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Od dawna znana jest wrażliwość większości roślin zbożowych na nie- 

dobór miedzi. Najbardziej typowym tego objawem jest słabe kłoszenie 

i nikły plon ziarna [1, 5, 9, 13, 16]. W wyniku intensywnej uprawy nie- 

bezpieczeństwo wystąpienia niedoboru miedzi u zbóż zwiększa się. 

Zwłaszcza na glebach ubogich w przyswajalną miedź, nawożonych du- 

żymi dawkami N lub NPK, może wystąpić znaczne obniżenie plonu 

ziarna, czy równie niepożądane objawy, jak opóźnione kłoszenie i wy- 

leganie [4, 5, 8, 138, 19]. Istnieją dość duże różnice we wrażliwości na 

niedobór Cu poszczególnych gatunków zbóż i ich odmian [9, 16]. Ustalane 

,są liczby graniczne oraz poszukiwane inne wskaźniki, pozwalające na 

wczesne wykrywanie braku Cu w roślinach zbożowych i innych [10-12, 

15, 19]. Z drugiej strony prowadzone są badania fizjglogiczne w celu 

wyjaśnienia, w jaki sposób miedź wpływa na fazę generatywną zbóż. 

Nieprawidłowe wykształcanie się ziarna w warunkach niedoboru Cu 

próbuje się tłumaczyć sterylnością pyłku i zmniejszeniem ilości ziarn w 

kłosie [3, 9], zachwianiem równowagi w gospodarce węglowodanowej 

i uwstecznieniem procesu lignifikacji [3, 9, 11], a także nieodpowiednim 

stosunkiem Cu/N w roślinach [6, 10]. Zagadnienie jest złożone i wymaga 

dalszych badań. | 
- Doświadczenia z owsem przeprowadzone w IUNG w Puławach wyka- 

zały, że występujące przy niedoborze Cu zaburzenia w fotosyntezie, od- 
dychanmiu i gospodarce niektórymi składnikami mineralnymi (N, P, K, 

Ca, Mg) nie tłumaczą w dostatecznej mierze, w jaki sposób miedź wpływa 

na generatywny rozwój roślimy [1, 7, 13, 14]. W niniejszym komunikacie 

przedstawione zostaną niektóre inne: wyniki omawianych doświadczeń 

z owsem, a mianowicie dotyczące wpływu miedzi ma wielkość i strukturę
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plonu, gospodarkę węglowodanową, zawartość i pobranie mikroelementów 
(Cu, B, Mn, Zn i Mo) oraz wpływ niektórych regulatorów wzrostu ma 
rozwój roślin odczuwających niedobór miedzi. 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenia prowadzono w latach 1976-1977 w hali wegetacyjnej 
w wazonach Mitscherlicha na torfie mszysto-turzycowym o pH 6,7, 

niedoborowym pod względem miedzi [13]. Zastosowano pożywkę mineral-- 

ną z następujących soli (cz.d.a.): NH4NO;, Ca(NO;),, KNO;, KH,POĄ, 

MgSO, * 7 H,O, H;BOz;, MnSO,, ZnSO,, (NH4)» MoO;, i cytrynianu żela- 

zowego w ilości (mg/wazon): 1400 N, 1400 K, 490 P, 85 Mg, 20 Fe, 

4,5 Mn, 3,2 Zm, 0,7 Bi 0,1 Mo. Zróżnicowano poziom nawożenia miedzią: 

0,0 i 125 mg Cu na wazon, podanej w formie CuSO, : 5 H,O. Owies 
Udycz Żółty wysiano w końcu marca. W każdym wazonie rosło 10 roślin. 

W czasie wegetacji rośliny podlewano wodą zdemineralizowaną do około 

60%/0 całkowitej pojemności wodnej torfu. Rośliny sprzątano: w fazie 
krzewienia, po wykłoszeniu i w fazie pełnej dojrzałości (po 6 wazonów 

z każdego obiektu). 

Węglowodany i ligninę oznaczono ilościowo za pomocą metody Waks- 

mana-Stevensa i chromatografii bibułowej [17, 18]. Zawartość Cu, B, 

Mn i Mo w roślinach oznaczono metodami spektrofotometrycznymi, za- 

wartość Zn — metodą ASA. Wyniki analiz podane w ppm suchej masy 

przeliczono na ilość mg danego składnika pobraną przez 10 roślin rosną- 

cych w 1 wazonie. 

