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Cynk jest jednym z biologicznie ważniejszych składników. Mało jest 

badań dotyczących wpływu wysokiego nawożenia NPK na jego zawartość 

w roślinach pastwiskowych, a uzyskane dane w tym zakresie nie są 

jednoznaczne. Według niektórych autorów [3, 11, 13], nawożenie azotem 

stymuluje pobieranie cymku. Jednakże w innych badaniach [8-10] nie 
stwierdzono pod tym względem żadnej zależności. Sójkowski [13] wyka- 

zał zmniejszenie się zawartości cynku w tymotce nawożonej wysokimi 

dawkami azotu, także Gomlach i współpracownicy [4] zauważyli niewielkie 

jego zaniżenie w roślinach nawożonych wysokimi dawkami NPK, zwłasz- 

cza w plonach drugiego i trzeciego pokosu traw. Według innych badań 

[1, 16] wysokie dawki fosforu utrudniają pobieranie cynku, dlatego uważa 

się [1], że dobrym wskaźnikiem stanu zaopatrzenia roślin w cynk może 

być stosunek P:Zm w roślinach. Rozszerzenie tego stosunku powyżej 

400, może wskazywać na niedobór cynku [1]. 
Intensywne nawożenie NPK wpływa też w zasadniczy sposób ma 

„skład florystyczny rumi, wypierając ze środowiska rośliny mniej odpome 

na duże ilości azotu [7, 9]. W tych warumkach zanikają zioła i chwasty 

bardziej zasobne w cynk niż trawy [14, 17], w związku z czym zawantość 

cynku w runi może się zmacznie zmniejszyć [2]. 

Zdolność pobierania cynku przez różne gatunki roślin jest bardzo 

zróżnicowana. Kupkówka pospolita na przykład pobiera z tych samych 

gleb mniej cymku niż inne gatunki traw, a mniszek lekarski więcej niż 

„inne gatunki ziół i chwastów [17]. Dlatego też skład florystyczny ma 

7 duży wpływ na лает „zaopatrzemią runi w cynk. Stopień ten, jak
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i związana z tym wartość odżywcza roślin nie jest jeszcze dokładnie 
określona, ponieważ podawane przez wielu autorów wartości są bardzo 
rozbieżne [15, 17]. Według najnowszych badań [12] zawartość cynku w , 
skarmianej paszy nie może być niższa niż 45-50 mg w kg s.m. Stwierdzo- 
no na przykład, że w porze zimowej, gdy średnia zawartość cynku w kar- 
mie wynosi 26 ppm, bilans dzienny cynku jest ujemny w organizmie 
zwierząt i wynosi —124 mg. Uważa się, że tylko część cynku zawartego 
w paszy jest przyswajalna w procesach trawienia. Trwałe kompleksy 
cynku z białkami lub kwasem fitynowym są trudniej dostępne [15]. 

Dostępność cynku zależy także od prawidłowego stosunku składników 
w pożywieniu, między innymi od zawartości wapnia. Jeżeli poziom CaO 
w roślinach nie przekracza 0,65-0,95%/0, to wówczas 40 ppm Zn w paszy 
uważa się za ilość wystarczającą w żywieniu, pmzy wyższej zawartości 
wapnia ilość cynku powinna wynosić 60-80 ppm, tym bardziej że tole- 
rancja zwierząt na trujące działanie cynku jest duża [15]. Aby więc 
zachować równowagę składników w środowisku odżywczym roślin, należy 
prowadzić wmikliwe badania w tym zakresie, dlatego też celem niniejszej 
pracy było prześledzenie wpływu wysokich dawek NPK na zawartość 
cynku w glebie i runi pastwiskowej oraz w niektórych gatunkach traw 
i ziół. | 

