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Na tle wzrastającego poziomu nawożenia azotem, fosforem i potasem 

coraz większą rolę odgrywają mikroelementy. Niektóre z nich, a zwłasz- 

cza bor, mangan i molibden, zastosowane przy uprawie roślin motylko- 

watych wpływają dodatnio na pobieranie składników pokarmowych z gle- 

by, wzmagają fotosyntezę i inne procesy fizjologiczne [3, 6, 8]. Następ- 

stwem tego jest zwiększone nagromadzenie węglowodanów, azotu i skład- 

ników mineralnych, co prowadzi do lepszego kwitnienia i owocowania. 

Pod wpływem Bo, Mn i Mo wzrasta przede wszystkim liczba kwiatów, 

żywotność i zdolność kiełkowania pyłku, ilość i atrakcyjność nektaru oraz 

uwodnienie tkanek, przeciwdziałające opadaniu kwiatów i owoców. Do- 

datni wpływ mikroelementów na procesy generatywnego wozwoju roślin 

prowadzi do lepszego wykształcenia owoców i uzyskiwania większego plo- 

nu nasion oraz do poprawienia ich chemicznego składu i biologicznej war- 

tości [4, 6, 7, 17, 19, 20]. 

Dodatni wpływ nawożenia mikroelementami na wysokość i jakość plo- 

nu niektórych roślin uprawnych jest udokumentowany w licznych publi- 

kacjach naukowych [1-4, 6, 10-12, 14-17]. Mało jest jednak prac z tego 

zakresu dotyczących bobiku. Celem przedstawionych badań było określe- 

nie wpływu niektórych mikroelementów na plon i jakość nasion uprawia- 

nych u nas odmian bobiku. 

METODYKA BADAŃ 

Badania oparto na dwuczynnikowych doświadczeniach polowych. 

Pierwszy czynnik obejmował krajowe odmiany bobiku: Nadwiślański, Ma- 

jor i Jasny II, natomiast drugi — nawożenie mieszaniną boru, manganu 

1 molibdenu. Mikroelementy w ilości: 2 kg boraksu, 5 kg siarczanu man-
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ganu i 0,12 kg/ha molibdenianu amonu zastosowano w postaci 0,19/0 roz- 

tworu, w czasie kształtowania się pierwszych pąków kwiatowych. 

Doświadczenia przeprowadzono w korzystnych dla bobiku warunkach 

glebowo-klimatycznych i agrotechnicznych. Gleba — zdegradowany czar- 

noziem położony na lessie, wykazała dobrą zasobność w przyswajalne for- 

my makro- i mikroelementów. Działanie mikroelementów rozpatrywano 

na tle dość wysokiego poziomu nawożenia fosforem (100 kg P,O;/ha) i po- 

tasem (120 kg K,O/ha). 

Ocenę reakcji poszczególnych odmian bobiku na nawożenie mikroele- 

mentami oparto na określeniu wysokości plonu nasion i poszczególnych 

komponentów jego struktury oraz procentowej zawartości i plonu białka 

z jednostki powierzchni. Dodatni wpływ mikroelementów na proces kwit- 

nienia i zawiązywania owoców wyrażono liczbą kwiatów i owoców mą 

roślinie oraz stosunkiem zawiązanych strąków do wytworzonych kwiatów. 

Interpretację wyników i precyzowanie wniosków oparto na analizach 

statystycznych przeprowadzonych dla każdej cechy w poszczególnych la- 

tach i dla całego, 3-letniego okresu badań. 

OMOWIENIE WYNIKÓW 

Przez cały okres wegetacji bobiku w latach 1975-1977 przeprowadzano 

obserwacje roślin, przy czym istotne znaczenie dla oceny wpływu mikro- 

elementów na wzrost i rozwój roślin miały obserwacje przeprowadzane 

po zastosowaniu nawożenia. Obserwacje te od momentu zastosowania mi- 

kroelementów wskazywały na zwiększoną żywotność roślin nawożonych. 