Stosowano następujące regulatory wzrostu: kwas giberelinowy, 6-ben- 

zyloaminopurynę i kwas B-indolilooctowy, sporządzając wodne roztwory 

tych związków w stężeniu 0,05 i 0,5 ppm. Roztwory te podawano roślinom 

w formie oprysku 3-krotnie: w fazie dwóch liści, w fazie krzewienia 

i przed kłoszeniem oraz dokorzeniowo — w fazie strzelania w źdźbło. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 
= 

PRZEBIEG WEGETACJI, WIELKOŚĆ I STRUKTURA PLONU 

Wpływ Cu na wzrost i rozwój roślin owsa zaczął się ujawniać w fazie 

strzelania w źdźbło, lecz dopiero po wykłoszeniu różnice stały się kon- 

trastowe. Na obiekcie z dawką 125 mg Cu rośliny owsa były bujne, 

o ciemnej zieleni, prawidłowo się kłosiły i dały duży plon ziarna (tab. 1), 

natomiast rośliny, którym nie podano miedzi w pożywce (Cu-0), były 

dużo mniejsze, miały blaszki liściowe węższe, jaśniejsze i zasychające na 

wierzchołkach; rośliny te do końca wegetacji silnie się krzewiły (tab. 2),
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Tabela 1 

Wpływ Cu na średni plon suchej masy roślin owsa (1977) 
| w g/10 roślin/wazon 
  

Dawki mg Cu/wazon 
  

  

  

Faza, część rośliny NIRo,05 
: 0 5 125 

Faza krzewienia 

Cale roSliny 3,42 3,88 3,49 0,33 
Części nadziemne 2,65 3,10 2,74 0,28 
Korzenie 0,77 0,78 0,75 

Po wykłoszeniu 

Całe rośliny 33,1 62,9 95,7 11,82 
Części nadziemne 28,5 55,2 86,5 10,07 

Blaszki liściowe 12,6 18,8 18,3 2,67 
Źdźbła 15,9 © 33,1 47,6 5,48 
Kłoski 0 3,3 20,6 3,15 

Korzenie 4,6 7,7 9,2 2,77 

Dojrzałość pełna = 
Całe rośliny 42,2 82,8 128,6 23,58 
Części nadziemne 35,6 75,3 122,2 22,07 

Słoma 35,6 68,7 61,6 11,28 | 
Blaszki liściowe 17,6 17,0 13,8 2,07 
Źdźbła 18,0 51,7 47,8 10,05 
Ziarno 0 6,6 60,6 11,51 

Korzenie 6,6 7,5 64 

Tabela 2 

Wpływ Cu na krzewienie roślin owsa (1977) 

  

Średnia ilość pędów 10 roślin/fwazon 
  

  

  

Dawka mg 

Cu po wykłoszeniu dojrzałość pełna 

0 89,4 123,8 

5 55,0 83,2 

125 26,4 22,7 

NIRo,os 18,88 26,35 
  

a z drugiej strony nie wykłosiły się zupełnie (zawiązki wiech pozostały 

wewnątrz pochew). Liście tych roślin były zielone znacznie dłużej niż 

roślin dobrze zaopatrzonych w miedź. Przy dawce 5 mg Cu wzrost roślin 

był dużo lepszy niż na obiekcie Cu-0; rośliny te częśeiowo wykłosiły się, 

lecz dużo kłosków było płonych, a plon ziarna — niski, w postaci 

pośladu (tab. 3). Należy podkreślić, że w warunkach niedoboru Cu spadek
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Tabela 3 

Wpływ Cu na wykształcenie ziarna owsa (1976) 

  

  

, Średni 

Dawa Części "rednia ciężar Ciężar 

roślin , ziarn 1000 ziarn 
mg/wazon ziarn” 

ws 

0 Brak ziarna 

5 pędy główne 0 0 0 

pędy boczne 264 . 1,20 4,54 

całe rośliny 264 1,20 4,54 

125 pędy główne 1300 37,90 29,15 

pędy boczne 409 9,50 , 23,23 

całe rośliny 1709 — 47,40 27,74 

  

a 10 roślin/wazon. 

plonu ziarna był dużo większy niż spadek plonu masy wegetatywnej 

(tab. 1), co stwierdzili i imni autorzy [1, 4, 5, 9, 16]. U roślin niedoboro- 

wych zwracało również uwagę słabe i opóźnione wykształcanie źdźbeł 

(tab. 1 i 2), związane m. in. z upośledzeniem procesu lignifikacji [11]. 

