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WSTÊP

W ramach wprowadzania do okrêgowych stacji
chemiczno-rolniczych (OSChR) nowej metody ozna-
czania zawartoœci przyswajalnych form mikroelemen-
tów w glebie opartej o ekstrakcjê roztworem Mehlich 3,
konieczne by³o wyznaczenie liczb granicznych do oce-
ny zawartoœci mikroelementów w glebie dla tej meto-
dy. Dotychczasowa metoda oceny, oparta o ekstrak-
cje 1 M HCl, zosta³a wprowadzona w OSChR
w roku1986 na podstawie badañ przeprowadzonych
w IUNG (Gembarzewski et al.1987; Gembarzewski
i Korzeniowska 1990). Autorzy tej metody wychodzi-
li z za³o¿enia, ¿e silniejszy ekstrahent zapewnia infor-
macje nie tylko o aktualnych, ale równie¿ o potencjal-
nie dostêpnych iloœciach mikroelementów, które  mog¹
przechodziæ do roztworu glebowego w wyniku zmian
zachodz¹cych w glebie w d³u¿szym okresie. Opraco-
wane wówczas trzystopniowe liczby graniczne do in-

terpretacji wyników, okreœlaj¹ce zawartoœæ nisk¹, œred-
ni¹ i wysok¹, wyznaczono metod¹ równañ regresji na
materiale licz¹cym 160 par próbek gleba-roœlina (Gem-
barzewski i Korzeniowska 1996; Zalecenia nawozo-
we 1990).

Punktem wyjœcia do opracowania nowych liczb do
oceny zasobnoœci gleby w mikroelementy ekstraho-
wane roztworem Mehlich 3 by³o za³o¿enie, ¿e w od-
ró¿nieniu od dotychczas obowi¹zuj¹cego systemu,
nowy system oceny powinien byæ uzale¿niony od ga-
tunku uprawianej roœliny, ze wzglêdu na ró¿n¹ wra¿-
liwoœæ roœlin na deficyt mikrosk³adników (Katyal
i Randhawa 1983). Ponadto zdecydowano o opraco-
waniu liczb jednostopniowych, zamiast stosowanych
obecnie trzystopniowych. Uznano za wystarczaj¹ce
wyznaczenie jedynie granicy niskiej zawartoœci
mikroelementu w glebie, poniewa¿ przy niskiej zawar-
toœci roœliny mog¹ reagowaæ obni¿eniem wielkoœci
i jakoœci plonu. W tej sytuacji rekomendowane jest
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Opracowanie liczb granicznych niedoboru mikroelementów
w glebie oznaczanych przy u¿yciu ekstrahenta Mehlich 3

dla polskich warunków glebowych. Czêœæ II. Rzepak

Streszczenie: Celem pracy by³o opracowanie liczb granicznych niskiej zawartoœci mikroelementów w glebie, oznaczanych przy
u¿yciu ekstrahenta Mehlich 3 (M3), przeznaczonych  do oceny ich niedoborów w uprawach rzepaku. Liczby zosta³y opracowane na
podstawie zbioru danych dotycz¹cych 1944 pól rzepaku, obejmuj¹cych teren ca³ego kraju. W roku 2017 próbobiorcy okrêgowych
stacji chemiczno-rolniczych pobrali próbki gleby i odpowiadaj¹ce im próbki roœlinne w fazie BBCH 30/31. W próbkach roœlinnych
oznaczono zawartoœæ mikroelementów, a w próbkach glebowych oprócz mikroelementów równie¿ pH, sk³ad granulometryczny
oraz zwartoœæ wêgla organicznego i przyswajalnego fosforu. Ponadto  dla ka¿dego pola zebrano dane odnoœnie plonu nasion rzepa-
ku. Liczby graniczne wyznaczono dwiema niezale¿nymi metodami: 1) metod¹ równañ regresji oraz 2) tzw. metod¹ wysokich
plonów. W pierwszym przypadku graniczn¹ zawartoœæ mikroelementu w glebie wyliczono z równania opisuj¹cego zale¿noœæ po-
miêdzy wspó³czynnikiem bioakumulacji R/G a okreœlon¹ cech¹ gleby (n=1944). Wspó³czynnik bioakumulacji jest ilorazem kon-
centracji mikroelementu w roœlinie (R) oraz jego zawartoœci w glebie oznaczonej metod¹ Mehlich 3 (G). Liczby graniczne wyliczo-
no po podstawieniu do równania krytycznej zwartoœci mikroelementów w roœlinie (R) i odpowiednim przekszta³ceniu równania.
Podstaw¹ drugiej metody by³o wydzielenie z ca³ego zbioru danych grupy wysokich plonów ≥4,0 t ha–1 (n=755). Nastêpnie w tej
grupie wyliczono dolne kwintyle (QU1) dla zawartoœci poszczególnych mikroelementów w glebie oznaczonych w wyci¹gu Meh-
lich3 i przyjêto je jako liczby graniczne. Uznano, ¿e QU1 jest dobrym wskaŸnikiem najni¿szej zawartoœci mikroelementu w glebie,
przy której mo¿na uzyskaæ plon co najmniej 4,0 t ha. Ostateczne liczby graniczne opracowano przez uœrednienie wartoœci wyliczo-
nych metod¹ równañ i metod¹ wysokich plonów oraz ich odpowiednie skorygowanie.W po³¹czonym zbiorze próbek glebowych
spod pszenicy i rzepaku (n=3865) sprawdzono dzia³anie tych liczb, oceniaj¹c udzia³ gleb z niedoborami mikroelementów oddziel-
nie dla rzepaku i pszenicy.

