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Justus von Liebig pierwszy zwrócił uwagę, że istnieją mineralne 

elementy pobierane przez rośliny z gleby.  

Carl Sprengel (1828) pierwszy zidentyfikował wapń jako składnik 

pokarmowy, jeden z 20 niezbędnych roślinom pierwiastków. 
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Nie są translokowane do części rośliny, gdzie 
występuje największe zapotrzebowanie na 

składnik 



 

(w rędzinach – ponad 10 %) 

 

 - soli rozpuszczalnych w roztworze glebowym  

- jonów związanych wymiennie lub nie w kompleksie 

sorpcyjnym 

- jako składnik minerałów pierwotnych i wtórnych 

- w substancji organicznej 
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Procentowy udział kationów o charakterze zasadowym:  

 w stosunku do wszystkich kationów 

zasorbowanych w kompleksie sorpcyjnych 

 

Stosunek wapnia do magnezu w kompleksie sorpcyjnym powinien 

wynosić 4:1. Stosunek K:Mg wynoszący 2:1 może zakłócać 

pobieranie magnezu, a 1:1 jest polecany dla większości warzyw. 
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Według Mehlicha (1978) udział wapnia (Ca2+) w kompleksie powinien wynosić 56-70% dla 

roślin tolerujących zakwaszenie oraz >70% dla roślin nietolerujących zakwaszenia. Udział 

poniżej 35% jest zbyt niski dla większości roślin uprawnych. 

Udział kationów zasadowych w glebowym kompleksie sorpcyjnym 



• W sposób antagonistyczny na pobieranie  z roztworu 

glebowego wpływają (najistotniej), następnie 

.  

• Natomiast jony azotanowe stymulują pobieranie tego pierwiastka 

(synergizm).  

• Zbyt niski odczyn gleby (pH<5,0) powoduje wzrost koncentracji 

jonów  i  w roztworze glebowym, co utrudnia 

pobieranie wapnia przez system korzeniowy. 



• regulacja odczynu, który stwarza optymalne warunki rozwoju dla 

roślin i mikroorganizmów 

• tworzenie struktury gleby, agregacja gleby powoduje wzrost 

zwięzłości gleb lekkich i rozluźnianie gleb ciężkich – poprawa 

właściwości fizycznych gleby 

• neutralizacja szkodliwe dla roślin jonów, np. Al3+ i Fe3+  



• stabilizowanie ścian komórkowych 

• oddziaływanie na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych 

• udział w gospodarce wodnej w roślinie 

• utrzymywanie równowagi między kationami i anionami oraz 

między kationami jedno- i dwuwartościowymi 

• stymulacja pobierania N atmosferycznego przez bakterie 

brodawkowe 



Model "jaja" dystrybucji wapnia w pektynie. (Morris i wsp. 1982.) 



• zamieranie stożka wzrostu u selera 

• sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora, papryki, 

roślin dyniowatych 

• gorzka plamistość podskórna jabłek 

• tipburn - zamieranie wewnętrznych liści w główkach sałaty i 

kapusty 





woda i sole mineralne 

Pasywna dyfuzja  
i siły kapilarne 

Atmosfera 
(-50 Mpa) 

Liście 
(-1,5 do -3 MPa) 

Korzenie 
(-0,3 do -2 MP) 



 w skorupie ziemskiej występuje w połączeniach głównie  

z tlenem tworząc borany, np. borax , rzadziej 

jako kwas borowy [ ]. 

W komórkach roślinnych i zwierzęcych przy pH 7.5,  

w cytoplazmie ponad  99.9% B występuje w formie , 

pozostała ilość stanowią borany [ ]. 



Krauskopf (1972) 

W glebach B występuje w koncentracjach od 10 doo 300 mg/kg , a w wodach 
 w stężeniach od 0.001 do 2 mg/L. 