METODYKA BADAŃ 

Szczegółowe dane metodyczne dotyczące tych badań podano w części I 

„Miedź” [6]. Badano zawartość cynku w runi pastwiskowej, ponadto 

analizowano niektóre gatunki traw, jak kupkówka pospolita, kostrzewa 

łąkowa, wiechlina łąkowa, oraz mmiszek pospolity. Cynk w glebie i rośli- 

nach oznaczano metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Po 6 latach intensywnego nawożenia i spasania runi zwierzętami oraz 

mimo korzystnego działania ich odchodów zawartość cynku w glebie 

utrzymywała się na średnim poziomie (tab. 1), co należałoby łączyć z rów- 

noczesnym zwiększeniem zasobności gleby w fosfor, który jest jak wia- 

domo pierwiastkiem antagonistycznym i może ograniczać ilość cynku 

przyswajalnego w glebie [16]. Dlatego też w tych warunkach słuszne jest, 

jak to wynika z wcześniejszych naszych badań [5], profilaktyczne sto- 

sowanie małych dawek (2,5 kg/ha) Zn w okresie wegetacji. Dodatek 

cynku bowiem do największej dawki NPK (obiękt D) zwiększał syste- 
| 
\ 

\
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Tabela 1 

Zawartość przyswajalnego cynku w glebie pastwiskowej intensywnie nawożonej 

w latach 1970-1975, w ppm 

Obiekt NPK ' _ Przed nawożeniem Po 3 latach Po 6 latach 
nawozowy w kg/ha (1970) (1972) (1973) 

A 280 3,7 - 3,9 4,4 

2,8-4,8* 3,0-5,6 3,6-5,0 

B 560 4,1 3,2 4,0 
8 3,1-4,8. 2,2-4,8 3,2-5,0 

С 1120 4,3 2,9 4,5 
3,1-5,2, 2,2-4,8 4,0-5,2 

D , 1120+ 2,9 4,6 8,5 

mikroelementy 2,3-3,7 | 3,5-5,2 5,3-11,6 

* Wahania zawartości cynku. 

Tabela 2 

Dynamika zawartości cynku w odrostach runi pastwiskowej intensywnie nawożonej 

w latach 1973-1975, w ppm 
  

  

  

Obiekt Odrost Średnia za okres 

nawozowy Rok I ll Ill IV у pastwiskowy 

e 

A 1973 70 66 62 61 — 64,8 
1974 53 56 54 59 — 55,5 
1975 67 53 59 . 62 — 60,3 
x 63,3 58,3 58,3 60,7 60,1 

B 1973 51 ‘56 48 . 52 48 51,0 
1974 58 60 57 59 = 58,5 
1975 51 54 52 66 — 55,8 
x 53,3 56,7 52,3 59,0 — 55,1 

С 1973 55 58 46 65 46 54,0 
1974 - 53 60 65 63 Бы 60,3 
1975 50 46 64 6 — 56,5 
x 52,7 54,7 58,3 64,7 д 56,9 

р. 1973 70. 75 55 68 _ 65 66,6 
1974 67 68 73 62 — 67,5 
1975 54 62 68 70 — 63,5 
x 63,7 68,3 65,3 66,7 65,9 

A — 120 kg N, 70 kg P2Os. 
B — 240 kg N, 140 kg P>Os. 

C — 480 kg N, 280 kg P2Os. ; 

D — 480 kg N, 280 kg P2O5-+ Mg, Cu, Zn, Mn, B, Co. K20 — dawki różne w latach (Cz. I Miedź). 

и f 

-
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matycznie zawartość tego pierwiastka w glebie, tak że w 6 roku badań 

zascbność tej gleby była 3,5-krotnie większa w stosunku do ilości stwier- 

dzonej w roku 1970 (tab. 1). 