S³owa kluczowe: mikroelementy, ekstrahent uniwersalny, gleba, granica niedoboru, rzepak
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odpowiednie  nawo¿enie. Postanowiono opracowaæ
liczby dla trzech najwa¿niejszych gospodarczo roœlin
uprawnych – pszenicy, rzepaku i kukurydzy.

W równolegle publikowanej pracy przedstawiono
liczby graniczne dla pszenicy, które zosta³y opraco-
wane na podstawie kolekcji prób licz¹cej 1921 par
próbek gleba-roœlina pobranej z terenu ca³ego kraju
(Korzeniowska et al. 2019). Sposób wyznaczenia liczb
bazowa³ na metodzie równañ regresji oraz tzw. meto-
dzie wysokich plonów. Zdaniem autorów opracowa-
nie liczb na podstawie dwóch niezale¿nych metod
zapewni³o ich du¿¹ wiarygodnoœæ. W analogiczny spo-
sób opracowano liczby graniczne dla rzepaku, co zo-
sta³o przedstawione w niniejszej czêœci pracy.

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI PRÓBEK

Pobieranie kolekcji próbek

W roku 2017 z pól rzepaku, obejmuj¹cych 16 woje-
wództw, zosta³y pobrane próbki gleby i odpowiadaj¹ce
im próbki roœlinne przez próbobiorców OSCHR.
£¹cznie pobrano 1983 pary próbek gleba-roœlina. Ka¿-
da próbka glebowa, reprezentuj¹ca powierzchniê 4x4 m,
powsta³a przez zmieszanie 5 próbek pobranych lask¹
glebow¹ na g³êbokoœæ 20 cm. Odpowiadaj¹ce próbkom
glebowym próbki roœlinne sk³ada³y siê z co najmniej 20
sztuk roœlin, pobranych w fazie BBCH 30/31 – od po-
cz¹tku wyd³u¿ania pêdu g³ównego do pojawienia siê
pierwszego miêdzywêŸla. Œcinano  ca³¹ czêœæ nadziemn¹
roœlin 5 cm nad ziemi¹. Ponadto po zbiorze rzepaku dla
ka¿dego pola, z którego pobierano próbki, zosta³ poda-
ny przez rolnika uzyskany plon nasion.

Oznaczenia chemiczne

W okrêgowych stacjach chemiczno-rolniczych, w
pobranych 1983 próbkach glebowych, oznaczono za-
wartoœæ B, Cu, Fe, Mn i Zn przy u¿yciu roztworu
Mehlich 3 (Boreczek et al. 2012; Mehlich 1984) oraz
techniki AAS, a w przypadku boru – ICP-AES. Me-
tod¹ Mehlich 3 oznaczono równie¿ zawartoœæ przy-

swajalnego fosforu (PM3) (Kêsik et al. 2014). Dodat-
kowo wykonano analizy pH, zawartoœci wêgla orga-
nicznego (Corg) oraz sk³adu granulometrycznego.
Oznaczono równie¿ zawartoœæ mikroelementów
w 1983 próbkach roœlinnych. Metody analityczne po-
dano w pracy Korzeniowskiej et al. (2019).

