie wykonywanych pomiarów grubości drzewek (10 em ponad po- 
ziomem gleby) są w zakresie istotności różnic bardzo zbliżone do wyników 

pomiarów wysokości, z wyjątkiem olszy czarnej, gdzie istotność ta wy- 

stępuje dość regularmie we wszystkich wariantach nawożonych. 

Wyniki pomiarów wysokości i grubości drzewek sosny na powierzchni 

IV oraz dane statystyczne wykazały we wszystkich 11 wariantach brak 

istotnych różnic w stosunku ido kontrolnego. Względnie pozytywna reakcja 

wzrostowa nastąpiła w drugim roku po nawożeniu. Intensywniejsza zie- 

leń igieł wystąpiła w pierwszym i drugim roku, a zniknęła już w połowie 

okresu wegetacji w trzecim roku. Względnie wyraźna choć nieistotna 

reakcja wzrostowa wystąpiła w wariantach NPK, Ca + Zn i NPK, Ca + 

+ Fe i to raczej nieoczekiwanie, sdyż wyjściowa analiza spektrograficzna 

wykazywała w próbach gleby z tej powierzchni zawartości Fe i Zn względ- 

nie wyższe od pozostałych. 

WYNIKI BADAŃ GLEBOWYCH 

Wykonane w 1973 r. analizy składu granulometrycznego 46 próbek po- 
branych ze wszystkich powierzchni wykazały w 29 przypadkach grupę 

mechaniczną gleby piasek luźny, a w 17 piasek słabogliniasty. W wyniku 

analiz ważniejszych właściwości chemicznych w 1973 i 1975 r. nie stwier- 
dzono różnic wartości odczynu pH w H,O i KCI, jak również zawartości 

CaCO; (poza dokładnością metody) w wariantach nawożonych i kontrol- 

nych; w wariantach nawożonych wzrósł dość znacznie (w stosunku 1 : 3) 
stopień wysycenia kompleksu sorpcy jnego (V°/o), w szczególności w pozio- 

mach Aq++ i B; bardzo miska zawartość N-ogółem utrzymywała się śred- 

nio na jednakowym poziomie, w tym również na powierzchni III z prio- 

rytetowym mawożeniem N; nie wykazywały również istotnych różnie
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(z kontrolnymi) zawartosci przyswajalnych form K i P, a w miare imten- 
sywniejszego wzrostu drzew i zwiekszajacego sie stopnia | pokrycia po- 
wierzchni przez roślinność runa zaznaczała się zniżkowa tendencja za- 
wartości tych trzech składników w większości wariantów nawożonych. 
Stosunek C:N w wariantach kontrolnych wynosił średnio 25,5 (1973 
i 1970 r.), w nawożonych uległ nieznacznemu zmniejszeniu, średnio 21,2. 

Wyniki przeprowadzonej jednocześnie analizy spektrograficznej na za- 

wartość mikroelementów w wybranych losowo ze wszystkich powierzchni 

próbkach w latach 1973 i 1975 wykazały znaczną zawartość Pb (5,1-16,0 

mg/100 g gleby) na powierzchni IV, w pozostałych odpowiednio w grani- 

cach 1,0-4,6 mg/100 g gleby. Stwierdzono również dość znaczne zawartości 

Cu (1-8,5 mg/100 g gleby). Pozostałe: Ni, Cr, Ag, V, B oraz określane 

w %6 Zn, Mn, Ti, Ba i S utrzymywały się (w latach 1973 i 1975) ma mie- 

zmienionym poziomie bez względu na zastosowane rodzaje nawożenia. 

Amalizy nie wykazały obecności As, Mo, Co, Cd, Sb. 

Wykonywane zdjęcia fitosocjologiczne w aspektach wiosennym i let- 

nim oraz obliczenia miąższości nadziemnej części runa w latach 1973-1976 

na- omawianych powierzchniach w wyniku nawożenia wskazują na: 

— zwiększanie się stopnia pokrycia pnzez roślinność runa do momentu 

usiągnięcia zwarcia przez uprawę (pow. III i IV), 

— wyraźne wzbogacenie rodzajów i gatunków (paw. I, III, TV) Ww ru- 

nie, 

— wkraczanie gatunków roślinności łąkowo-polnej (pow. III, częścio- 

wo II), 
— stopniowe wkraczanie roślinności zespołu Pino-Quercetum w miejs- 

ce acidofiilnej roślinności klasy Vaccinio-Piceetum (pow. II, III, IV). 

WYNIKI ANALIZ IGIEŁ SOSNY I SOSNY CZARNEJ 

Długość igieł sosny (1976 r.) w wariantach kontrolnych wszystkich po- 

wierzchni wynosiła średnio 56,5 cm, w nawozonych od 69,8 cm (pow. 

I Ls-3) do 80,5 cm (pow. II, NPK, Ca-+ Fe) i 81,8 em (pow. III, N + Ls-6 

-- Mg); u sosny czarnej odpowiednio: 69,9, 90,6 i 113,6 am. Ciężar po- 

wietrznie suchej masy 500 par igieł sosny w poszczególnych wariantach 

jest odpowiednio większy od 37 do 91%, a sosny czarnej od 41 do 69% 

w stosunku do wariantów kontrolnych. 