Skały Minerały 
Zawartość 
B mg/kg 

Minerał klasa/typ minerału 

Magmowe Granit 
Bazalt 

15 
5 

Borax 
Kernit 
Kolemanit 

uwodnione 
borany 

Na2B4O7 ·10H2O 
Na2B4O7 ·4H2O 
Ca2B6O11 ·8H2O 

Osadowe Wapienne 
Piaskowce 
Ilaste 

20 
35 
100 

Ulexit 
 
Ludwigit 

uwodnione 
borany 
bezwodne 
borany 

NaCaB5O9 ·8H2O 
 
Mg2 FeBO5  

gleby 
 

7-80 Kotoit 
Turmaliny 
 
 
Axinit 

kompleksy 
boro-
krzemianów 

Mg3(BO3)2 
Na(Mg, Fe, Mn, Li, 
AlBO3)2Al6Si6O18(BO3)3(OH, F)4 

 
(Ca, Mg, Fe)3Al2BO3Si4O12(OH) 

kolemanit 



• Przy pH gleby <7.0, w roztworze dominuje forma  kwasu 

borowego H3BO3 , która wykazuje małe powinowactwo do 

minerałów ilastych. 

• Przy pH gleby >7,0 (odczyn alkaliczny) dominuje forma 

anionu  B(OH)4
- , która jest łatwo absorbowana przez 

minerały ilaste osiągając maximum adsorpcji przy około pH 

9.0. 

 



• Wysokie opady wraz z dobrą rozpuszczalnością B w roztworze 

glebowym mogą być głównymi przyczynami niedoboru B.  

• W wysokich stężeniach B może stać się toksyczny dla roślin, ponieważ 

, co utrudnia zarządzanie B w systemie gleba-roślina.  

• Zarówno niedobór B, jak i jego toksyczność są związane z zaburzeniami 

wzrostu roślin i stratami plonów. 



Wysokie zawartości boru występują w wodzie morskiej  

( ), ściekach domowych ( ) i regionalnych 

wodach podziemnych (z zawartością boru do ).  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje stężenie boru  

jako dopuszczalny dla wody pitnej. 

Poziom boru w wodzie do nawadniania przekraczającej 

może wpływać na plony wrażliwych upraw (np. awokado, owoce 

cytrusowe). 



Ocena zasobności gleby w bor (mg B/dm3) 

niska dobra nadmierna 

<0,2 0,5-2 >3,5! 



Ocena 
zawartości 

boru 

pH w 1 M KCl 

do 4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 do 6,5 

Niska 

Średnia 

Wysoka 

< 0,8 

0,8-2,6 

>2,6 

<1,0 

1,0-3,2 

>3,2 

<1,3 

1,3-4,3 

>4,3 

<2,2 

2,2-7,2 

>7,2 



Miejsce B Cu Fe Mn Zn 

Pan X  5,7 10,3 3717 103 12 

Pan X-ogród 7,0 16,5 3034 290 183 

Pole uprawne 4,8 10,2 2958 264 41 

Kompost 11,6 8,2 1585 308 120 

Pan Y tunel  3,1 9,7 1050 94 36 

Pan Y pole  3,5 9,1 1270 168 42 

Cukinia pole  5,1 9,0 2580 290 75 

Normy 
0,8-7,2  

w zal. od pH 
5-15       

gl. ciężkie 
- 110-1100 

11,5-51,5 
gl. ciężkie 

Zawartość mikroelementów i pierwiastków śladowych (mg 

kg-1 s.m.) oznaczona metodą Rinkisa w 1 M HCl  

Z obornikiem bydlęcym  (30 t/ha) wprowadza się do gleby około 160 g B/ha, a 
obornikiem trzody chlewnej 115 g B/ha).  