Stworzenie bazy danych do badañ

Bazê danych tworzono analogicznie, jak w przy-
padku pszenicy. Po usuniêciu ró¿nego rodzaju b³êdów,
uzyskano zbiór zawieraj¹cy dane odnoœnie zawarto-
œci mikroelementów w glebie i roœlinie, podstawowych
cech gleby oraz plonów nasion dla 1944 pól.  Do dal-
szych prac zosta³ przeznaczony zbiór 1944 pól/rekor-
dów nazwany dalej „zbiorem 1944”, po uprzednim
zlogarytmowaniu niektórych zmiennych, w celu przy-
bli¿enia ich do rozk³adu normalnego.

Plony rzepaku

Œredni plon nasion rzepaku wynosi³ 3,55 i waha³
siê od 1,2 do 6,0 t ha–1, przy czym na 83% pól kszta³-
towa³ siê w zakresie 3,0–4,9 t ha–1 (tab.1). Plony po-
ni¿ej 3,0 t ha–1 uzyskano jedynie na 15% pól, nato-
miast plony powy¿ej 4,9 t ha–1 zdarza³y siê bardzo
rzadko (2%).

Charakterystyka próbek glebowych

Na podstawie analiz chemicznych kolekcji próbek
glebowych, pobranych z terenu ca³ego kraju, mo¿na
stwierdziæ, ¿e w 2017 roku œrednie warunki glebowe
uprawy rzepaku w Polsce by³y bardzo podobne jak
w przypadku uprawy pszenicy. Rzepak uprawiano na
glebach lekko kwaœnych, œrednio zwiêz³ych, o zawar-
toœci wêgla organicznego 1,25% i wysokiej zawarto-
œci fosforu (tab. 2). Zale¿noœci pomiêdzy cechami gle-
by: pH, Corg, PM3 oraz  frakcjami gleby by³y s³abe.

TABELA 1. Czêstoœæ rozk³adu plonów w zbiorze 1944 pól
TABLE 1. Frequency of field distribution in 1944 set

aht,nolP 1–

dleiY
lópabzciL

sdleifforebmuN
%,aloP

sdleiffonoitubirtnoC

9,1< 42 1

9,2–0,2 462 41

9,3–0,3 109 64

9,4–0,4 417 73

9,5–0,5 04 2

0,6> 1 0

muS/amuS 4491 001

TABELA 2. Charakterystyka 1944 próbek glebowych
TABLE 2. Characteristic of 1944 soil samples

ybelgahceC
erutaeflioS

ainderŒ
naeM

DS serkaZ
egnaR

lCKwHp 1,6 9,0 2,8–8,3

/kesaiP
%mm50,0–00,2dnaS

0,85 6,02 9,49–0,3

/³yP
%mm200,0–50,0tliS

4,83 9,81 0,98–1,5

%mm200,0<yalC/³I 6,3 0,2 5,41–0,0

/ajckarF
%mm20.0<noitcarF

7,32 8,11 0,27–6,2

%groC 52,1 25,0 87,4–92,0

P 3M gkgm 1– 571 621 0921–4
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Wspó³czynniki korelacji (r) nie przekracza³y 0,39 przy
p<0,001, a silne korelacje wystêpowa³y tylko pomiê-
dzy poszczególnymi frakcjami granulometrycznymi
(tab.3).

Zawartoœæ mikroelementów
w glebach i roœlinach

Zarówno w glebach, jak i w roœlinach, stwierdzo-
no najwiêksz¹ zawartoœæ Fe, a nastêpnie Mn, przy
czym zawartoœci tych pierwiastków w glebie by³y
oko³o 1,5–2,5 krotnie wiêksze ni¿ w roœlinie (tab.4).
Odwrotnie by³o w przypadku B, Zn i Cu, których
zawartoœci by³y odpowiednio 45, 7 i 3 razy wiêksze w
próbkach roœlinnych ni¿ glebowych. Najwiêksza ró¿-
nica pomiêdzy poziomem zawartoœci mikroelementu
w roœlinie i glebie dotyczy³a boru. Rzepak jest gatun-

kiem o du¿ym zapotrzebowaniu na bor i du¿ej wra¿li-
woœci na jego niedobór (Korzeniowska et al. 2019,
tab. 10).