Mniej drastycznie odbił się natomiast niedobór Cu na plonie suchej masy 

blaszek liściowych i korzeni (tab. 1). 

ZAWARTOŚĆ WĘGLOWODANÓW I LIGNINY 

Wyniki przedstawione w tabeli 4 wykazują, że niedobór Cu w dużym 

stopniu obniżył zawartość węglowodanów oraz ligniny we wszystkich 

analizowanych organach owsa. W sumie w plonie roślin niedoborowych 

(Cu-0) było w przybliżeniu 4-krotnie mniej cukrów rozpuszczalnych w 

wodzie, hemiceluloz i ligniny, a prawie 5-krotnie mniej celulozy niż 

w plonie roślin wyrosłych przy dawce 125 mg Cu. Ponadto metodą chro- 

matografii bibułowej wykazamo istotne różnice jakościowe w składzie 

frakcji cukrów rozpuszczalnych i hemiceluloz, polegające na zdecydowa- 

nym zmniejszeniu udziału glukozy w roślinach miedoborowych. Stwier- 

dzone różmice ilościowe i jakościowe w składzie i zawartości węglowo- 

danów są niewątpliwie skutkiem osłabionej fotosyntezy, a jednocześnie 

wzmożonej intensywności oddychania niedoborowych roślin owsa [7, 14]. 

Rówmocześnie duże zmniejszenie w niedoborowych roślinach zawartości he- 

miceluloz, celulozy i ligniny świadczyłoby nie tylko o osłabionym pro- 

cesie lignifikacji, co wykazali Rahimi i Bussler [11], ale również o upośle- 

dzonym wykształceniu w takich roślinach i innych strukiwnakiych ele- 

mentów ścian komórkowych.
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ZAWARTOSC I POBRANIE MIKROELEMENTOW 

Rosliny niedoborowe (Cu-0) odznaczaly sie niskim poziomem miedzi 

(2-4 ppm w suchej masie) w ciągu całej wegetacji. Poziom ten pod 

- wpływem dawek Cu wzrósł w stosunkowo niewielkim stopniu (najwyżej 

  

  

  
  

Tabela 4 

Wpływ Cu na średnią zawartość węglowodanów i ligniny w różnych organach 

owsa w fazie po wykłoszeniu (1977) 

7 Cukry 

Dawki Cu rozpuszczalne Hemicelulozy Celuloza Lignina 

mg/wazon w wodzie . 

% g* % = % g” % g? 

Blaszki liściowe 

0 9,3 1,18 11,9 1,50 11,0 1,39 8,8 1,11 

5 11,2 2,11 13,8 2,59 15,6 2,93 9,2 1,73 

"125 15,1 2,76 _ 15,9 2,91 19,2 `` 3,51 10,8 1,98 

Źdźbła 

0 12,2 1.94 16,5 2,62 26,7 4,25 11,9 1,89 

5 14,5 4,80 20,2 6,69 35,4 11,72 13,2 4,37 

125 14,6 6,95 21,2 10,09 37,0 17,61 14,9 7,09 

Kłoski 

02 — — — — — — — — 

5 10,9 0,36 26,3 0,87 24,4 0,81 10,6 0,35 

125 12,7 2,62 28.2 5,81 28,3 5,83 14,9 3,07 ^ 

Cała nadziemna część roślin 

0 3,1 4,1 5,6 3,0 

5 7,3 10,2 ‚ 15,5 6,5 

‚ 125 12,3 18,8 27,0 12,1 

+ 

a W plonie 10 roślin z 1 wazonu. 

b Kłosków brak. 

dwukrotnie) w częściach nadziemnych, natomiast bardzo znacznie zwięk- 

szył się w korzeniach. Fakt ten sprawił, że w małej masie korzeni 

z obiektu 125 mg Cu zawarte było około 50% miedzi pobranej przez 

rośliny owsa. Ogólnie biorąc, rośliny wyrosłe przy dawce 125 mg Cu 

pobrały około 5 razy więcej miedzi niż rośliny z obiektu Cu-0 (rys. 1). 