Miejsce pH EC  P K Mg Ca S Na 

Pan X  5,56 89 ślady 28 71 1205 13,8 8,8 

Pan X-ogród 7,24 183 201 214 214 2572 37,2 92 

Pole uprawne 6,25 183 7 21 68 727 8,8 19 

Kompost 7,17 176 70 338 344 5393 103 111 

Pan Y tunel  6,70 194 162 263 194 1777 27,2 7,9 

Pan Y pole  6,97 119 62 90 74 858 7,9 1,4 

Cukinia pole  6,48 114 13 25 156 1125 9,3 5,5 

Normy 
6,0-

7,0 

0-

2000 
30-60 

150-

200 

60-

120 

1000-

2000 
<100 <100 



Obecność B w roślinach odnotowano po raz pierwszy ., ale dopiero  

w 1923 botanik udowodniła znaczenie B dla wzrostu i 

rozwoju bobu i innych roślin strączkowych (praca magisterska pt.: „Wpływ 

kwasu borowego i boraksu na bób i niektóre inne rośliny”. 

Obecnie, w oparciu o wymagania dotyczące B dla wzrostu i rozwoju, rośliny 

można podzielić na cztery klasy:  

1.  (figowiec, kauczukowiec, mniszek kauczukodajny, i in.) 

2.  

3. pozostałe  

4. rośliny z rodziny  Poaceae.  



* Grzebisz (2008) 

Wrażliwość* 
Krytyczna zawartość 

(mg kg-1 s.m.) 
Rodzina 

Tolerancyjne <10 trawy 

Mało wrażliwe 11-30 motylkowe 

Umiarkowanie wrażliwe 31-60 kapustowate 

Wrażliwe >60 komosowate 



Brokuł Wysoka 

Burak Wysoka 

Kalafior Wysoka 

Rzepa Wysoka 

Seler Wysoka 

Kapusta Średnia 

Marchew Średnia 

Sałata Średnia 

Pietruszka Średnia 

Rzodkiewka Średnia 

Szpinak Średnia 

Kukurydza słodka Średnia 

Pomidor Średnia 

Cebula Niska 

Ogórek Niska 

Papryka Niska 

Fasola Niska 



Gatunek B Cu Fe Mn Mo Zn 

Peluszka 12,0 7,3 107 17 3,27 45 

Wyka 21,1 6,6 133 25 1,28 93 

Wyka+żyto 12,7 4,5 108 23 0,81 47 

Bobik 16,6 5,6 95 49 1,98 84 

Peluszka+owies 6,3 4,9 169 31 2,24 43 

Łubin 11,2 5,8 162 153 0,15 130 

Gorczyca 17,0 7,0 703 44 0,49 87 

Brukiew 10,6 5,1 122 22 0,50 31 

Rzepa 19,4 4,4 127 18 0,66 33 

Kapusta 12 3,5 333 27 0,67 28 

Rzodkiew 20,0 3,2 100 17 0,69 32 



• udział w tworzeniu ścian komórkowych  (sieciowanie pektyn ściany 

komórkowej) 

• utrzymanie integralności błony komórkowej i jej funkcji 

• transport cukrów i metabolizm węglowodanów 

• stymulacja metabolizmu kwasów nukleinowych (RNA, DNA) 

• metabolizm kwasu indolowego, związków fenolowych oraz azotu 

• udział w fotosyntezie oraz cyklu askorbinian/glutation 

• tworzenie się łagiewki pyłkowej 

• kilka aktywności enzymatycznych 

 



W badaniach z cukinią  (Cucurbita pepo L.) 95–98% z ogólnej zawartości B w 

roślinie było zlokalizowane w ścianie komórkowej liści. B  połączony z pektynami 

kontroluje wytrzymałość i porowatość ściany komórkowej. 



Polisacharydy pektynowe przyczyniają się do wytrzymałości mechanicznej i właściwości 
fizycznych ścian pierwotnych poprzez wiązanie z . RG-II jest unikalnym miejscem 
wiązania B w w ścianach komórkowych większości roślin . 

pl.wikipedia.org 



• Bor jest pobierany przez korzenie roślin z roztworu glebowego w postaci 

obojętnej cząsteczki . 

• Przy odpowiedniej podaży kwas borowy jest transportowany z roztworu 

glebowego do komórek korzenia na drodze przez 

membrany komórkowe. 