WP£YW CZYNNIKÓW GLEBOWYCH
NA FITODOSTÊPNOŒÆ

MIKROSK£ADNIKÓW DLA ROŒLIN

Podobnie jak w przypadku pszenicy, stopieñ
dostêpnoœci mikroelementów dla rzepaku scharakte-
ryzowano wspó³czynnikiem bioakumulacji (R/G), któ-
ry jest ilorazem zawartoœci mikroelementu w roœlinie
i w glebie. Odpowiedni¹ formu³ê podano w I czêœci
pracy. Wspó³czynniki korelacji okreœlaj¹ce zale¿noœæ
pomiêdzy R/G a cechami gleby wskazuj¹ cechê gle-
by, która mia³a najwiêkszy wp³yw na fitodostêpnoœæ
danego mikroelementu (tab. 5). Najwiêkszy wp³yw na

ybelgahceC
erutaeflioS

Hp tliS/³yP noitcarF/ajckarF
20,0<

tliS/³yP groC

tliS/³yP ***970,0 – – – –

20,0<noitcarF/ajckarF **260,0 ***529,0 – – –

yalC/³I *550,0 ***568,0 ***569,0 – –

groC ***390,0 ***302,0 ***162,0 ***542,0 –

P 3M ***770,0 ***183,0- ***293,0- ***983,0- *250,0-

TABELA 3. Wsp³czynniki korelacji Pearsona dla cech gleby (n = 1944)
TABLE 3. Pearson correlation coefficient for soil feature (n = 1944)

TABELA 4. Zawartoœæ mikroelementów w glebie i roœlinie w zbiorze 1944 w mg kg–1

TABLE 4. The concentration of microelements in soil and plant in 1944 set in mg kg–1

ketsaiwreiP
tnemelE

lioS/abelG 1 tnalP/anilœoR 2

/ainderŒ
naeM

DS /serkaZ
egnaR

ainderŒ
naeM

DS serkaZ
egnaR

B 88,0 77,0 42,6–10,0 5,93 4,22 271–6,7

uC 43,2 03,1 7,9–1,0 3,6 8,2 4,43–98,1

eF 814 083 4543–0,64 071 011 889–5,22

nM 4,88 2,24 792–1,01 9,75 1,53 292–7,01

nZ 3,7 7,5 3,65–5,0 0,45 5,51 371–8,7

G/R 1 Hp tliS/³yP
mm200,0–50,0

noitcarF/ajckarF
mm20,0<

yalC/³I
mm200,0<

groC P 3M

B G/R ***80,0- *50,0- **60,0- *50,0- ***80,0- in

uC G/R in ***80,0 in *50,0 ***51,0- ***41,0-

eF G/R ***02,0 ***61,0 ***71,0 ***02,0 in ***21,0-

nM G/R ***42,0- ***12,0- ***91,0- ***61,0- in in

nZ G/R **70,0- **70,0 ***90,0 ***21,0 ***21,0- ***42,0-

TABELA 5. Wspó³czynnika korelacji Pearsona dla wspó³czynnika bioakumulacji (R/G) i cech gleby (n=1944)
TABLE 5. Pearson correlation coefficient for bioaccumulation factor (R/G) and soil features (n=1944)

Wyjaœnienie/Explanation: 1– zawartoœæ oznaczana metod¹ Mehlich 3/Mehlich 3 – concentration; 2 –  ca³e czêœci nadziem-
ne w fazie BBCH 30/31/whole aboveground part in BBCH 30/31stage; SD – odchylenie standardowe/standard deviation.

Wyjaœnienie/Explanation: 1 –  zawartoœæ w glebie oznaczona metod¹ Mehlich 3/Mehlich 3-soil concentration; *, **, ***
poziom istotnoœci odpowiednio p< 0,05; 0,01; 0,001/significant level p< 0.05; 0.01; 0.001 respectively; ni – nie istotne/
non-significant.
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dostêpnoœæ B i Cu dla rzepaku mia³a zawartoœæ Corg
w glebie (odpowiednio r = -0,08 i -0,15 przy p< 0,001).
Ujemne wspó³czynniki korelacji œwiadcz¹ o tym, ¿e
wzrost zawartoœci Corg powodowa³ ograniczenie
dostêpnoœci tych mikroelementów. Na dostêpnoœæ Mn
ewidentnie najwiêkszy wp³yw mia³ odczyn gleby
(r = -0,24 przy p< 0,001), natomiast na dostêpnoœæ
Zn zasobnoœæ gleby w fosfor (r = -0,24 przy p< 0,001).
Wspó³czynniki korelacji okreœlaj¹ce zale¿noœæ pomiê-
dzy fitodostêpnoœci¹ Fe a cechami gleby by³y na ogó³
dodatnie, przy czym najwiêksz¹ wartoœæ przyjê³y dla
pH (r = 0,20 przy p< 0,001 i zawartoœci i³u w glebie
(r = 0,20 przy p< 0,001). Ujemny wspó³czynnik kore-
lacji dotyczy³ jedynie zawartoœci fosforu w glebie
(r= -0,24).

