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POTRZEBA NAW OŻENIA M OLIBDENEM  I M IEDZIĄ W POLSCE 
NA PODSTAW IE BADAŃ GOSPODARSTW  KONTROLNYCH IU N G

Oddział Śląski IUNG we Wrocławiu

Celem pracy jest naświetlenie potrzeb nawożenia molibdenem i częś
ciowo miedzią roślin uprawnych w Polsce oraz określenie czynników wpły
wających na dostępność dla roślin rozpuszczalnych form tych pierwiastków 
oznaczanych metodami : dla molibdenu — ekstrakcja roztworem szczawia
nowym według Grigga i oznaczenie metodą rodankową, dla miedzi — 
ekstrakcja 0,43 M H N 0 3 według Westerhoffa i oznaczenie metodą ASA 
lub kolorymetrycznie.

W świetle literatury problem dostępności dla roślin molibdenu jest 
znacznie bardziej kontrowersyjny niż miedzi czy innych mikroelementów 
[4, 6 , 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24]. Częściej wy
mieniane czynniki, mające wpływ na dostępność Mo dla roślin, to: odczyn 
gleby, jej zasobność w fosfor, a także w materię organiczną, związki 
Fe, Al i Ti. Na podstawie posiadanych materiałów skoncentrowano się 
głównie na wpływie trzech pierwszych czynników na dostępność Mo 
dla roślin.

Zagadnienia dotyczące miedzi potraktowano mniej szczegółowo, korzys
tając z bogatej literatury przedmiotu [2, 3, 5, 12, 14, 17, 22, 24].

MATERIAŁY I METODY

W połowie lat siedemdziesiątych okręgowe stacje chemiczno-rolnicze 
zorganizowały, pod kierunkiem Centralnego Ośrodka Metodyczno-Naukowego 
IU N G , sieć gospodarstw kontrolnych na terenie całego kraju. W każdym 
z 826 gospodarstw systematycznie analizowana jest gleba oraz plony 
uprawianych roślin z co najmniej dwóch pól. Odczyn gleby oraz zawar
tość w niej fosforu, potasu i magnezu oznaczane są co roku, a za
wartość mikroelementów — co 3 lata. Stanowi to pokaźny materiał, któ
rego część z lat 1981— 1982 udostępniona autorom przez prof. R. Czubę
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i dr E. Andruszczak dała podstawę do opracowania liczb granicznych 
dla wyceny zasobności gleb w molibden i częściowo w miedź. Dotychczas 
opublikowane prace opierały się na wynikach badań gleb i roślin po
chodzących ze 128 pól pszenicy ozimej, 190 pól owsa, 86  — koniczyny 
czerwonej i 260 — buraków cukrowych. Nie przedstawiają one jednak peł
nego obrazu zagadnienia. Szersze ujęcie problemu jest przedmiotem niniej
szej pracy. Na podstawie wyników uzyskanych z gospodarstw kontrolnych 
poddano opracowaniu dodatkowo 36 próbek lucerny siewnej. Podstawą 
dalszych prac były wyniki prowadzonych w kraju 150 doświadczeń polo- 
wych z nawożeniem zbóż miedzią oraz dodatkowe badania polowe pro
wadzone na terenie Dolnego Śląska oraz województw koszalińskiego i kie
leckiego. Częściowo wykorzystano również wyniki uzyskane uprzednio [7, 8 ], 
nawiązując do nich lub poddając pełniejszej analizie statystycznej i mery
torycznej w świetle rezultatów nowych badań. W sumie podstawą wyciąg
niętych wniosków jest 870 próbek roślin oraz tyleż próbek gleby. Zgro
madzone próbki roślinne z dodatkowych badań polowych z województw 
wrocławskiego, wałbrzyskiego, koszalińskiego i kieleckiego, w łącznej liczbie 
170, analizowane były przez zespół inż. W. Kamińskiej z Pracowni M eto
dyki Badań Laboratoryjnych (COM N kierownik — dr S. Strączyński). Analizy 
odpowiednich próbek glebowych wykonały OSChR we Wrocławiu i Kielcach.

