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Streszczenie
W doświadczeniach wazonowych prowadzono badania nad wpływem nawożenia N w
roztworze mocznika oraz stosowania chlorku chlorocholiny na pobieranie Cs-137 przez
pszenicę jarą z gleby i poprzez liście. Stwierdzono, że stosowanie nawożenia azotowego
poprzez oprysk roztworem mocznika i dodatkowe użucie retardantu wzrostu powoduje
wzrost nagromadzenia w ziarnie Cs-137 pobieranego z skażonej gleby. Z skażonych liści w
fazie kwitnienia nagromadza się w ziarnie pszenicy jarej 2-4 krotnie więcej Cs-137 w
porównaniu do ilości znajdowanych w ziarnie roślin skażonych w fazie krzewienia.
Stosowanie nawożenia dolistnego mocznikiem i chlorku chlorocholiny nie wpływa na
nagromadzenie się Cs-137 w ziarnie jeśli rośliny zostały skażone we wcześniejszych fazach
rozwojowych. Skażenia Cs-137 naniesione na rośliny po zastosowaniu chlorku chlorocholiny
w późniejszych fazach rozwojowych, łatwiej przechodzą do plonów pszenicy jarej.

Summary

In pot experiments were studied effekts of using nitrogen urea solution to leaves and use
chloride chlorocholine on the Cs-137 accumulation in spring wheat crops. The Cs-137
contamination was conducted from soil and through leaves.
It has been found that use nitrogen fertilization as urea solution spray and in addition use
chloride chlorocholine caused an increase of Cs-137 concentration in grain from the
contaminated soil. Accumulation of Cs-137 in spring wheat grain is 2-4 times higher coming
from the contaminated leaves in blooming phase in comparision to the grain of plants
contaminated in spread phase. The urea solution fertilization used on leaves and addition
chloride chlorocholine did not influence the Cs-137 accumulation in grain when the plants
was contaminated in the early growing phases. The Cs-137 contamination brought on the
plants after using chloride chlorocholine in subseguent growing phases passed early in to
spring wheat grain.

Wstęp
Katastrofa atomowa w Czarnobylu spowodowała, że bardzo duże powierzchnie

użytków rolnych uległy skażeniu radioaktywnemu w tak znacznym stopniu, że ich
użytkowanie bez specjalnych zabiegów jest niemożliwe [1,2]. Najbardziej efektywnym
sposobem tak ze względu na ograniczenie nagromadzenia się skażeń w plonach jak i
ograniczenie mocy dawki i zlikwidowanie możliwości rozprzestrzeniania się skażeń
powierzchniowych jest specjalna orka melioracyjna ze zdięciem warstwy skażonej i
umieszczeniem jej na głębokości 60-70 cm [3]. Jednakowoż sposób ten w praktyce znalazł

179



zastosowanie tylko dla ograniczonych powierzchni - najbardziej skażonych, przede
wszystkim ze względów ekonomicznych (duże zapotrzebowanie mocy mała wydajność).
Również efekty osiągnięte w ograniczeniu skażeń okazały się mniejsze od zakładanych na
podstawie badań naukowych gdyż dokładność wykonania takiej orki jest gorsza jak w
warunkach doświadczalnych i część skażenia miesza się z warstwą uprawną gleby [4].
Efektownym sposobem ograniczenia przechodzenia radionuklidów do plonów z gleb
skażonych okazało się również nawożenie mineralne szczególnie w przypadku, gdy rośliny
uprawne wyraźnie reagują na nie zwyżką plonów [5], Zuważono jednak że na glebach
skażonych Cs-13 7 w wielu przypadkach rośliny reagują wzrostem nagromadzania tego
nuklidu w plonach pod wpływem nawożenia azotowego [6].
Opracowana przez Czubę nowa technologia nawożenia dolistnego roztworem mocznika o
różnych stężeniach w zależności od gatunku i fazy rozwojowej rośliny [7], oraz możliwość
ingerowania w dynamikę rozwoju niektórych tkanek u zbóż poprzez stosowanie retardanta
wzrostu (chlorek chlorocholiny - CCC) stważały nadzieję na uzyskanie korzystnych
rezultatów w poszukiwaniu sposobów na ograniczenie nagromadzania się Cs-137 w plonach
zbóż.
Celem badań było określenie jak dokarmianie dolistne mocznikiem i stosowany retardant
wzrostu wpływa na nagromadzanie się Cs-137 w plonach pszenicy jarej przy pobieraniu tego
nuklidu z gleby i poprzez liście.