W odróżnieniu od poziomu miedzi koncentracja manganu, cynku, 

boru i molibdenu, podobnie jak i innych składników mineralnych [14], 

była w roślinach niedoborowych względem miedzi zwykle najwyższa,
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Rys. 1. Wpływ Cu na pobranie mikroelementów (Cu, Mn, Zn, B, Mo) przez owies 

w okresie pełnej dojrzałości (1977) w ug / 10 roślin / wazon; 

1— 0 Cu, 2 — 5 mg Cu / wazon, 3 — 125 mg Cu/ wazon 
x 

4 

zwłaszcza w fazie pełnej dojrzałości. Zjawisko to, stwierdzone i przez 

innych autorów [10 i in.], należałoby tłumaczyć tzw. efektem rozcień- 

czenia na skutek dużego przyrostu suchej masy w obiektach nawożonych 

miedzią (tab. 1). Z przeliczenia na plon całych roślin wynika jednak, że 

rośliny, które otrzymały dużą dawkę Cu, pobrały w sumie znacznie wię- 

cej manganu i molibdenu, a nieco mniej boru, podczas gdy zawartość 

cynku w madziemnych częściach pozostała bez zmian, a w korzeniach 

zmniejszyła się nawet znacznie w obiekcie 125 mg Cu. Niezależnie od 

wpływu na ogólne pobranie, działanie miedzi odbiło się wyraźnie na 

rozmieszczeniu poszczególnych mikroelementów w obrębie badanych ro- 

ślim (rys. 1), W obiekcie 125 mg Cu około 50% pobranego manganu, 

molibdenu i cynku znajdowało się w ziarnie owsa. Podobne różnice 

stwierdzono w stosunku.do N, P i Mg z tym jednak, że poziom nawożenia 

Cu nie wpłynął na ogólne pobranie tych składników [14]. 

| 

WPLYW REGULATOROW WZROSTU NA ROSLINY ROSNACE 

W WARUNKACH NIEDOBORU MIEDZI 

Charakter zmian we wzroście i rozwoju roślin owsa, wywołanych 

niedoborem miedzi, a zwłaszcza silne zahamowanie rozwoju generatyw-
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nego sugeruje, że w grę mogą wchodzić nie tylko osłabienie fotosyntezy 
i zaburzenia w oddychaniu [14], ale również zaburzenia typu hormonal- 
nego. Wstępne doświadczenia wykazały, że zastosowane dolistnie i do- 
korzeniowo regulatory wzrostu, a mianowicie kwas giberelinowy, 6-ben- 
zyloaminopuryna, a zwłaszcza kwas f-indolilooctowy, wyraźnie stymulo- 
wały wzrost wegetatywny niedoborowych roślin, a nawet spowodowały 
wysunięcie się wiech na niektórych pędach. Wiechy te były jednak słabo 
wykształcone, a ich kłoski w ogromnej większości płone. Nieliczne ziar- 
niaki były słabo rozwinięte i bardzo małe. Na uwagę zasługuje fakt, że 
zastosowane stymulatory spowodowały większą względną zwyżkę wzrostu 
roślin silnie niedoborowych (Cu - 0) niż rosnących w warunkach umiarko- 
wanego niedoboru (Cu - 5). Zależności te przedstawia rysunek 2. 

Próbując wytłumaczyć dotychczas uzyskane wyniki mależy przypom- 
nieć, że w literaturze są wzmianki o regulującym wpływie oksydazy kate-     
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Rys. 2. Wpływ regulatorów wzrostu na przyrost masy oraz wykształcanie wiechy 

i ziarniaków u owsa rosnącego w warunkach niedoboru miedzi; 1 — kontrola, 

2 — giberelina, 3 — kinetyna (6-benzyloaminopuryna), 4 — kwas B-indolilooctowy; 

przedłużona kreska pozioma oddziela pęd główny od pędów bocznych; powyżej 

kreski pęd główny, poniżej kreski — pędy boczne
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cholowej na poziom kwasu f- -indolilooctowego [20]. Jak wiadomo, w skład 
oksydazy katecholowej wchodzi miedź i przy jej niedoborze aktywność 
tego enzymu jest znacznie osłabiona, co z kolei może obniżyć zawartość 
kwasu P-indolilooctowego w tkankach niedoborowych. Poza tym ma pę- 
ziom w roślinach substancji typu hormonalnego mogą wywierać wpływ . 
i inne mikroelementy. Stąd ważne byłoby kontynuowanie doświadczeń 
rozpoczętych w 1976 r. nad oddziaływaniem miedzi na pobieranie i roz- 
mieszczenie w roślinach zbożowych manganu, cynku, boru i molibdenu, 
a także i innych składników mineralnych. 