Przy opracowaniu wyników korzystano z rachunku korelacji prostej 
i wielokrotnej oraz regresji wielokrotnej krokowej stosowanych w IU N G  
Puławy.

MOLIBDEN

ANALIZA ZEBRANYCH MATERIAŁÓW

B u r a k  c u k r o w y .  N a podstawie kryteriów F i n e k  a [3] stwierdzono, 
że niedobór Mo, szacowany według zawartości Mo w korzeniach (0,20 
ppm), dotyczy 12% próbek, a według zawartości Mo w liściach (0,30 
ppm) — 27,5% próbek. Przyjmując za M e n g e l e m  i K i r k b y  [17], że za
wartość w glebie Mo według Grigga AO-OA poniżej 0,1 ppm świadczy 
o niedoborze molibdenu dla roślin, liczbę próbek z niedoborem określono 
na 43,5%. Według wyników analiz liści i gleby, rejonami o powszechnym 
występowaniu niedoborów molibdenu są województwa lubelskie i zamojskie, 
co nie pokrywa się z wyceną opartą na „liczbie molibdenowej” (L —Mo =  
=  pH -f ppm M o.10).

Analiza czynników wpływających na dostępność molibdenu dla roślin 
buraka nie wykazała zależności zawartości Mo w roślinie z żadną cechą 
gleby, jak również z liczbą molibdenową.

Dopiero wprowadzając do obliczeń wskaźnik M oR/G (stosunek zawartości
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Mo w roślinie do zawartości Mo w glebie —АО—O A), uzyskano jego 
korelacje z odczynem gleby (r =  0 ,2 1 2 ++) i procentem części spławialnych 
(r =  0 ,2 0 2 +).

Zawartość przyswajalnego fosforu i próchnicy w glebie nie były istotnie 
skorelowane z M oR/G. W programie regresji wielokrotnej uzyskano równanie 
o niskim współczynniku korelacji r =  0,273+:

M oR/G =  2,022-pH—0,110-Cs —2,043

gdzie CS — % części spławialnych.
L u c e r n a  s i ewna.  Przyjmując według Wrazidlo [1] za wartość kry

tyczną 0,7 ppm Mo w suchej masie rośliny, stwierdzono, że 50% spośród 
36 próbek lucerny, pochodzących z terenu całego kraju, cechowała nie
dostateczna zawartość molibdenu.

Mała liczba danych przy znacznym rozproszeniu wyników nie pozwo
liła na określenie czynników wpływających na dostępność molibdenu dla 
rośliny lucerny. Wyliczona korelacja między zawarością Mo w roślinie 
a zawartością Mo w glebie (AO-OA) była statystycznie nieistotna (r =  0,157"). 
Podobnie nie udowodniono wpływu pH i zasobności gleby w fosfor 
na zawartość Mo w roślinie (rye. 1 wykonana metodą Sillanpää) [22].

K o n i c z y n a  c z e r wo n a .  Przyjmując za B e r g m a n e m  i N e u b e r t e m  
[1], że niedobór Mo w koniczynie występuje przy zawartościach <0,3 ppm 
Mo w suchej masie jej części nadziemnych, stwierdzono niedobory Mo 
w badanych próbkach w 33%, w tym w 6 % niedobory ostre (<0,15 ppm). 
Jednocześnie 39,5% próbek glebowych pochodzących z pól, gdzie upra
wiano koniczynę, wykazywało zawartość Mo w glebie (AO-OA) poniżej 
0,1 ppm, co wskazuje na niedobór Mo [17]. Podobnie jak dla buraków 
cukrowych rejonami z niedoborem M o według obu kryteriów są woje
wództwa lubelskie i częściowo zamojskie.

Zawartość Mo w roślinie nie była skorelowana z zawartością Mo 
w glebie (AO-OA), lecz z odczynem gleby oraz jej zasobnością w przy
swajalny fosfor (PDL) (ryc. 1).