WYDZIELENIE GRUPY WYSOKICH
PLONÓW

Spoœród ca³ego zbioru danych (1944 rekordów)
wydzielono grupê tzw. wysokich plonów.

Przyjêto, ¿e do grupy tej nale¿y zaliczyæ obserwa-
cje z plonami co najmniej 40% wy¿szymi w porówna-
niu ze œredni¹ krajow¹ z ostatnich lat. Przyjêcie wy-
¿szego progu dla grupy wysokich plonów, np. 50%
jak w przypadku pszenicy, spowodowa³oby uzyska-
nie zbyt ma³ego zbioru danych do obliczeñ, licz¹cego
zaledwie oko³o 200 rekordów. Œrednie plony rzepaku
z lat 2015–2017 kszta³towa³y siê na poziomie 2,83 t/
ha, a 40% wy¿szy plon wynosi 3,96 t/ha (GUS 2018).
Do zbioru wysokich plonów zaliczono wszystkie
obserwacje (pola) z plonami równymi lub wy¿szymi
od 4,0 t/ha. W efekcie  uzyskano zbiór licz¹cy 755
obserwacji, nazywany dalej „zbiorem 755”.

WYLICZENIE KRYTYCZNYCH
ZAWARTOŒCI MIKROELEMENTÓW

W ROŒLINACH RZEPAKU

W literaturze s¹ dostêpne wartoœci krytyczne opra-
cowane dla rzepaku przez Bergmanna (1992) oraz
przez Shnuga i Haneklaus (2008) (tab. 6). W naszych
badaniach oszacowano wartoœci krytyczne w oparciu
zbiór wysokich plonów 755, wykorzystuj¹c metodê
opisan¹ w pracy Korzeniowskiej et al. (2019). W tym
celu wyliczono dolny kwintyl (QU1) dla zbioru 755
(≥ 4,0 t ha–1) (tab. 6 ). Otrzymane w ten sposób war-
toœci krytyczne by³y zbli¿one do wartoœci opracowa-
nych przez Bergmanna, a tak¿e Schnuga, z wyj¹tkiem
wyliczonej dla Zn, która by³a znacznie wy¿sza, ni¿
podaj¹ obaj autorzy.

WYLICZENIE LICZB GRANICZNYCH
METOD¥ RÓWNAÑ REGRESJI

PRZY U¯YCIU ZBIORU 1944

Liczby graniczne dla rzepaku, podobnie jak dla
pszenicy, opracowano na podstawie równañ regresji
opisuj¹cych zale¿noœæ pomiêdzy wspó³czynnikiem
bioakumulacji danego mikroelementu R/G (zmienna
zale¿na)  a okreœlonymi cechami gleby wp³ywaj¹cymi
na ich fitodostêpnoœæ (zmienna niezale¿na). Cechy
gleby zosta³y w³¹czone do równañ na podstawie ko-
relacji tych cech ze wspó³czynnikiem bioakumulacji R/G
(tab. 5). Cechy wybrane do testowania równañ doty-
cz¹cych poszczególnych mikroelementów by³y takie
same dla rzepaku, jak dla pszenicy, z wyj¹tkiem B
i Fe. Dla przyk³adu przedstawiono procedurê wyli-
czenia liczb granicznych niskiej zawartoœci Mn w gle-
bie, która by³a analogiczna dla pozosta³ych mikroele-

TABELA 6. Zawartoœæ krytyczna w roœlinie w mg kg–1

TABLE 6. Critical value in plant in mg kg–1

ketsaiwreiP
tnemelE

nnamgreB 1 gunhcS 2 akswoinezroK
akswa³sinatSi 3

B 03 52 52

uC 5 5,4 8,4

eF x 001 501

nM 03 03 73

nZ 52 33 34

1 – najm³odsze w  pe³ni rozwiniête liœcie przy wysokoœci roœlin
30–50 cm; the youngest fully developed leaves at plant height of
30–50 cm, 2 – najm³odsze w pe³ni rozwiniête liœcie w fazie
BBCH 30/31; the youngest fully developed leaves in the BBCH
30/31phase , 3 – ca³a roœlina w fazie BBCH 30/31; the whole
plant in BBCH 30/31 phase.