Zasobność gleby w przyswajalny cynk znalazła odzwierciedlenie w 

koncentracji cynku w odrostach runi pastwiskowej, która wahała się od 

46 do 70 ppm s.m. (tab. 2). O ile więc nawożenie cynkiem w sposób 

radykalny zwiększyło zawartość cynku w glebie, o tyle miało ono nie- 

wielki wpływ na zawartość w roślinach pastwiskowych, co jest zgodne 

z badaniami Gałczyńskiej, Gorlacha i współautorów, Walczyny i innych 

[3, 4, 17]. Możma więc sądzić, że zastosowana dawka cynku była za niska 

w stosunku do wysokiej koncentracji antagonistycznych jonów fosforu, 

które jak wiadomo utrudniają pobieranie tego pierwiastka przez rośli- 

ny [16]. | 

Jedmakże z obliczonego stosunku P:Zn [3] wynika, że wośliny były 

dobrze zaopatrzone w cynk, aazkolwiek po 3 latach stwierdzono przewagę 

fosforu, co jest dowodem, że zaopatrzenie roślin w cynk maleje przy 

wyższym nawożeniu NPK. Potwierdzają ten wmiosek również dame za- 

mieszczone w tabeli 4, z której wynika, że jakkolwiek zawartość cynku 

w runi w ostatnich latach badań była podobna, to po 6 latach w porów- 

naniu z rokiem pierwszym można zauważyć, że ilość tego pierwiastka 

Tabela 3 

Stosunek P:Zn w runi pastwiskowej intensywnie nawożonej NPK 

w latach 1973-1975 

  

  

— . 
Obiekt Rok 2 _ mg/ha _ P:Zn 

nawozowy . P Zn 

A 1973 4004 65 62 
1974 3784 56 68 
1975 3476 60 58 
2 62,4 

B 1973 4312 52 83 
1974 4092 59 69 
1975 3652 56 65 
= , 72,5 

С 1973 4620 54 86. 
1974 4928 60 82 
1975 3960 56 71 
z 79,5 

D 1973 4620 67 69 
1974 4576 69 66 
1975 4092 64 64 

x 66,4 
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-zmiejszyła się pod wpływem wzrastającego nawożenia NPK o 30 i 37,5% 
(obiekt B i O), a przy najmniejszej dawce NPK i największej z dodatkiem 
cynku i innych mikroelementów (obiekt A i D) — 0 14 i 14,5°%/o. 

Zarówno na podstawie prawidłowego stosunku P:Zn (tab. 3), jak 
też zawamtości cynku w runi (tab. 4) stwierdzić można, że zaopatrzenie 
roślinności pastwiskowej w cynk było dobre. W występujących na pa- 
stwisku gatunkach traw (tab. 5) — kostnzewie łąkowej, kupkówce pospo- 
litej i więchlinie łąkowej, ilości cynku były podobne, co potwierdzają 
też inne badania [2, 3, 13, 17]. Można jednak zauważyć, że w wyniku 
zwiększania nawożenia NPK ilość cynku rówmież zwiększała się. 

  
  

Tabela 4 

Porównanie zawartości cynku w roślinności pastwiskowej intensywnie nawożonej w ciągu 6 lat, 

w ppm s.m. 

Obiekt 1970 1972 19 1974 1975 Średnia za lata %, zaniżenia zawartości 
nawozowy 12 198 a 1972-1975: w stosunku do 1970 r. 

A 68 56 65 56 60 59 14,0 

B 88 53 52 59 56 55 37,5 

© 81 58 54 . 60 56 57 30,0 

D 76 59 67 69 64 65 14,5 

№ 

Najbogatsze w cynk są rośliny z I i IV odrostu. Wszystkie wymienione 

trawy cechuje mniejsza zawartość cynku niż ruń pastwiskową, co stwier- 

dzili również Curyło i inni [2] oraz Walczyna i współautorzy [17]. Nieco 
inaczej na nawożenie NPK niż wymienione trawy reaguje mniszek po- 

spolity, który, jak wykazują średnie, gromadzi mniej cynku wraz ze 
wzrostem intensywnego nawożenia. 

Stosowanie cynku w nawożeniu sprzyja jego gromadzeniu się w rośli- 

nach mniszka (obiekt D), natomiast w przypadku traw mie zauważono 

takiej zależności. O ile zawartość cynku w roślinności pastwiskowej in- 

tensywnie nawożonej mało się różniła, o tyle pobieranie tego składnika 

przez rośliny wzrastało wraz z podwyższeniem dawek NPK i wahało 
się od 396 (obiekt A) do 670 g (obiekt C) i było ono o 274 g wyższe. 

Dodatek cynku powodował większe pobranie tego składnika przez ro- 

_ ślinność pasbwiskową o 17,2% w porównaniu z obiektem C. 