Korelacja M oR/G z zawartością przyswajalnego fosforu w glebie (PDL) 
wyniosła 0,431 + +, z (PDL) 2 — 0,493+ + , z zawartością materii organicznej — 
0,259 + . Równanie regresji wielokrotnej o R =  0,529++ miało postać:

M oR/G=0,223 pH 2 +  0,294-Pdl — 4,514

D o d a t k o w e  b a d a n i a  po l owe .  Z uwagi na to, że zbiór danych 
z całego kraju, pochodzących z gospodarstw kontrolnych, był z natury 
obciążony pewnym błędem, w dalszej analizie zagadnienia posłużono się 
materiałami pochodzącymi z dodatkowych badań polowych, które były 
mniej liczne, lecz bardziej dokładne.
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Rye. 1. Wpływ odczynu gleby i jej zasobności w przyswajalny fosfor na zawartość mo
libdenu w suchej masie roślin

a — wyniki z gospodarstw kontrolnych, b — wyniki dodatkowych badań polowych ; liczby nad słupkami oznaczają liczbę próbek

Fig. 1. The effect of soil reaction and of the available phosphorus content in it on the 
molybdenum content in dry matter of plants

a — results of control farms, b — results of additional field experiments; numbers above columns mean the number of
samples

W świetle rachunku korelacji stwierdzono istotne zależności między 
zawartością Mo w roślinie' a zawartością w glebie (AO-OA) dla próbek 
owsa(r =  0,30+ ), buraków cukrowych (r =  0,35 + ) i pszenicy ozimej (r = 0,33+ ).

Zarówno w glebach Dolnego Śląska i Kielecczyzny, jak i w gospodar
stwach kontrolnych, odczyn gleby nie był skorelowany z zawartością Mo 
w żadnej z badanych roślin, z wyjątkiem koniczyny pochodzącej z pól 
kontrolnych. Zawartość fosforu w glebie (PDL) korelowała z zawartością 
Mo w roślinie w przypadku owsa (r =  0,342 + ) i pszenicy (r =  0,53++) 
(ryc. 1).

Zawartość w glebie materii organicznej podniesiona do kwadratu ko
relowała istotnie z zawartością Mo w roślinach owsa.

Przy obliczaniu korelacji między odczynem gleby oraz jej zasobnością 
w przyswajalny fosfor (GDL) a wskaźnikiem M oR/Gl i M oR/GlI (G ï — zawartość 
Mo w glebie oznacza metodą Grigga, G H — zawartość Mo w glebie 
oznaczana metodą Rinkisa, tzn. w 1 M HC1) uzyskano:
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— dla owsa: z pH r = 0,20“ i 0,13", z PDL r =  0,38+ i 0,48+ + ;
— dla pszenicy ozimej: z pH r= 0 ,3 3 + i 0,44+ + , z PDL r=0,18~  i 0,70+ + ;
— dla buraka cukrowego: z pH r = 0,73++ i 0,60+ + , z PDL r =  0,13~ 

i 0,01 (ryc. 2).

W YKORZYSTANIE REZULTATÓW BADAŃ DO OCENY POTRZEB NAWOŻENIA MOLIBDENEM GLEB W POLSCE

W świetle wykonanych badań najbardziej miarodajne, ze względu na 
ujęcie obu podstawowych czynników wpływających na dostępność Mo dla 
roślin (pH i zasobność gleby w fosfor) oraz reprezentatywność materiału, 
okazało się równanie wyliczone dla koniczyny z pól kontrolnych.

Ryc. 2. Zależność między wskaźnikiem M o r/g ,, a odczynem gleby i jej zasobnością w przys
wajalny fosfor

oznaczenia jak w ryc. 1

Fig. 2 . Relationship between the M o r /g ,  and the reaction of soil and the content of
available phosphorus in it

explonations — see Fig.' 1



T ab ela  1

Liczby graniczne zasobności gleby w Mo (ppm) według Grigga dla koniczyny czerwonej (wersja zmodyfikowana) 
Boundary values of the Mo content in soil (ppm) after Grigg for red clover (modified version)