.pL
oN

ledoM noitauqE/einanwóR r2

)%(

1 raeniL R nM G/ nM Hp*42,0–992,2= ***7,5

2 laitnenopxE R nM G/ nM )Hp*22,0–19,0(pxe= ***4,8

3 Y-lacorpiceR R nM G/ nM )Hp*43,0+61,0-(/1= ***7,5

4 X-lacorpiceR R nM G/ nM Hp/20,9+76,0-= ***2,7

5 cimhtiragoL R nM G/ nM )Hp(nl*05,1–25,3= ***5,6

6 evitacilpitluM R nM G/ nM = 63,1–^Hp*54,7 4,9 ***

7 X-toorerauqS R nM G/ nM )Hp(trqs*02,1–08,3= ***1,6

8 Y-toorerauqS R nM G/ nM 2^)Hp*11,0–05,1(= ***9,7

TABELA 7. Równania regresji opisuj¹ce zale¿noœæ wspó³czyn-
nika bioakumulacji manganu (RMn/GMn) od zawartoœci Corg w
glebie (n=1944)
TABLE 7. Regression equations describing the relation of man-
ganese bioaccumulation coefficient (RMn/GMn) and soil Corg
(n=1944)

Explanation/Wyjaœnienie: r2 – wspó³czynnik determinacji/determination
coefficient; *, **, *** – poziom istotnoœci odpowiednio p< 0,05; 0,01; 0,001/
significant level p< 0,05; 0,01; 0,001 respectively.
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mentów. Spoœród równañ dla Mn, uwzglêdniaj¹cych
pH gleby jako zmienn¹ niezale¿n¹, najwy¿szym wspó³-
czynnikiem determinacji r2 cechowa³o siê równanie
multiplikatywne nr 6 (tab. 7). Po przekszta³ceniu tego
równania, wyliczono liczby graniczne niskiej zawar-
toœci Mn w glebie poprzez podstawienie wartoœci kry-
tycznej w roœlinie (37 mg kg–1) oraz œrednich warto-
œci 4 zakresów pH (tab. 8).

tu niewielkie, co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e rzepak
jako gatunek œrednio wra¿liwy na niedobór Mn po-
biera³ ten pierwiastek w iloœciach wystarczaj¹cych do
uzyskania wysokiego plonu, nawet z gleb zasadowych,
gdzie dostêpnoœæ tego pierwiastka jest mniejsza. Po-
mimo tych ró¿nic, wartoœci z obu metod uœredniono
(tab. 8). Analizuj¹c œrednie stwierdzono, ¿e liczba dla
pierwszego przedzia³u pH (3,6–5,5) ró¿ni³a siê a¿
o 30%  od liczb dla pozosta³ych trzech przedzia³ów
(5,6–6,5; 6,6–7,2; 7,3–8,0), podczas gdy liczby w za-
kresie 5,6–8,0 by³y do siebie zbli¿one, a ró¿nice po-
miêdzy nimi nie przekracza³y 9% (tab. 8). W zwi¹zku
z tym uznano, ¿e nale¿y wyznaczyæ liczby tylko dla
dwóch przedzia³ów pH, czyli dla gleb bardzo kwa-
œnych i kwaœnych (pH do 5,5) i pozosta³ych (od 5,6)
(tab. 9). Liczba graniczna dla gleb o pH powy¿ej 5,5
jest œredni¹ wartoœci¹ z liczb wyliczonych dla trzech
przedzia³ów w zakresie pH 5,6–8,0. Ostateczne licz-
by zosta³y odpowiednio zaokr¹glone.  Podobnie wyli-
czono liczby dla Cu, które zosta³y opracowane dla 2
przedzia³ów zawartoœci Corg w glebie oraz dla Fe,
gdzie tylko jedn¹ liczbê graniczn¹ niedoboru tego pier-
wiastka wyznaczono dla wszystkich gleb, niezale¿nie
od ich w³aœciwoœci. Dla pozosta³ych mikroelementów
liczby graniczne zró¿nicowano dla 4 przedzia³ów za-
wartoœci Corg w glebie (B) oraz zasobnoœci gleby
w fosfor (Zn).
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TABELA 8. Porównanie liczb granicznych niskiej zawartoœci
Mn Mehlich3 w glebie wyliczonych ró¿nymi metodami (mg kg–1)
TABLE 8. Comparison of the limit values of low Mn Mehlich3
concentration in soil calculated by various methods (mg kg–1)

