
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE, T. XV DOD. W ARSZAWA 1965

MARIA RUSZKOWSKA, JÓZEF NURZYŃSKI
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Pracownia Fizjologii Żywienia Roślin IUNG Puławy

Analizy siana w kilku PGR powiatów Przysucha i Starachowice w wo
jewództwie kieleckim, przeprowadzone w jesieni w 1984 r., wykazały 
niską zawartość manganu — od 10 do 50 ppm Mn (czasem więcej) w kil
kunastu próbkach tych sian (były to siana łąkowe, koniczyny, lucerny 
i końskiego zębu). W celu zbadania przyczyny wykrytego niedoboru man
ganu autorzy pobrali na wiosnę 1965 r. próbki gleb z warstwy ornej pól 
z omawianych gospodarstw. W próbkach tych oznaczono:

— mangan rozpuszczalny w stężonych kwasach,
— mangan aktywny metodą siarczynową (pH 8) według Schachtscha- 

bela,
— mangan przyswajalny za pomocą testu roślinnego (sałaty) według 

Ruszkowskiej (1960),
— pH, skład mechaniczny i zawartość wymiennego wapnia.
Chcąc otrzymać szerszy obraz zawartości przyswajalnego manganu 

w glebach województwa kieleckiego autorzy włączyli do swych badań kil
ka próbek glebowych (z poziomów A x) z następujących profilów, wytypo
wanych do referowania na zjeździe PTG w Kielcach, w roku 1965:

Nr
profilu Miejscowość Typy gleb

6 Łatanice rędzina gipsowa
7 Jurków czarnoziem
8 Łysaków rędzina węglanowa czarnoziemna 

(kredowa)
11 Brzegi rędzina węglanowa mieszana (juraj

ska)
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12 Karczówka rędzina brunatna
15 Tumlin gleba brunatna kwaśna

wietrzeniowa z osadów triassowych
17 Bartków gleba brunatna kwaśna z osadów

triasowych
18 Wzdół Plebański gleba pseudobielicowa z lessów

Łącznie zbadano 20 próbek glebowych, w tym gleb piaszczystych — 6, 
glin — 7, gleb pyłowych — 6, gleb organicznych — 1. Zestawienie wyni
ków dla poszczególnych rodzajów gleb podaje tab. 1.

T a b e l a  1

Zestawienie wyników dla poszczególnych rodzajów gleb 
Analysis re su lts  for p a rticu la r  so il  kind

Rodzaj
gleby

Soil
kind

Zakres
Range

PHKC1 
od -  do 

from- to

Ca wym. 
m.e. /  1 kg 

gleby 
Ezch.Ca 

m.e. /  1 kg 
of so il 

od - do 
from - to

lin rozp. 
w stęż.kwas. 

mg/l kg 
gleby 
Mn so l. 

in concentr. 
acids mg/kg 

of so il 
od -  do 

from - to

Mn aktywny 
mg/l kg 

gleby 
Active Mn 

mg/kg 
of so il 
od - do 

from - to

Mn przyswajał, 
ppm w s .m .liśc i 

sa łaty  
A vail.Mn 

ppm in dry matter 
of le ttu ce  leaves 
od-do - from-to

Piaski 4,2-7,1 13,9-92,3 65,5-673,0 18,5-114,0 18,9-1784,0

Gliny 3,9-6,8 40,0-347,2 188,5-566,0 48,4-87,3 58,0-1744,0

4 ,5-7 ,0 43,5-161,5 186,5-488,0 29,0-88,6 42,6-464,0

i i

Z uzyskanych wyników autorzy wyciągają następujące wnioski:
1. Średnia zawartość manganu rozpuszczalnego w stężonych kwasach 

i manganu aktywnego jest najniższa w piaskach, a najwyższa w glinach. 
We wszystkich jednak trzech rodzajach gleb są widoczne duże wahania 
w zawartości omawianych form manganu.

2. Stwierdza się ogromne różnice w zawartości manganu przyswojo
nego przez sałatę, rosnącą na badanych glebach w warunkach doświadcze
nia wazonowego; różnice te wyniosły od 18,9 do 1784,0 ppm Mn w suchej 
masie liści sałaty; świadczą one o dużej rozpiętości w zawartości przy
swajalnego manganu w badanych glebach.