Wyniki analizy chemicznej igieł sosny i sosny czarnej w latach 1973- 

-1975 potwierdziły wyniki otrzymane przez Macha [6, 7] w okresie 1963- 

-1965 dla sosny, a mianowicie: zwiększenie w wyniku nawożenia zawar- 

tości danego składnika w glebie powoduje jego intensywniejsze pobieranie 

przez drzewostan sosnowy, ale nie kumulowanie w organach asymilacji, 

lecz zużywamie na skutek wzmożonego wzrostu (np. długości i ciężaru
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igieł). Chcąc więc uchwycić właściwe efekty nawożenia, należy otrzymane 
wartości z chemicznej analizy igieł w pobranej próbce wagowej (np. z 5 
lub 10 g) przeliczyć na ich zawartość w określonej (np. 100, 500 lub 1000) 
„liczbie par igieł sosny. 

Zwiększoną, lecz poniżej granicy istotności różnic z wariantami kon- 
trolnymi, przejściową zawartość w próbkach jednakowej wagi stwierdzo- 
no u sosny zwyczajnej dla: N, P, K, Mg sporadycznie dla Na; u sosny czar- 
nej — odpowiednio: N —w trzecim roku, Na — w drugim i trzecim roku, 
Mg — sporadycznie w różnych kombinacjach; nie stwierdzono dla K i P. 
W igłach obu gatunków mie stwierdzono zwiększonej zawartości, również 
po przeliczeniu ma faktyczny ciężar, mikroelementów: Cu, Mn, Mo, Fe, 
Zn. Prawdopodobieństwo nadmiernej akumulacji niektórych mikroele- 
mentów; a zwłaszcza Pb i Zn w aparacie asymilacji, istnieje natomiast 
w drzewostanach negatywnych w wyniku silnych skażeń gleb ich tlen- 
kami. 

WNIOSKI 

1. Zastosowane nawożenie wieloskładnikowymi mikronawozami typu 
Ls-3-6-24 nie spowodowało lepszych efektów wzrostowych tyczkowiny 
sosnowej, na piasku luźnym i słabogliniastym. 

2. W analogicznych warunkach nawożenie kombinowane NPK, Ca + 
-|- Mg-Fe-Cu spowodowało stotne zwiększenie wysokości i grubości drzew. 

3. Różne kombinacje NPK, Ca +- Mg -- Ls-6 zastosowane w uprawie 
wielogatunkowej wywołały istotnie zwiększony przyrost: sosny, sosny 
czarnej, dębu, osiki, olszy, a bliski granicy istotności — lipy i dębu cz. 

4. Nawożenie kombinowane w 4-letniej uprawie sosnowej mieszanej 
w podobnych warunkach siedliskowych wywołało jedynie względnie po- 
zytywmą reakcję wzrostową, poniżej istotności różnicy z wariantem bez 
nawożenia. 

5. Zasbosowane kombinacje nawozowe nie wpłynęły istotnie na zw ięk- 

szenie zawartości w glebie głównych składników pokarmowych, a wpły- 
nęły korzystnie na kształtowanie się i progresję runa. 

6. Faktyczne efekty wzrostowe były zniekształcane przez skażenia prze- 

mysłowe, towarzyszące im gradacje owadów oraz przez czworonogi. 
7. Pozytywną reakcję we wszystkich wariantach nawożenia stanowił 

silniejszy rozrost aparatu asymilacji u drzew. 
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Я. Мах, Ю. Бари 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДОБРЕНИЯ ХЕЛАТАМИ ТИПА 15 СОСНОВЫХ 

И СМЕШАННЫХ ДРЕВОСТОЕВ И СОСНОВОГО МОЛОДНЯКА 

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Резюме 

Результаты касаются 4 опытных зелянок, заложенных на период 1973-1976 гг. на низ- 

_ коплодородных сосновых местообитаниях, на культурах сосны и соснового молодняка 

и на культуре смешанного древостоя в зонах [-Ш промышленного загрязнения. Удобрение 

исключительно многокомпонентными хелатами не приводило к существенным ростовым 

эффектам соснового молодняка, в противоположность полному эффективному комбини- 

рованному удобрению МРК + хелатами. Подобное комбинированное удобрение культуры 

7-10-летнего смешанного древостоя приводило к четкому ростовому реагированию сосны 

обыкновенной и черной, лиственицы, дуба, осины и ольхи черной, менее четкому дуба кра- 

CHOTO и липы мелколистной, нереагированию клёна, явора, ясеня и граба и реагированию 

в пределах существенности или более слабому культуры 4-7-летнего смешанного древостоя. 

Примененные варианты удобрения не оказывали существенного. влияния на повышение 

содержания основных питательных веществ в почве; они положительно влияли на повы- 

шение действия ассимиляционного аппарата у деревьев и на сукцессию травяного покрова. 

J. Mach, J. Barszcz 

RESULTS OF FERTILIZATION OF PINE AND MIXED STANDS 

AND OF PINE THICKET WITH CHELATES OF THE Ls TYPE 

UNDER INDUSTRIAL CONTAMINATION CONDITIONS 

Summary 

The results concern four experimental plots established for the period 1973- 

-1976 on pine sites of low fertility, in cultivated pine stahds and thickets and 

in mixed stands in the industrial contamination zones I, II, III. The fertilization 

with multi-component chelates did net exert any significant effects on the pine 

thicket growth, contrary to full effective combined fertilization of a 7-10-year 

mixed stand which resulted in a distinct response with growth of common and
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black pine, larch, aspen and black alder, less distinct one of red oak and small- 
-leaved lime and in no response of maple, sycamore, ash and hornbeam as well 
as in a response within the significance limit or weaker one in 4-7-year pine- 
-mixed stand. | x | 

The fertilization variants applied did not affect significantly the content of 
main nutrients in soil: the caused a significant increase of the action of the assi- 
milation apparatus in trees and succession changes in the vegetal cover. 
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