WYLICZENIE LICZB GRANICZNYCH
METOD¥ WYSOKICH PLONÓW PRZY

U¯YCIU ZBIORU 755

Do weryfikacji liczb granicznych wyliczonych
metod¹ równañ regresji wykorzystano metodê nazy-
wan¹ metod¹ wysokich plonów, której idea zosta³a
wyjaœniona w pracy Korzeniowskiej et al. (2019).
Wyliczono dolne kwintyle (QU1) zawartoœci poszcze-
gólnych mikroelementów w glebie dla zbioru wyso-
kich plonów 755, które przyjêto za liczby graniczne
niedoboru mikroelementów w glebie (tab. 8)

OSTATECZNA KOREKTA LICZB

W celu opracowania ostatecznych liczb granicz-
nych niedoboru mikroelementów w glebie porówny-
wano wartoœci wyliczone metod¹ równañ i metod¹
wysokich plonów, które by³y do siebie zbli¿one, acz-
kolwiek w mniejszym stopniu ni¿ liczby dla pszenicy.
Pomimo tego zdecydowano siê na zeœredniowanie
liczb, a nastêpnie ich odpowiednie skorygowanie. Dla
przyk³adu przedstawiono procedurê wyznaczenia liczb
dla Mn, który by³ jednym z bardziej skomplikowa-
nych przypadków. Wartoœci wyliczone obiema meto-
dami dla tego pierwiastka ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ o
oko³o 20% w zakresie pH 3,6–7,2 i znacznie wiêcej w
zakresie 7,3–8,0 (tab.8). Liczby wyliczone metod¹
równañ wzrasta³y w kolejnych przedzia³ach pH w gra-
nicach 29–69 mg kg–1, podczas gdy wyliczone me-
tod¹ wysokich plonów uk³ada³y siê bardziej „p³asko”,
od 37 do 47 mg kg–1. Ró¿nice miêdzy liczbami by³y
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TABELA 9. Liczby graniczne niskiej zwartoœci mikroelemen-
tów w glebie oznaczanych metod¹ Mehlich 3 dla rzepaku
TABLE 9. Limits values for low concentration of micronutrients
in soil determined by Mehlich 3 method for rapeseed

Wyjaœnienie/Explanation: Corg – wêgiel organiczny/organic carbon, P
M3

 –
fosfor oznaczony metod¹ Mehlich 3/phosphorus determined by Mehlich 3
method.
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PODSUMOWANIE

Opracowane liczby graniczne niedoboru mikroele-
mentów dla rzepaku ró¿ni¹ siê w stosunku do propo-
nowanych dla pszenicy. Ró¿nice te dotycz¹ zarówno
cech gleby, od których uzale¿niono liczby dla poszcze-
gólnych mikroelementów (B i Fe), podzia³u na odpo-
wiednie zakresy wartoœci tych cech (Cu i Mn), jak
równie¿ samego poziomu zawartoœci niedoborowej.
O ile wybrane cechy gleby i ich podzia³ na zakresy
wynika³ g³ównie z charakteru zbiorów danych dla psze-
nicy i dla rzepaku, o tyle poziom zawartoœci niedobo-
rowej wynika³ równie¿ z w³aœciwoœci gatunkowej
samej roœliny, jej wra¿liwoœci na niedobór danego
mikroelementu, a tak¿e zdolnoœci pobierania go z gle-
by. Znany jest fakt, ¿e niektóre gatunki, a nawet od-
miany, ³atwiej pobieraj¹ formy pierwiastków niedo-
stêpne dla innych roœlin, w wyniku wydzielania przez
korzenie specjalnych substancji chelatuj¹cych, zwa-
nych fitosideroforami. Badania naukowe wykaza³y, ¿e
wydzielanie fitosideroforów (FS) mo¿e byæ induko-
wane przez niedobór Fe, Zn i Cu. Wydzielanie FS przy
niedoborze tych mikroelementów stwierdzili u zbó¿
i traw Zhang et al. (1991), Von Wiren et al. (1996),
Cakmak et al. (1996, 1998), Suzuki et al. (2006),
Neelam et al. (2010).