3. Jest widoczna ścisła zależność między zawartością przyswajalnego 
manganu (określonego za pomocą roślinnego testu), a pH badanych gleb:

a) optymalne zawartości manganu w roślinach stwierdzano zwykle na 
glebach o pHKci między 4,8 a 6,6;
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b) rośliny zawierające mniej niż 100 ppm Mn (a więc wykazujące 
większy lub mniejszy jego niedobór), były roślinami wyrosłymi wyłącznie 
na glebach o pHKci ^  6,6;

c) toksyczne zawartości manganu w roślinach spotkano wyłącznie na 
glebach o pHKci <  4,5.

Zależność między manganem przyswajalnym a zawartością wymien
nego Ca była mniej wyraźna. Ponadto nie stwierdzono jakiejś wyraźnej 
zależności między zawartością części spławialnych w badanych glebach 
a manganem przyswajalnym.

4. Autorzy stwierdzili zasadniczą zgodność między wynikami uzyska
nymi za pomocą roślinnego testu (mangan przyswajalny) a oceną zaopa
trzenia gleb w aktywny mangan według metody siarczynowej. Wyniki 
uzyskane dla poszczególnych rodzajów gleb zestawiono w tab. 2.

T a b e l a  2
Stopień zaopatrzenia gleb w przyswajalny mangan 

(ilość  próbek glebowych)
Soil abundance in available manganese 

(number of so il samples)

Piaski
Sands

Gliny
Loams

Pyły
Fine sands

Dobre zaopatrzenie w mangan 
Good Un supply 2 3 3

Niedobór manganu 
Ш1 deficiency 2 _ 3

Nadmiar manganu 
Mn excess 2 1 1

Przypadki wątpliwe 
Dubious cases - 2 -

Z gleb wytypowanych na Zjazd PTG w Kielcach (profile nr 6, 7, 8, 11, 
12, 15, 17 i 18) 3 rędziny oraz czarnoziem wykazały dobre zaopatrzenie 
w przyswajalny mangan, dwie gleby brunatne i jedną gleba pseudobieli- 
cowa (gleby kwaśne) zawierały nadmiar przyswajalnego manganu.

5. Na ogół niska zawartość manganu w sianie, jaką stwierdzono 
w 1964 r., znalazła swe uzasadnienie w niedostatecznej zawartości man
ganu aktywnego i manganu przyswajalnego w badanych glebach.

Wyraźną niezgodność stwierdzono jedynie w wypadku końskiego zębu. 
W dwóch próbkach tej rośliny stwierdzono ledwie wykrywalne ślady 
manganu, pomimo że gleby, na których rośliny wyrosły, były dostatecz
nie zaopatrzone w przyswajalny mangan.

22*
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М. РУШ КОВСКА, Ю. НУЖЫНЬСКИ

УСВОЯЕМОСТЬ МАРГАНЦА В НЕКОТОРЫХ ПОЧВАХ 
КЕЛЕЦКОГО ВОЕВОДСТВА в гг. 1964—1965

Лаборатория Ф изиологии Питания Растений Института Агротехники Удобрения  
и Почвоведения, Пулавы

Р е з юме
В 20 почвенных образцах из Келецкого воеводства определяли активный 

марганец по сульфитному методу (pH 8) и усвояемый марганец при помощи тесто
вого растения — салата. Установили чёткую зависимость между содержанием 
усвояемого марганца и pH почв. Определили степень обеспеченности исследу
емых почв усвояемых марганцем. Результаты полученные с помощью тесто
вого растения в большинстве случаев совпадали с оценкой почв по сульфит
ному методу. В некоторых образцах обнаружена была недостаточная обеспе
ченность почв активным и усвояемым марганцем; сено из этих почв отличалось 
низким содержанием марганца.

М. RUSZKOW SKA, J. NURZYIŚISKI

AVAILABLE MANGANESE IN SOME SOILS 
OF KIELCE VOIVODESHIP 1964—1965

Laboratory of P lant N utrition  P hysio logy, Institu te of Soil Science  
and Plant C ultivation IUNG, Puław y

S u m m a r y
The contents of active manganese by means of the sulphite method (pH 8) and 

these of available manganese by means of the plant test (lettuce) in twenty soil 
samples from Kielce voivodeship were investigated. A close relationship was ob
served between the available manganese contents and pH of all invstigated soils. 
The equipment of available manganese for every soil was determined. The results 
obtained by means of the plant test as w ell by means of the sulphite method were 
in most cases equivalent. It was observed some deficiency of active and of available 
manganese in some soil samples; the hay from those soils was poor in manganese 
content.