Potwierdzenia tych spostrzeżeń szukano więc w liczbie kwiatów na po- 

szczególnych roślinach i liczbie zawiązanych strąków, liczbie masion z ros- 

liny, masie nasion oraz wysokości plonu nasion. W pracy przedstawiono 

tylko wyniki istotnie różnicowane zastosowanym nawożeniem. 

Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ nawożenia mikroele- 

mentami na wysokość plonu nasion' wszystkich odmian bobiku (tab. 1). 

Wzrost plonu nasion pod wpływem dolistnego nawożenia roztworem boru, 

manganu i molibdenu wynosił średnio 11,2°/o. Odchylenia w plonie po- 

szczególnych odmian od średniej były bardzo nieznaczne, wahały się bo- 

wiem od —0,3%%6 u odmiany Nadwiślański do -+0,20/0 u pozostałych od- 

mian. Analiza plonowania bobiku wykazała duże wahania w poszczegól- 

nych latach, w zależności od przebiegu pogody, a przede wszystkim ilości 

i rozkładu opadów, natomiast nie wykażała istotnych różnie pomiędzy od- 

mianami (rys. 1). | 

Ilość opadów w okresie wegetacji bobiku miała decydujący wpływ na 

wysokość plonu. W 1976 r., przy ilości opadów 267 mm, plon nasion 

wynosił średnio 2,5 t/ha, przy wzroście opadów do 368 mm w 1975 r. 

- 

+
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. Tabela 1 

Plon nasion badanych odmian bobiku w zależności 

od nawożenia mikroelementami (Średnie z 3 lat) 

Plon nasion w t z ha 
  

  

  

  

  

  

  

                                  
    

  

Odmiany bez mikro- średnio dla NIRo,os 

elementów B, Mn, Mo odmian 

Major 3,50 3,99 3,74 

Nadwiślański 3,46 3,78 3,62 

Jasny II 3,34 3,80 3,574 

NIRo,os 0,359 

Srednio dla 
nawozenia 3,43 3,85 0,252 

467 
46 |- 

444 

42 - 

40- 

38 |- 368 

2 u 36 |- 

O 34 |- , 
3 
c 33|- 
2 
a 30L 

28 - 267 

26 - 

2% - 

22- 

a b a b a b Nawożenie 

1975 1976 1977 Lata 

Rys. 1. Wpływ opadów w czasie wegetacji i nawożenia mikroelementami na plon 

nasion bobiku w poszczególnych latach (średnie dla badanych odmian); 

a — bez mikroelementów, b — B, Mn, Mo, 368, 267, 467 — opady w mm 

plon nasion wzrósł do 3,38 t/ha, czyli ponad 35%, a przy dalszym wzroście 

opadów, do 467 mm w 1977 r., plon nasion wzrósł do 4,32 t/ha, czyli 

o 730/0 w stosunku do 1976 r. 

Nawożenie mikroelementami działało jednakowo mimo zróżnicowanej 

ilości opadów. Średnia zwyżka plonów w poszczególnych latach wahała
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się od 10,9 do 11,2"%/e. Była zatem prawie, identyczna jak średnia uzyskana 

za okres 3 lat. 

Wysoki plon wszystkich odmian bobiku, wynoszący średnio 3,43 t/ha 

bez dodatkowego nawożenia mikroelementami i 3,85 t/ha po zastosowaniu 

nawożenia, świadczy o dużej wartości i potencjalnej możliwości produk- 

cyjnej tej rośliny. Nawożenie zaś mikroelementami można uznać za waż- 

ny i skuteczny czynnik wzrostu produkcji nasion bobiku. 

Zróżnicowanie w plonie nasion poszczególnych odmian bobiku było 

wynikiem zróżnicowanych wartości niektórych komponentów struktury 

plonu, a zwłaszcza liczby wykształconych strąków i nasion na roślinach. 