WNIOSKI 

1. Wyraźny wpływ miedzi na wykształcanie się ziama roślin zbożo- 
wych nadal nie jest całkowicie wyjaśniony. Zagadnienie jest złożone 
i wymaga dalszych badań. 

2. W roślinach owsa miedź wpływa mie tylko na proces lignifikacji, 
ale również decyduje o prawidłowym wykształceniu i innych elementów 
strukturalnych ścian komórkowych, potrzebnych m. in. do budowy źdźbła 
i wiechy. 

3. Niedobór miedzi u zbóż nie tylko powoduje sterylność pyłku, lecz 
prawdopodobnie hamuje rozpoczęcie fazy generatywnej również poprzez 
system regulatorów wzrostu, a być może i poprzez zmiany w składzie 
mineralnym rośliny. Z drugiej strony upośledzone wykształcenie ziarna, 

które zdołało się zawiązać w roślinach niedoborowych, a także niedoroz- 

wój źdźbła, są związane z zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej 

jako wynik osłabionej fotosyntezy i wzmożonego oddychania, a także ze 

zmniejszoną syntezą lignin na skutek spadku aktywności oksydazy -kate- 

cholowej. 
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М. Рушковска, С. Лыщ, М. Слюсарчик, У. Войцеска, Э. Волвска, Э. Зинкевич 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ МЕДИ 

В УРОЖАЙНОСТИ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

Резюме 

Рассматриваются сосудные опыты с овсом сорта Удыч Жулты на бедном медью низин- 

вом торфе. В опыте применяли дозы меди 0,55 и 125 мг на сосуд Митчерлиха. Исследовали 

нлияние меди на: 1) величину и структуру урожая, 2) углеводородное хозяйство, 3) содер- 

жание/и усваивание микроэлементов и влияние некоторых регуляторов роста на рост и раз- 

витие растений с нехватками меди. Установлено, что в растениях овса медь оказывает вли- 

яние не только на процесс лигнификации, но и имеет решающее значение для правильного 

образования гемицеллюлозов и целлюлозы, необходимых для строения стебля и метелки. 

Нехватка меди у хлебных злаков задерживает по всей вероятности начало генеративной 

фазы, м. пр. системой регуляторов роста, и может быть вследствие изменений в минераль- 

ном составе растений. Худшее образование зерен и стебля является также последствием 

нарушений в углеводородном хозяйстве в виду ослабленного фотосинтеза и повышенной 

транспирации, а также менее интенсивного синтеза лигнинов в связи со снижением актив- 

ности катехоловой оксидезы. 

М. Ruszkowska, S. Łyszcz, M. Ślusarczyk, U. Wojcieska, E. Wolska, E. Zinkiewicz 

INVESTIGATIONS ON PHYSIOLOGICAL ROLE OF COPPER 

IN YIELDING OF CEREALS 

Summary 

A pot experiment with oats of the Udycz Żółty variety on copper-deficient low 

peat was carried out. In the experiment different Cu doses: 0,15 and 125 mg for 

a Mitcherlich's pot, were applied. The copper effect on: 1) magnitude and structure
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of yield 2) carbohydrate economy 3) content and uptake of microelement and 

effect of some growth regulators on the growth and development of deficient 

plants was studied. It has been proved that in the oat plants copper would 

affect not only the lignification process, but also decide for a correct formation 

of hemicelluloses and cellulose necessary for the stem and panicle structure. The 

copper deficiency in cereals would probably inhibit, the generative stage start, 

among other things, by the system of growth regulators or maybe by changes in 

the mineral composition of plants. A worse formation of grain and stem can occur 

in connection with disturbances in the carbohydrate economy in view of a weakened 

photosynthesis and intensive transportation as well as a reduced synthesis of 

lignins in connection with a drop of the catecholis oxydase activity.