Za pomoc¹ nowych liczb granicznych, opracowa-
nych dla metody Mehlich 3, oceniono iloœæ gleb z nie-
doborami poszczególnych mikroelementów dla upraw
pszenicy i rzepaku w po³¹czonym zbiorze danych
licz¹cym 3865 (1921 + 1944) próbek glebowych, który
mo¿na uznaæ za reprezentuj¹cy warunki glebowe Pol-
ski (tab.10 i 11). Próbowano na podstawie tego zbio-
ru oszacowaæ skalê niedoborów mikroelementów
w kraju, porównuj¹c je z ocen¹ wykonan¹ za pomoc¹
dotychczas obowi¹zuj¹cych (starych) liczb, opraco-
wanych do metody 1 M HCl (Zalecenia 1990). Du¿¹
ró¿nicê mo¿na zauwa¿yæ w ocenie niedoborów boru.
Przy starych liczbach granicznych a¿ 66% próbek
wykazywa³o nisk¹ zawartoœæ B, podczas gdy przy
nowych liczbach – 45% charakteryzowa³o siê zbyt

nisk¹ zawartoœci¹ B dla rzepaku i tylko 19% dla psze-
nicy. Bior¹c pod uwagê du¿¹ wra¿liwoœæ rzepaku
i ma³¹ pszenicy na niedobór tego pierwiastka, wydaje
siê ¿e poziom liczb granicznych B dla obu gatunków
jest w³aœciwie ustalony. Stosunkowo du¿¹ ró¿nicê
mo¿na równie¿ zauwa¿yæ w ocenie niedoborów man-
ganu. Na podstawie starych liczb granicznych tylko
1% gleb wykazywa³ nisk¹ zawartoœæ Mn, podczas gdy
wed³ug nowych liczb granicznych, opartych na meto-
dzie Mehlich 3, a¿ 15% gleb charakteryzowa³o siê zbyt
nisk¹ zawartoœci¹ Mn dla rzepaku i 16% gleb dla psze-
nicy. Udzia³ gleb z nisk¹ zawartoœci¹ pozosta³ych
mikroelementów, wyceniony obiema metodami, by³
do siebie bardziej zbli¿ony, ni¿ w przypadku B i Mn,
niemniej by³ zró¿nicowany w zale¿noœci od gatunku
roœliny, na ogó³ zgodnie z jej wymaganiami odnoœnie
danego mikroelementu.
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Development of the limit values of micronutrient deficiency
in soil determined using Mehlich 3 extractant for Polish soil conditions.

Part II. Rapeseed

Abstract: The aim of the study was to develop limit values for low microelement concentration in the soil, determined with the
use of Mehlich 3 extractant for assessing their deficits in rapeseed crops. The values were prepared on the basis of 1944 fields with
rapeseed, covering the whole Poland.  In 2017, the samplers of Polish agro-chemical laboratories took soil samples and correspon-
ding plant samples at the BBCH 30/31 stage. In the plant samples, the concentration of microelements was determined, and in the
soil samples, apart from microelements, also pH, texture and the concentration of organic carbon and available phosphorus, were
determined. Moreover, for each field, data on rapeseed yield were collected. Limit values were determined by two independent
methods: 1) the method of regression equations and 2) the so-called high yield method. In the first case, the limit microelement
concentration in the soil was calculated from the equation describing the relationship between the R/G bioaccumulation coefficient
and a specific soil feature (n=1944). The bioaccumulation coefficient is a quotient of the concentration of a microelement in a plant
(R) and its concentration in the soil determined by the Mehlich 3 (G) method. Limit values were calculated after substituting the
critical concentration of microelements in the plant (R) to the equation, and subsequently, an appropriate conversion of the equ-
ation. The second method was based on the separation of a group of high yields ≥4.0 t ha–1 (n=755) from the whole data set. Then
in this group, the lower quintiles (QU1) were calculated for the concentration of individual microelements in the soil determined
in Mehlich 3 extract and adopted as limit values. It was found that QU1 is a good indicator of the lowest microelement concentra-
tion in the soil at which a yield of at least 4.0 t ha–1 can be obtained. The final limit values were worked out by averaging the values
calculated by the equations and high yield method and their appropriate correction. In the combined soil sample collections for
wheat and rapeseed (n=3865), the values were checked by evaluating the percentage of soils with microelement shortage separa-
tely for rape and wheat. The results of this evaluation were compared with the evaluation using the old system based on the 1 M
HCl, which did not take into account the plant species.

Keywords: micronutrients, universal extractant, soil, deficiency limits, rapeseed
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