Wzrost liczby strąków na roślinach nawożonych mikroelementami 

o 10,9-11,7*%/0 (tab. 2) był następstwem przede wszystkim zwiększonej 

Tabela 2 

Wpływ mikroelementów na liczbę strąków 

na roślinie badanych odmian bobiku (średnie z 3 lat) 

Liczba strąków na roślinie 
  

  

  

  

  

Odmiana bez mikro- średnia dla N1Ro»05 
elementów B, Mn, Mo odmian 

Major 8,4 9,2 8,8 
Nadwiślański 7,7 9,0 8,3 

Jasny II 8,0 9,3 8,6 , 

NIR0,05 1,25 0,50 

Średnia dla . 

nawożenia 8,0 9,2 0,89 
  

żywotności kwiatów, lepszego ich zapylenia i zmniejszonego opadania 

zawiązków owoców we wcześniejszych etapach rozwojowych roślin. Ana- 

liza zawiązanych strąków w stosunku do liczby kwiatów na roślinach 

wskazuje, że poprzez nawożenie borem, manganem i molibdenem można 

zwiększyć ilość zawiązanych owoców o 10,9-11,6% (tab. 3). Badane od- 

miany jednakowo zareagowały na nawożenie mikroelementami. W obu 

wariantach doświadczenia nie różniły się między sobą zdolnością do wy- 

twarzania kwiatów i zawiązywania owoców. 

Zwiększona zdolność roślin nawożonych mikroelementami do zawiązy- 

wania strąków zadecydowała o wzroście liczby nasion z rośliny (tab. 4). 

Wzrost ten z kolei był najważniejszym komponentem wzrostu plonu na- 

sion bobiku z jednostki powierzchni. Zagęszczenie bowiem roślin owocu- 

jących na powierzchni pola oraz masa nasion nie uległy ząsadniczym zmia- 

nom pod wplywem zastosowanego nawozenia mikroelementami. 

\
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Tabela 3 

Liczba zawiązanych strąków w stosunku do liczby 

kwiatów poszczególnych odmian bobiku w zależności 

od nawożenia mikroelementami (Średnia z 3 lat) 
  

Liczba strąków w stosunku 

do liczby kwiatów 

  

  

  

  

  

Odmiana w % 

bez mikro- średnia dla 
4 B,Mn, Mo . 

elementów odmian 

Major 17,0 18,6 17,8 

Nadwiślański 17,2 .. 20,0 18,6 

Jasny II 15,9 18,5 17,2 

Średnia dla 
nawożenia 16,7 19,0 

Tabela 4 

Wpływ nawożenia mikroelementami ma liczbę nasion 

zawiązanych na roślinach bobiku (Średnia z 3 lat) 

  

Liczba nasion sztuk/roślinę 
  

  

  

  

Odmiana —_ bez mikro- M - średnia dla NIRo,05 

elementów B, Mn, Mo odmian 

Major 28,6 34,6 31,6 

Nadwiślański 28,4 32,9 30,6 

Jasny II 26,3 35,6 30,9 

NIRo:05 4,03 

Średnia dla 

nawożenia 27,8 34,3 3,14 . 

  

Uzyskana w doświadczeniach liczba nasion z rośliny wskazuje, że 

nawożenie borem, manganem i molibdenem, zastosowane w postaci 0,1/ 

roztworu na początku zawiązywania pąków kwiatowych, powoduje — po- 

pnzez wzrost liczby strąków — zwiększenie liczby nasion z rośliny średnio 

o 12,3%%. Wzrost liczby strąków i nasion z rośliny pod wpływem nawoże- 

nia mikroelementami w porównaniu z obiektami kontrolnymi pozostaje 

zatem w tym samym stosunku co wzrost plonu nasion z jednostki po- 

wierzchni. Ważniejszym kryterium oceny nawożenia bobiku jest plon 

białka uzyskamy z jednostki powierzchni oraz procentowa zawartość tego 

składnika w nasionach. Wpływ nawożenia borem, manganem i molibde- 

nem na plon białka ogólnego z jednostki powierzchni przedstawią ta- 

bela 5,
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Tabela 5 

Wpływ nawożenia mikroelementami na plon 

białka ogólnego w nasionach badanych odmian bobiku 

(średnia z 3 lat) 