Zasobność Grupy gleb wg zawartości P2'0 s m g/100 g, P mg/100 g — Soil groups according to the P2 0 5 content in m g/100 g, P m g/100 g

gleby w Mo 5 (2,1)* 5-10 (2,2-4,3) 11-30 (4,4-13,1) 30a (13,1)
Mo content p Hkci

in soil <4,5** 4,6-5,5 5,6-6,5 >6,6 <4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 >6,6 <4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 >6,6 <4,5 4,6-5,6 5,6-6,5 >6,6

Niedoborowa 0,20 0,08 0,03 0,02 0,12 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Deficient
Niska — Low 0,20- 0,08- 0,03- 0,02- 0,12- 0,05- 0,03- 0,02- 0,03^ 0,02- 0,02- 0,01- 0,02- 0,01- 0,01- 0,01-

0,40 0,17 0,07 0,04 0,24 0,09 0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02
Optymalna 0,41- 0,18 0,08- 0,05- 0,25- 0,10- 0,06- 0,04- 0,07- 0,05- 0,04- 0,03- 0,05 0 ,0 ^ 0,03- 0,03-
Optimum 2,17 0,90 0,37 0,22 1,27 0,49 0,28 0,18 0,32 0,23 0,17 0,13 0,20 0,16 0,13 0,10
Wysoka 2,18- 0,91- 0,38- 0,23- 1,28- 0,50- 0,29- 0,19- 0,33- 0,24- 0,18- 0,14- 0,21- 0,17- 0,14— 0,11-
High 5,43 2,23 0,94 0,56 3,18 1,22 0,70 0,46 0,81 0,58 0,43 0,32 0,51 0,40 0,32 0,26
Toksyczna 5. 43 2,23 0,94 0,56 3,18 1,22 0,70 0,46 0,81 0,58 0,43 0,32 0,51 0,40 0,32 0,26
Toxic

Mor/g =0,223 • (pH)2+0,294 • P2 O5-4 ,5 1 4 ; R =  0,529**; R2 =  0,280 
* W nawiasach P w mg/100 g — In parentheses P mg/100 g of soil 

** Z ekstrapolacji From extrapolation
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Opracowane na jego podstawie liczby graniczne zawartości molibdenu 
w glebie pokazano w formie zmodyfikowanej (tab. 1) w porównaniu do 
wersji już opublikowanej [8 ].

Liczby te wstępnie sprawdzono, stosując je do wyceny gleb z doświad
czeń wazonowych z kupkówką. Przy wysokim nawożeniu azotowym w tych 
doświadczeniach oraz optymalnych zawartościach molibdenu w glebie według 
tych liczb granicznych uzyskiwano jeszcze niewielkie, ale istotne statystycznie 
zwyżki plonów wskutek nawożenia molibdenem. Przy wysokiej zasobności 
gleby w molibden takich zwyżek nie uzyskano lub nawet nastąpiła ob
niżka plonu pod wpływem zastosowania wyższej dawki Mo (tab. 2). 
Dane te w pewnym stopniu potwierdzają słuszność podanych liczb gra
nicznych zasobności gleb w molibden.

T ab ela  2

Wpływ nawożenia molibdenem na plony suchej masy kupkówki przy różnej zasobności 
gleby w molibden (doświadczenia wazonowe)

Effect of the molybdenum fertilization on the cocksfoot dry matter yields at different Mo
content in soil (pot experiments)

