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KAZIMIERZ BORATYŃSKI

MIKROELEMENTY — ROZWÓJ BADAN I OBECNY STAN W POLSCE

Mówiąc o rozwoju i stanie obecnym badań nad mikroelementami 
w Polsce warto może przypomnieć, że jeszcze na początku obecnego stu
lecia uznawano jedynie 10 pierwiastków za potrzebne i wystarczające 
roślinie do zapewnienia jej zdrowego wzrostu i prawidłowego rozwoju. 
Pojawiały się już wprawdzie pewne głosy o niezbędności dla roślin także 
innych pierwiastków, były one jednak oparte na luźnych spostrzeżeniach.

Chronologicznie biorąc, całkowicie pewnych danych, iż poza dziesię
cioma pierwiastkami także inne są potrzebne do życia roślin, dostarczyli: 
managan — Bertrand w 1905 r., cynk — Mazé w 1914 r., bor — Miss Wa- 
rington w 1923 r., miedź — Sommer oraz Lippman i Mackinney w 1931 r., 
molibden — Bortels oraz Anderson pod koniec lat trzydziestych.

Dalsze badania prowadzone w latach późniejszych, zwłaszcza pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych wykazały, że listę pierwiastków koniecznych 
do życia roślin należy powiększyć jeszcze o kobalt, sód, krzem oraz glin.

W literaturze spotkać można wyniki różnych doświadczeń i obserwa
cji wskazujących na pozytywne działanie jeszcze dalszych pierwiastków, 
jak np. wanadu, niklu, chromu, tytanu i wielu innych. Do czasu uzyska
nia całkowicie pewnej odpowiedzi na pytanie, czy działanie ich jest tylko 
stymulujące, czy też są one istotnie niezbędne dla życia roślin, możemy 
je określić co najmniej jako pierwiastki pożyteczne.

Można się spotkać również z poglądem, że wszystkie pierwiastki znaj
dujące się w roślinie są jej do życia potrzebne, a tylko brak jeszcze czul
szych i dokładniejszych metod niż te, którymi obecnie rozporządzamy 
nie pozwala na wyraźne tego potwierdzenie.

Jak wyżej wspomniano, dowodu na niezbędność manganu dla życia 
roślin dostarczył w 1905 r. Bertrand. Na tym tle godny podkreślenia jest 
fakt, że już w 1910 r. znajdujemy w Gazecie Rolniczej sprawozdanie Leś- 
niowskiego, a w 1912 i 1913 r. — Kosińskiego z przeprowadzonych do
świadczeń polowych z „katalitycznymi”, jak je nazywają autorzy, nawo-
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zami manganowymi, sprowadzonymi z Francji. Były to pierwsze badania 
polskie z mikroelementami.

Po pierwszej wojnie światowej ukazuje się kilka prac poświęconych 
mikroelementom, w tym pierwsza Pietruszczyńskiegc o manganie. Od dru
giej połowy lat dwudziestych Świętochowski i współpracownicy publikują 
wyniki szeregu doświadczeń przeprowadzonych w zakładzie doświadczal
nym w Sarnach ze stosowaniem siarczanu miedzi na glebach torfowych 
pod rośliny polowe i pastewne, a Świętochowska — pod rośliny ogrodni
cze. Badania z nawożeniem różnych roślin miedzią na glebach torfowych 
prowadzą w tym okresie i inne zakłady doświadczalne, jak Błonie i Koń
czewice. Tego mikroelementu dotyczą także badania Kwiecińskiego.

W związku z zawartością boru w badanych wówczas szeroko polskich 
nawozach potasowych Górski oraz Terlikowski i współpracownicy publi
kują wyniki badań nad tym mikroelementem. Także dwie prace Nowot- 
nówny dotyczą również badań nad borem.

Boratyński i Burström publikują pracę nad pobieraniem przez rośliny 
manganu i miedzi. Ukazuje si^ również jedna publikacja Terlikowskiego 
i Górnickiego, dotycząca zawartości tytanu w niektórych roślinach.

Tak więc poza sprawozdaniami z doświadczeń prowadzonych z nawo
żeniem siarczanem miedzi na glebach torfowych, zamieszczanymi w wy
dawanych corocznie pracach doświadczalnych w latach 1927-1937, uka
zuje sio w okresie międzywojennym jako oddzielne prace 10 publikacji.