• Po pobraniu B przez korzenie, jest on ładowany do  i przenoszony 

do pędów przez , a następnie gromadzony w 

starszych liściach bez retranslokacji. Z tego powodu objawy niedoboru B były 

po raz pierwszy widoczne w rosnących tkankach korzenia i pędów. 

 



Uprawy o bardzo niskim zapotrzebowaniu na bor (bez potrzeby nawożenia): 
fasola, groch 

wysokie średnie niskie 

brokuł 
kapusta 
kalafior 
brukiew 

rzepa 
burak 

szpinak 
seler 

 

szparagi 
marchew 
pietruszka 
kabaczek 

por 
cebula 

truskawka 
kukurydza 
pomidor 
ziemniak 
bakłażan 

papryka 
ziemniak słodki 



 jest najbardziej rozpowszechniony spośród wszystkich 

znanych niedoborów pierwiastków śladowych i występuje głównie  

w chłodnych, wilgotnych regionach klimatycznych. 

https://ag.umass.edu http://www.ecofarmingdaily.com 



• Wadliwa budowa ściany komórkowej - zahamowanie wzrostu wierzchołkowych 

merystemów korzenia i łodygi (burak, ziemniak, szpinak, lucerna), łagiewek 

pyłkowych, jak również kruchość młodych liści i ogonków liściowych (seler, 

burak, rzepak, kapusta chińska). 

• Uszkodzone tkanki – utrata zdolności ochrony przed fenolami (marchew, 

brukiew) 

• Mniejsza liczba zawiązanych nasion, zdeformowane owoce (słonecznik, rzepak, 

winorośl, oliwka). Krytyczna faza u roślin ziarnkowych – to faza kwitnienia i 

dojrzewania nasion. 

 



http://www.ecofarmingdaily.com 

Niezapylone kwiaty winorośli, „hen and chicken” 

Słabe uziarnienie kolby kukurydzy 



• Puste komory lub otwarte wgłębienia w owocach ogórka i cukinii mogą być 

spowodowane niedostatecznym zapyleniem i zredukowanym zawiązywaniem 

nasion. Niedobór boru lub połączenie niedoboru boru i wapnia może również 

powodować te objawy.  

• Objawy niedoboru potęguje niekorzystny przebieg pogody w sezonie 

wegetacyjnym, zwłaszcza długotrwałe susze. 

https://extension.udel.edu 



Fe Mn B, Zn, Cu Mo 

<6,0 5,0-6,5 5,0-7,0 >7,0 

Kontrola warunków glebowych odpowiedzialnych za dostępność 
mikroelementów: 
 
1. Odczyn gleby (pH w H2O) 

2. Płodozmian – właściwe następstwo roślin 

3. Stosowanie nawozów stymulujących lokalną zmianę pH, naturalnie 

chelatujących metale i zwiększających aktywność mikrobiologiczną gleby. 



Typowym widocznym objawem jest przebarwienie 

liści, zmniejszenie wigoru roślin, opóźniony rozwój roślin, zmniejszenie 

liczby oraz wielkość i waga owoców. 



Podniesienie produktywności ziemi uprawnej poprzez wzrost zwartości 

próchnicy /pojemności wodnej i sorpcyjnej gleby: 

- płodozmian/rośliny okrywowe/nawozy zielone (aktywność mikrobiologiczna ) 

- zbalansowane użycie nawozów mineralnych w połączeniu z nawozami 

organicznymi (obornik/kompost). 

Zatrzymanie wody w glebie: 

- poprawa struktury gleby 

- uprawa konserwująca/mulczowanie powierzchni gleby 

- uproszczona uprawa roli 

Przystosowanie do warunków ocieplenia klimatu i niedoborów wody: 

- uprawa gatunków odpornych na suszę 

- uprawa odmian głęboko korzeniących się. 



-     wyeliminowanie czynników ograniczających swobodny wzrost 

korzeni w glebie 

- utrzymanie dużej strefy korzeniowej (zasięg pionowy) 

umożliwiającego pokrycie potrzeb wodnych w okresach niedoboru 

wody 

- dostarczenie wody w okresach niedoborów (nawadnianie). 