W latach o niedostatecznej ilości opadów (378,4 mm w 1975 r.) mimo 

nawożenia cynkiem pobranie jego było mniejsze niż w roku 1974, który 

odznaczał się dużą ilością opadów (434,9 mm).
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Na podstawie wieloletnich badań wynika, że stosowanie cynku mimo 

stosunkowo wysokiej zawartości w runi jest wskazane dla pokrycia po- 

trzeb pokammowych wielogatunkowych roślin pastwiskawych oraz utrzy- 

mania prawidłowej równowagi mineralnej tego pierwiastka w stosunku 

Tabela 5 

Zawartość cynku w niektórych gatunkach roślin intensywnie nawożonego pastwiska, 

w latach 1973-1975, w ppm s.m. 

Obiekt Kostrzewa Kupkówka . Wiechlina Mniszek 

  

nawozowy Odrost łąkowa pospolita łąkowa pospolity 

I 41,8 55,5 47,3 76,8 

II 21,9 26,1 29,0 39,6 

A II — 26,4 32,1 57,2 

ТУ — 33,3 — 35,5 

х `31,5 35,3 36,1 52,3 

I 43,7 64,6 - 45,3 57,1 

II 22,8 , 24,0 28,6 51,9 

B NI — 42,0 — 41,3 

ЛУ — . 49,5 67,7 48,4 

х 33,3 45,0 47,2 49,7 

I 47,5 51,9 47,8 52,8 

II 32,6 28,7 — 33,0 

= III — —- 39,6 33,5 

ГУ — 49,9 55,9 43,0 

я 40,1 43,5 47,8 40,6 

I — 47,4 62,3 90,8 

I 34,2 34,2 — 35,8 

о I — 25,5 35,5 30,8 

Iv — 38,7 40,9 67,7 

x 34,2 36,5 46,2 56,3 

  
  

— Nie analizowano. 

do innych składników pokarmowych, np. do fosforu i wapnia, a także 

ze względu na zapotrzebowanie zwierząt. . 

Jak wynika z badań, cynk nie musi być stosowany każdego roku, 

aczkolwiek mniejsze dąwki są bardziej skuteczne przy corocznym ich 

stosowaniu wraz z azotem w czasie wegetacji. Sposób ten zapobiega 

uwstecznieniu się cynku w glebie, a równocześnie sprzyja równomierne- 

mu zaopatrzeniu roślin w ten składnik w okresie pastbwiskowym.
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Tabela 6 

Pobranie cynku przez roślinność pastwiskową w warunkach intensywnego 

nawożenia w latach 1973-1975, w g/ha 
  

Obiekt nawozowy 
  

  

  

Odrosty Rok 
| A B С р 

I 149,4 62,5 191,9 220,4 

II 160,0 135,8 115,5 184,9 

- Ш 1973 ‚ 103,8 99,4 100,6 112,0 

IV . 88,6 103,0 157,4 169,0 

У — 34,7 60,3 75,6 

|. Suma. - 501,8 435,4 625,7 761,9 
I 141,9: 205,3 219,4 252,5 

II 101,0 151,9 153,1 179,4 

I 1974 100,0 154,8 208,7 239,0 

IV 53,2 75,8 88,8 124,1 
У — — — — 

Зита 396,1 587,8 670,0 795,0 

I 204,1 179,7 206,0 221,6 

II 106,9 117,3 101,4 149,0 

IM 1975 99,9 89,7 123,4 133,8 

‚ ТУ 38,7 _ 96,7 123,8 133,9 
у — — — — 

Зита 449,6 483,4 . 554,6 638,3 

— Nie było plonu. | 

WNIOSKI 

1. W wyniku stosowania wzrastających dawek NPK (w, tym 120-480 

kg N i 70-240 kg P.O; na ha) po 6 latach nie zmniejszył się stan zasob- 

ności gleby w przyswajalny cynk, którego ilość utrzymywała się na 

poziomie średnim. Dopiero coroczne nawożenie cynkiem (2,5 kg Zm/ha) 

spowodowało 3,5-krotny wzrost zasobności gleby w ten składnik. 