W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej do roku 1950 włącz
nie ukazuje się zaledwie 7 publikacji dotvczacych badań nad borem, man
ganem i miedzią.

W świetle bibliografii (dotyczącej wprawdzie oprócz mikroelementów 
także magnezu i siarki), wydanej przez Biuro Naukowe Towarzystwa Sa
letry Chilijskiej, obejmującej do końca 1950 r. ponad 11 tys. pozycji, ilość 
pozycji polskich wydanych do tego okresu (23 publikacje) stanowi drobny 
ułamek.

Na szersze zainteresowanie się w Polsce zagadnieniem mikroelemen
tów po roku 1950 niewątpliwie decydujący wpływ wywarły wydawnic
twa książkowe prof, dr Aleksandra Maksimowa, które ukazały się w la
tach 1947 do 1955, a w szczególności najobszerniejsza w tym zakresie mo
nografia wydana w 1954 r. pt. Mikroelementy i ich znaczenie w życiu 
organizmów. Można tu wspomnieć, że pod tym względem prof, dr Alek
sander Maksimów wyprzedził wydawnictwa niektórych innych krajów, 
jak choćby szeroko znaną monografię Schr.rrera Biochemie der Spurenele
mente, wydaną w roku 1955.

W okresie po 1950 roku wzrasta w Polsce liczba publikacji, globalnie 
biorąc, rozszerza się zakres zainteresowań na dalsze mikroelementy, poza 
borem, manganem i miedzią, początkowo na kobalt, molibden i cynk.
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a następnie na wiele innych, z których niektóre są obecnie zaliczane do 
mikroskładników, a inne jeszcze nie doczekały się tego awansu.

Od roku 1951 do 1960 mogliśmy zarejestrować ogółem 114 publikacji 
z tego zakresu. Najwięcej z nich dotyczyło manganu, następnie boru, 
miedzi, kobaltu, cynku i molibdenu; kilka również tytanu, żelaza, niklu, 
jodu, chromu; pojedyncze nawet takich pierwiastków, jak uran, ołów, 
fluor, wanad i bar.

Po roku 1960 następuje dalsze zwiększenie zainteresowania badania
mi nad mikroelementami, czego wyrazem jest wzrost publikacji, których 
w tym czasie, tj. w latach 1961-1968 ukazuje się ponad 220. Najwięcej 
z nich dotyczy miedzi, następnie manganu, w dalszej kolejności boru 
i molibdenu oraz kobaltu i cynku. Wzrasta również zainteresowanie wie
lu innymi mikroelementami znajdującymi się w glebie i w roślinach.

To suche statystyczne wyliczanie liczby publikacji z zakresu mikro
elementów nie daje ani obrazu osiągnięć, ani nie określa wkładu nauki 
polskiej do rozwiązań nauki światowej.

Ocena w tym zakresie nie jest możliwa z wielu przyczyn, a m.in. tak
że ze względu na ograniczony czas, dany referentowi do dyspozycji. Sama 
ilość publikacji nie jest również dobrym miernikiem wkładu chociażby 
i z tego względu, że na przykład część publikacji dotyczących zawartości 
jednego czy kilku mikroelementów w glebach odnosi się do kilku próbek 
lub profilów glebowych, inne natomiast, np. o charakterze monografii 
obejmują duże tereny i wielką ilość zbadanych próbek glebowych.

Jeśli chodzi o zakres bądź tematykę przeprowadzonych w Polsce ba
dań nad mikroelementami, to mają one dość szeroki wachlarz: od badań 
o charakterze fizjologicznej roli mikroelementów w roślinie (tych jest 
stosunkowo najmniej) poprzez zawartość danego mikroelementu w ma
teriale roślinnym, dalej wpływ nawożenia na plon roślin (tych jest rów
nież niewiele i co najważniejsze, nie są skoordynowane) do prac inwen- 
taryzujących zawartość mikroskładników w glebach.

Nie uwzględniamy tu publikacji dotyczących badań nad mikroelemen
tami z zakresu produkcji zwierzęcej.

Prace nad zawartością mikroelementów w materiale roślinnym, a przy
najmniej niektórych z nich, pozwalają (jakkolwiek jeszcze w niedosta
tecznym stopniu ze względu na ich zbyt szczupłe rozmiary) na scharakte
ryzowanie pod tym względem badanych roślin w porównaniu do stwier
dzeń w innych krajach. Podobnie badania o charakterze inwentaryzacyj
nym w stosunku do mikroelementów w glebach pozwalają na ocenę tych 
zawartości w porównaniu do podobnych i różnych gleb w innych kra
jach.