Rok
Year

Gleba
Soil

P2O 5DL 
m g/100 g р Н к а

М О дО -О А
ppm

Wycena zasobności 
gleby w Mo 

Estimation of the 
Mo content 

in soil

Statystycznie udowodniona 
reakcja plonów (P =  0,05) 
przy dawce Mo w ppm 

Statistically proved reaction 
of yields (P =  0.05) at the Mo 

in ppm

0,15 0,60

1983 pglp 7,6 5,9 0,18 optymalna zwyżka zwyżka
optimum increment increment

1983 glp 17,8 6,2 0,20 wysoka brak zwyżki obniżka
high no increment decrement

1984 Pgl 12,8 4,1 0,07 optymalna zwyżka zwyżka
optimum increment increment

1984 glp 32,4 6,2 0,10 optymalna zwyżka zwyżka
optimum increment increment

Na ich podstawie podjęto próbę oceny stanu zaopatrzenia w molibden 
wszystkich pól gospodarstw kontrolnych, co w pewnym stopniu odzwier
ciedla zasobność gleb całego kraju (tab. 3). Średnio w kraju stwierdzono 
40,5% gleb z niedoborem Mo. Z mapki (ryc. 3) wynika, że największym 
udziałem gleb z niedoborem Mo, w granicach 60—80%, odznaczają się 
obszary środkowo-wschodniej Polski, tzn. województwa: białostockie, bielsko- 
podlaskie, siedleckie, chełmskie, radomskie, kieleckie i piotrkowskie. Naj
mniejszy udział tych gleb, od 10 do 2 0 %, mają tereny uprzemysłowione 
lub silnie zurbanizowane, np. województwa: miejskie krakowskie i łódzkie, 
katowickie, bielskie, wałbrzyskie.



T ab ela  3

Ocena zasobności gleb Polski w molibden (MoGrigg) na podstawie danych z gospodarstw 
kontrolnych według liczb granicznych opracowanych przez autorów 

Estimation of the molybdenum content in Polish soils (MoQrigg) on the basis of data from 
control farms according to the boundary values worked out by the authors

Województwo
District

Procentowy udział próbek o zawartości 
Per cent of samples with the content

Liczba
próbek

Number
of

samples

bardzo 
niskiej 

very low

niskiej
low

optymalnej
optimum

wysokiej
high

nadmiernej
excessive

1 2 3 4 5 6 7
1. Bialsko Podlaskie 46 35 19 0 0 26
2. Białostockie 35 23 42 0 0 31
3. Bielskie 9 18 64 9 0 22
4. Bydgoskie 20 29 51 0 0 51
5. Chełmskie 32 32 36 0 0 22
6. Ciechanowskie 38 10 52 0 0 29
7. Częstochowskie 9 26 59 6 0 34
8. Elbląskie 10 12,5 60 15 2,5 40
9. Gdańskie 11 18 58 11 2 44

10. Gorzowskie 7 26 60 7 0 27
11. Jeleniogórskie 9 41 50 0 0 22
12. Kaliskie 22,5 32,5 42,5 2,5 0 40
13. Katowickie 2,5 15 65 17,5 0 40
14. Kieleckie 21 36 43 0 0 42
15. Konińskie 27 9 64 0 0 11
16. Koszalińskie 0 38 59 3 0 34
17. Krakowskie 0 10 87 3 0 30
18. Krośnieńskie 8 16 60 16 0 25
19. Legnickie 9 41 50 0 0 22
20. Leszczyńskie 13 26 61 0 0 23
21. Lubelskie 15 33 52 0 0 48
22. Łomżyńskie 13 30 57 0 0 23
23. Łódzkie 0 17 83 0 0 6
24. Nowosądeckie 25 29 46 0 0 24
25. Olsztyńskie 11 16 70 3 0 62
26. Opolskie 15 12 65 8 0 89
27. Ostrołęckie 27 18 46 9 0 11
28. Pilskie 17 22 61 0 0 23
29. Piotrkowskie 46 21 33 0 0 33
30. Płockie 17 37 46 0 0 24
31. Poznańskie 6 30 64 0 0 50
32. Przemyskie 0 17 79 4 0 24
33. Radomskie 41,5 24 34,5 0 0 29
34. Rzeszowskie 41,5 24 34,5 0 0 30
35. Siedleckie 39 42 19 0 0 26
36. Sieradzkie 21 17 54 8 0 24
37. Skierniewickie 24 31 45 0 0 38
38. Słupskie 6 18 71 5 0 38
39. Suwalskie 2,5 22,5 72,5 2,5 0 40
40. Szczecińskie 19 32.5 43 5,5 0 37

[168]