  

Plon białka ogólnego w kg z ha 
  

  

Odmiana bez mikro- średnia dla NIRo.os 

elementów B, Mn, Mo odmian 

Major 908 1027 967 

Nadwiślański 888 966 927 

Jasny II 875 1001 938 
  

Średnia dla 
nawożenia 890 998 80 
  

Wyniki świadczą o korzystnym wpływie mikroelementów na plon 

białka. Wzrost tego składnika pod wpływem zastosowanych mikroelemen- 

tów wynosi w przypadku odmiany Nadwiślański 0,078 t/ha, odmiany 

Major 0,119 t/ha i odmiany Jasny II 0,126 t/ha. Jest to wzrost w sto- 

sunku do obiektów kontrolnych od 10,9 do 11,4%/0. Wzrost ten był wyni- 

kiem wzrostu plonu nasion z jednostki powierzchni. Procentowa zawar- 

tość białka ogólnego nie wzrosła bowiem pod wpływem zastosowanego 

nawożenia. Wymosiła ona średnio 30,5%/0, przy bardzo nieznacznych od- 

chyleniach pomiędzy odmianami. 

Średni plon białka poszczególnych odmian bobiku rozpatrywany nie- 

zależnie od nawożenia mikroelementami nie różnił się istotnie. Wynosił 

on bowiem 0,927-0,967 t/ha. Analiza plonu białka zebranego w nasionach 

Tabela 6 

Udział białka właściwego w białku ogólnym 

badanych odmian bobiku w zależności od nawożenia 

mikroelementami 
  

Udział białka właściwego 

w białku ogólnym 

  

  

  

Odmiana w % 

bez mikro- Mó. M średnia dla 

elementów B, Mn, Mo odmian 

Major | 89,5 91,1 90,3 

Nadwiślański 89,4 92,3 90,8 

Jasny II 89,6 90,0 89.8 

Średnia dla 
nawożenia 89,5 91,1



NAWOŻENIE MIKROELEMENTAMI A PLON BOBIKU 217 
  

bobiku i możliwość zwiększania zbioru tego składnika z jednostki po- 
wierzchni świadczy o celowości wykorzystania mikroelementów jako 
czynnika zwiększającego produktywność tej cennej rośliny pastewnej. 

Wysoka biologiczna wartość nasion bobiku wynika nie tylko z dużej 
zawartości białka ogólnego, ale także dużego udziału w nim białka wła- 
ściwego. Udział białka właściwego w białku ogólnym nasion po- 
szczególnych odmian wynosi średnio 89,5% i wzrasta pod wpływem za- 
stosowanego boru, manganu i molibdenu do 91,1% (tab. 6). Badania 
wskazują ma możliwość poprawienia biologicznej wartości białka na dro- 
dze nawożenia mikroelementami. 

Przy uproszczonej jakościowej ocenie nasion bobiku duże znaczenie 
ma analiza zbioru jednostek karmowch. Wpływ stosowanych mikroele- 
mentów na zbiór jednostek owsianych w plonie nasion przedstawia ta- 
bela 7. 

Tabela 7 

Wpływ nawożenia mikroelementami na plon 

jednostek owsianych badanych odmian bobiku 

  

Plon jednostek owsianych 
  

  

  

Odmiana bez mikro- B. Mn. M średnia dla 

elementów » AR, AT odmian 

Major . 4151 4739 4445 

Nadwiślański 4045 4509 4277 

. Jasny II 3917 4510 4213 

Średnia dla 

nawożenia 4038 4586 
д 

Analiza jednostek owsianych z nasion poszczególnych odmian nie 

wykazuje większego zróżnicowania. Odmiana Major jednak nie tylko 
w przypadku plonu nasion i białka, ale także i jednostek owsianych 
nieznacznie przewyższa pozostałe. Na plon jednostek owsianych z ha 
duży wpływ miało natomiast nawożenie borem, manganem i molibdenem 

(tab. 7). Wzrost ilości jednostek owsianych pod wpływem tych mikroele- 

mentów przekroczył średnio 500/ha, a więc ponad 11% w porównaniu 

z obiektami kontrolnymi. 