2. Zawartość cynku w roślinach była podobna i wymosiła średmio 

51-64,8 ppm z niewielką tendencją spadkową pod wpływem wzrastają 

cych dawek NPK. Po upływie 6 lat spadek ten wymosił 30-37%/0 w sto- 

sunku do ilości stwierdzonej w pierwszym roku badań (1970). | 

3. Nawożenie cynkiem zwiększyło zawartość tego pierwiastka średnio 

o 5-10 ppm s.m. 

4. Stwierdzono, że dominujące w runi trawy odznaczają się mniejszą 

zawartością cynku niż ruń, przy czym najwięcej zawierają go зову 

z I odrostu oraz mniszek pospolity. 

5. Intensywne nawożenie zwiększyło pobieranie cynku przez roślin- 

ność pastwiskową z 396 do 670 g/ha, a przy nawożeniu eynkiem z 638 do 

795 g Zm/ha. | 

27 — ZPPNR nr 242
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6. W celu dobrego zaopatrzenia w cynk i utrzymania równowagi mi- 
neralnej w roślinności pastwiskowej w warunkach intensywnego nawo- 
żenia NPK wskazane jest stosowanie wraz z nawożeniem azotowym 
wiosną i po drugim wypasie małych dawek tego składnika (2,5 kg Zn/ha). 
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А. Краузе, Б. baposuyka 

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЛЕТНЕГО ИНТЕНСИВНОГО УДОБРЕНИЯ 

НА ДИНАМИКУ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПАСТБИЩНОМ ТРАВОСТОЕ. 

ЧАСТЬ П. ЦИНК 

Резюме 

В период 1973-1975 гг. проводились исследования, касающиеся содержания цинка в ин- 

тенсивно удобряемом пастбищном травостое (дозы удобрений приводятся в ч. Г Медь). 

Они показывали, что указанный элемент в отдельных отростах травостоя удерживался во _ 

всех годах с исключением незначительных отклонений, на приближенном уровне (52-63 

ррт с. в.). Влияние высоких доз МРК в небольшой степени снижало содержание цинка, 

так что через 6 лет концентрация этого элемента в травостое снизилась на 30-37%, а при 

самой низкой дозе МРК и его наивысшей дозе с прибавкой микроэлементов — на 14,0-14,5%. 

Удобрение цинком в дозе 2,5 кг Йп на гектар в год обогащало растения этим элементом 

на 12-23%. Среди пастбищных растений, самым высоким содержанием цинка характеризо-
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вался одуванчик (40,6-56,3 рри в с. в.), а затем ежа сборная (35,3-45,0 ррт в с. в.) и мятлик 

луговой (36,1-47,8 ррт в с. в.). Накопление цинка было меньше в овсянице луговой (31,5- 

40,1 ррт в с. в.). 

A. Krauze, B. Bardzicka 

EFFECT OF MANY-YEAR INTENSIVE FERTILIZATION ON 

THE DYNAMICS OF MICROELEMENTS IN THE PASTURE SWARD. 

: PART II. ZINC . 

! Summary 

In 1973-1975 investigations concerning the zinc content in the pasture sward 

intensively fertilized (the fertilization rates are quoted in the Part I, Copper) have 

proved that this element in particular sward regrowths maintained in all years, 

except for sligcht deviations, at anapproximate level (52-65 ppm in d.m.). The 

effect of high NPK rates caused a slight decrease of the zinc content, and there- 

fore, the Zn concentration in the sward after 6 years decreased by 30-37% and 

at the lowest NPK rate and the highest NPK rate with an addition of microele- 

ments — by 14-14.5%,. 

The fertilization with zinc at the rate of 2.5 kg Zn per hectare a year, resulted 

in an enrichment of plants in zinc by 12-23%. Among pasture plants the highest 

zinc content was in dandelion (40.6-56.3 ppm in d.m.), then in cocksfort (35.3-45.0 

ppm in d.m.) and meadow blue-grass (36.1-47.8 ppm in d.m.). The last zinc amount 

was contained in meadow fescue (31.5-40.1 ppm in d.m.).