1 2 3 4 5 6 7
41. Tarnobrzeskie 25 25 45 5 0 20
42. Tarnowskie 23 27 41 9 0 22
43. Toruńskie 25 9 47 16 3 32
44. Warszawskie 20 25 55 0 0 20
45. Wałbrzyskie 0 16 68 16 0 25
46. Włocławskie 16 32 44 8 0 25
47. Wrocławskie 10,5 18 68,5 3 0 38
48. Zamojskie 17 23 60 0 0 35
49. Zielonogórskie 17 17 61 5 0 41

50. POLSKA-POLAND
(średnia ważona) 16,7 23,8 55,0 4,3 0,2 1550
(weighted mean)

Oedna kreska oznacza 10 %  udziału 
One dash weans the share of 10 %

Ryc. 3. Udział obszarów niedoborowych w molibden w areale pól kontrolnych
jedna kreska oznacza 10% udziału

Fig. 3. Share of Mo-deficient areas in the total area of control fields
one dash means the share of 10°/

[169]
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MIEDŹ

P sz e n ic a  ozim a. Opierając się na wartości krytycznej 2,3 ppm Cu 
w ziarnie według G u p t y  i M a c L e o d a  [12], wyceniono próbki pszenicy 
ozimej pochodzącej ze 128 pól gospodarstw kontrolnych. Stwierdzono ostre 
niedobory tego składnika w 3—6% badanych próbek [5]. Jednocześnie 
według wartości granicznych LUFA dla gleb 47,5% pól, z których po
chodziły próbki pszenicy, odznaczało się niedoborem miedzi. W pracy 
niniejszej wyznaczono na podstawie licznych doświadczeń polowych z mie
dzią nowe kryterium. Zestawienie istotnych statystycznie zwyżek plonów

Ryc. 4. Istotne zwyżki plonów ziarna wskutek nawożenia miedzią (10 kg Cu na 1 ha) 
w zależności od jej zawartości w glebie w wyciągu 0,43 M H N 0 3 według Westerhoffa

/  — zwyżki istotne, 2 — brak istotnych zwyżek

Fig. 4. Significant grain yield increments owing to the copper fertilization (10 kg Cu per 
1 ha) depending on the content of the elements in soil in the 0.43 M H N 0 3 extract

after Westerhoff
1 — significant increments, 2 — without significant increments
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wskutek nawożenia Cu wykazało, że do zawartości w glebie 1,40 ppm 
Cu według Westerhoffa większość pól wymagała nawożenia miedzią (ryc. 4).

Wyniki doświadczeń poddano bardzo ogólnej ocenie ekonomicznej przyj
mując, że obiektem zainteresowania gospodarki powinny być zwyżki plonów 
nie mniejsze niż 10% plonu kontrolnego. W takim ujęciu można stwier
dzić, że strefa przeważających zwyżek plonów wskutek nawożenia miedzią 
sięga do zawartości w glebie 1,90 ppm Cu według Westerhoffa. Według 
tego kryterium niedobór u pszenic na polach kontrolnych w kraju obej
muje 26% areału.

Owies .  Analiza zawartości miedzi w ziarnie 190 próbek z pól gos
podarstw kontrolnych wykazała mniej niż 5% ostrych niedoborów tego 
pierwiastka [5] na podstawie kryterium opracowanego przez G u p t ę  i Mac-  
L e o d a  [12].

Analogiczne jak z pszenicą doświadczenia Centralnego Ośrodka (COMN) 
wykazały, że zwyżki plonów owsa, statystycznie istotne, najczęściej osią
ga się przy zawartości w glebie poniżej 1,0 ppm Cu przyswajalnej (ryc. 
4).

Zwyżki plonu nie mniejsze niż 10% plonu kontrolnego uzyskano rów
nież przy zawartościach Cu przyswajalnej w glebie nie przekraczających 
1,0 ppm.

Zawartość w glebie Cu według Westerhoffa poniżej 1,0 ppm wyka
zywało 2 1 % badanych próbek pochodzących z pól kontrolnych kraju, gdzie 
uprawiano owies.

WNIOSKI

— Kryteria oceny zaopatrzenia roślin w miedź i molibden na pod
stawie analizy gleby zależą od gatunku uprawianej rośliny.