WNIOSKI 

1. Nawożenie borem, manganem i molibdenem zastosowane w postaci 

0,1%/0 roztworu na początku tworzenia pąków kwiatowych roślin wpły- 

nęło na zwiększenie plonu nasion wszystkich odmian bobiku i jest wy- 

nikiem lepszego zawiązywania strąków i zwiększenia liczby nasiom.



218 E. ZIÓŁEK 
—=———— 4 

2. Zastosowane mikroelementy przyczyniły się do wzrostu plonu białka 

ogólnego i zwiększenia w nim udziału białka właściwego w ‘wyniku 

zwiększenia plonu nasion bobiku. Procentowa zawartość białka nie uległa 

bowiem zmianie. 

3. Zastosowane mikroelementy przyczyniły się do zwiększenia plonu 

jednostek owsianych, co w powiązaniu ze zwiększonym plonem białka 

zadecydowało o dużej efektywności nawożenia mikroelementami. 
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Э. Зюлек 

ВЛИЯНИБ УДОБРЕНИЯ НЕКОТОРЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА ВЕЛИЧИНУ 

И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ СЕМЯН ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ 

КОНСКИХ БОБОВ 

Резюме 

В статье рассматриваются результаты 3-летних полевых и лабораторных исследований 

по определению влияния смеси микроэлементов, в составе которой находились бор, мар- 

ганец и молибден, на урожай и некоторые качественные признаки семян отечественных 

сортов конских бобов — Надвислянвски, Майор и Ясны П. Смесь микроэлементов приме-
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няли в виде 0,1%-ного раствора в фазе образования перзых цветочных бутонов. Дозы удо- 
брений составляли: 2 кг боракса, 5 кг сульфата марганца и 0.12 кг молибдената аммония. 

Исследования показали, что удобрение микроэлементами оказывало положительное 
влияние на урожай семян всех сортов конских бобов. Прибавка урожая сэмян, составляющая 
10,5-12,2%, произошла в результате увеличения числа образованных бобов и семян на рас- 

тениях. Удобрение микроэлементами способствовало также повышению урожая сырого 

протеина с единицы площади и участия в нем истинного белка. Это повышение произошло 

благодаря повышению урожая семян. Процентное содержание белка в семенах не изме- 

нялось_под влиянием удобрения. 

E. Ziółek 

EFFECT OF FERTILIZATION WITH SOME MICROELEMENTS 

ON HEIGHT AND QUALITY OF THE YIELD OF SEEDS 

OF INLAND FIELD BEAN VARIETIES 

Summary 

Results of 3-year field and laboratory experiments on determination of the 

effect of the microelements mixture consisting of boron, manganese and molybde- 

num on the yield and some qualitative features of seed of inland field bean 

varieties: Nadwiślański, Major and Jasny II, are presented in the paper. The 

microelements mixture was applied in form of 0,1%, solution at the stage of 

forming first flower buds. The dose of micro-fertilizers amounted to 2 kg of borax, 

5 kg of manganese sulphate and 0,12 kg of ammonium molybdate per hectare. 

The investigations have proved that the fertilization with microelements affec- 

ted positively the seed yield in all field bean varieties. The seed yield increment 

of 10.5-12.20 occurred in consequence of an increase of the number of formed 

pods and seeds on plants. The fertilization with microelements increased also the 

yield of crude protein from the area unit and the percentage of albumin in it. 

This increase was caused by the seed yield increment. The per cent of protein 

in seed did not change under the fertilization effect. |