Te ostatnie badania mają niestety, bądź miały do niedawna, jedną 
z zasadniczych wad, a mianowicie, że poszczególne pierwiastki oznaczane
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były różnymi metodami, a ściślej biorąc przy użyciu różnych rozpusz
czalników. Oznaczano więc tzw. formy ogólne, rozpuszczalne w mniei 
lub bardziej stężonych kwasach i wreszcie w różnych tzw. „specyficz
nych” roztworach. Utrudnia to porównywanie wyników uzyskanych przez 
różnych autorów. Pod tym względem następuje jednak pewna poprawa, 
w szczególności dzięki prowadzeniu badań metodycznych nad oznacza
niem mikroelementów.

Byłoby rzeczą niesłuszną i niezgodną z prawdą, gdyby wszystkim ba
daniom nad zawartością mikroelementów w glebie prowadzonym w Pol
sce przypisać charakter tylko i wyłącznie inwentaryzacyjny. W wielu 
z nich poszukuje się powiązań zawartości mikroelementów z innymi ce
chami i właściwościami badanych gleb.

Wypada również podkreślić, że w ostatnich latach badaniami zawar
tości mikroelementów w glebach zajęły się również stacje chemiczno- 
-rolnicze, reprezentujące bardzo poważny potencjał i możliwość objęcia 
tymi badaniami dużych obszarów naszego kraju. Można więc mieć na
dzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat dysponować będziemy mapami 
zawartości przynajmniej niektórych mikroelementów w glebach.

Z zagadnieniem zawartości mikroelementów w glebach związany jest 
ściśle problem nawożenia nimi. Od połowy obecnego stulecia mnożą się 
obserwacje o niedostatkach mikroelementów u roślin i zwierząt, a za
gadnienie to staje się w coraz większym stopniu przedmiotem zaintere
sowania.

Należy się liczyć z tym, że zainteresowanie to w najbliższych latach 
jeszcze bardziej się zwiększy. Dalsza bowiem intensyfikacja produkcji 
rolniczej, m.in. przez wzrastające zużycie nawozów mineralnych, a więc 
zwiększenie zaopatrzenia roślin w makroskładniki zwiększy niewątpliwie 
także zapotrzebowanie ich na mikroskładniki.

W ostatnich latach Polska wkroczyła również na drogę intensyfikacji 
produkcji roślinnej, a także idzie (zgodnie z tendencjami ogólnoświato
wymi) na coraz szersze stosowanie wysokoprocentawych bezbalastowych 
nawozów mineralnych. W związku z tym można oczekiwać szerszego po
jawienia się objawów niedostatku mikroelementów.

Z punktu widzenia praktycznego nasz dotychczasowy dorobek w za
kresie nawożenia mikroelementami, określenia potrzeb i skutków tego 
nawożenia ocenić można, ogólnie biorąc, jako bardzo skromny i wysoce 
niezadowala j ący.

Spośród przeprowadzonych i opublikowanych doświadczeń polowych 
z nawożeniem mikroelementami stosunkowo najwięcej dotyczyło bura
ków cukrowych. Sporadycznie autorzy zajmowali się roślinami zbożowy
mi, ziemniakami i roślinami motylkowymi. Od lat pięćdziesiątych, na
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podstawie zaobserwowanych schorzeń u zwierząt i ludzi, większą uwagę 
zwrócono na łąki i pastwiska.

Można tu zaznaczyć, że obecnie rozpoczęte zostały w Polsce, wpraw
dzie jeszcze w dość ograniczonym zakresie, planowe doświadczenia z mi
kroelementami.

Pragniemy podziękować Kierownikom katedr, zakładów, instytutów, 
stacji chemiczno-rolniczych, którzy na naszą prośbę zechcieli nadesłać 
nam wykazy opublikowanych prac, a także w wielu przypadkach ich od
bitki, co w walnym stopniu pozwoliło na opracowanie uzyskanych w Pol
sce wyników badań nad poszczególnymi mikroelementami, które to opra
cowania zostaną przedstawione w oddzielnych dla każdego mikroelemen
tu publikacjach.