— Na podstawie podanych liczb granicznych niedobory molibdenu są 
w kraju dość powszechne i obejmują około 40% obszaru, w tym 17% 
stanowią niedobory ostre.

— Duże obszary gleb z niedoborem molibdenu występują w środkowo
wschodniej Polsce, a dobrym zaopatrzeniem w ten pierwiastek odznaczają 
się tereny uprzemysłowione i zurbanizowane.

— Na podstawie dużych serii doświadczeń polowych wypracowano kry
terium oceny zasobności gleb w miedź. Według tego kryterium 20— 30% 
pól kontrolnych w kraju wykazuje niedobory miedzi.
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Г. ГЕМБАЖЕВСКИ, Э. СТАНИСЛАВСКА

ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИИ МОЛИБДЕНОМ И МЕДЬЮ ПОЧВ В ПОЛЬШЕ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ ИНСТИТУТА АГРОТЕХНИКИ, УДОБРЕНИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЯ
(ИУНГ)

Институт агротехники, удобрения и почвоведения Отдел во Вроцлаве

Р езю м е

В соответствующих исследованиях использовались материалы 826 контрольных 
хозяйств ИУНГ из всей страны. Данные для 128 полей озимой пшеницы, 190 полей 
овса, 86 полей клевера красного, 260 полей сахарной свеклы и 36 полей посевной 
люцерны были подвергнуты расчетам корреляции и множественной шаговой регрессии. 
На этом основании оценивали также значение „молибденового числа” по Мюллеру 
и др. Уравнение: *

содержание Mo в растении 0
 =-*---------------- —  ----------------- =  0,223 ■ рН2КС1+0,294 • PDL -  4,514,
содержание Mo по Григгу в почве

где Pdl — содержание фосфора в почве в мг/100 г почвы по Эгнеру-Риму, позволило 
исчислить предельные величины содержания Mo в почве для клевера красного. Эти 
цифры в модифицированной форме использовали для оценки 1550 контрольных полей 
в стране. Установлено, что 40% этий полей показывали дефициты, в том числе 17% 
сильные дефициты Mo. Исследования меди составляют предварительную оценку резуль
татов 150 точных полевых опытов. Установлено, что, поля содержащие ниже 1,9 ррм 
Си по Вастергоффу показывают дефицит этого элемента для озимой пшеницы, а ниже 
1,0 ppm — для овса. Поля с дефицитом Си в почве составляют 20-30% контрольных 
полей по всей стране.

H. GEMBARZEWSKI, Е. STANISŁAWSKA

MOLYBDENUM AND  COOPER FERTILIZATION REQUIREMENTS OF SOILS IN 
POLAND ESTIMATED ON THE BASIS OF INVESTIGATIONS OF CONTROL 
FARMS OF THE INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND CULTIVATION OF PLANTS

(IUNG)

Institute of Soil Science and Cultivation of Plants, Branch Division in Wrocław

Sum m ary

Materials from 826 control farms of IUNG from the whole country territory were 
made use of in the work. The data from 128 fields of winter wheat, 190 field of 
oats. 86 fields of red clover, 200 fields of sugar beets and 36 fields of alfalfa 
were subjected to calculations of correlation and multiple step-wise regression. On this 
basis also the „molybdenum number” after Müller et al. was estimated. The formula:

Mo content in plant
-=  0.223 =  рН2кс1 +  0.294.PDL —4.514,

Mo content in soil after Grigg
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where: P^l — phosphorus content m g/100 g of soil after Enger-Riehm enabled to calculate 
boundary threshold values of the Mo content in soil for red clover. These numbers 
in a modified form were used for estimation of 1550 control fields in the country. It 
has been found that 40% of these fields were deficient in Mo, thereof 17% were strongly 
deficient. The investigations on copper constitute a preliminary assessment of the results
of 150 exact field experiments. It has been found that the fields, the soil of which
contained less than 1.9 ppm Cu after Westerhoff are deficient in this element for winter
wheat and those containing less than 1.0 ppm — for oats. The Cu-deficient fields constituted 
20—30% of the control fields in the country scale.
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