Warunki i metody badań
Doświadczenie przeprowadzono w hali wegetacyjnej w wazonach Wagnera o pojemności 6
kg gleby. Wazony napełniono warstwą próchniczną gleby brunatnej o pH w KC1 5,4
zawierającej 0,8 % C org. 5,8 g P i 13,2 g K w 100 g gleby (wg. Egnera). Obiektem badań
była pszenica jara odmiany Opolska.

Schemat doświadczenia
skażona gleba skażenie dolistne

1. nawożenie tradycyjne 1. nawożenie tradycyjne
2. nawożenie tradycyjne + CCC 2. nawożenie tradycyjne + CCC
3. nawożenie N tylko dolistne 3. nawożenie N tylko dolistne
4. nawożenie N tylko dolistne + CCC 4. nawożenie N tylko dolistne + CCC

Doświadczenie założono w układzie w pełni zrandomizowanym w czterech powtórzeniach.
Nawożenie makro i mikroelementami stosowano zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką
prowadzenia doświadczeń wazonowych. "Dokarmianie" N stosowano poprzez oprysk 18%
roztworem mocznika w fazie krzewienia i 6% roztworem w fazie 2-go kolanka. Jako
retardanta wzrostu do oprysku użyto Bercemę w fazie strzelania w źdźbło. Glebę
skażono przed napełnianiem wazonów 5 ml 137CsCl o aktywności 8 MBq i dokładnie
wymieszano. Skażenia dolistne naniesiono poprzez oprysk roślin w końcowej fazie
krzewienia i w fazie kwitnienia w ilości 2 ml 137CsCl o aktywności 0,8 MBq. Rośliny zbierano
w pełnej dojrzałości, a próby średnie do spopielenia i pomiarów radioaktywności wybierano
po wysuszeniu i rozdrobnieniu całego plonu. Pomiary wykonano na jednokanałowym
układzie zliczającym (Typ -701) z użyciem licznika NaJTI.

Omówienie wyników i dyskusja
Wyniki uzyskane w doświadczeniu z glebą skażoną Cs-137 (tab. 1) wykazały, że

stosowanie azotu drogą dolistną w formie oprysku roztworem mocznika powoduje wzrost
nagromadzenia radionuklidu w plonie ziarna. Wielkości akumulacji radionuklidu w słomie

180



wskazują na wyraźny efekt akumulacji przy łącznym występowaniu obu czynników. Trudno
określić, czy znaczny efekt wzmożonego nagromadzenia Cs-137 w plonach pod wpływem
nawożenia azotowego [6] można odnosić również do dolistnego stosowania roztworu
mocznika. Wydaje się, że w pewnym stopniu wyjaśnienie tych zagadnień można byłoby
uzyskać w badaniach nad potencjałem i przepływem jonów przez błony komórkowe [8].

Tabela 1
Akumulacja Cs-137 w ziarnie i słomie pszenicy jarej z gleby skażonej (% w lgsm z dawki na
wazon x l O"5)
Accumulation of Cs-137 in grain and straw of spring wheat from contaminated soil ( % in
lgdm from dose on pot x 10"5)

Obiekty - Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization +CCC

3 .Nawożenie tylko dolistne
N fertilization only to leaves

4.Nawożenie tylko dolistne+CCC
N fertilization only to leaves+CCC

NIR-LSD p-0.05

Ziarno-grain

4.16

4.24

5.71

10.6

Słoma-straw

14.25

19.79

20.46

31.52

2.98 12.70

Tabela 2
Akumulacja Cs-137 w ziarnie pszenicy jarej z skażeń naniesionych na liście w dwóch fazach
rozwojowych (% w 1 g. s. m. z dawki na wazon)
Acumulation of Cs-137 in grain and straw spring wheat from contaminated leaves in tvvo
stage development (grovth) / in lg. d. m. from dose on pot/

Obiekty
Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization + CCC

3. N - tylko dolistnie
N frtilization only toleaves

4. N - tylko dolistnie + CCC
N fertilization only toleaves + CCC

NTR-SLD p.-0.05

ziarno
krzewienie
tospread

0.0304

0.0282

0.0289

0.0245

- grain
kwitnienie
blooming
0.0781

0.1247

0.0542

0.0789

0.02

słoma
krzewienie
to spread

01875

0.1410

0.1441

0.1576

-straw
kwitnienie
blooming

0.4503

0.4591

0.2649

0.3644

0.162

Skażenia dolistne Cs-137 (tab.2) dają około 200 do blisko 2000 razy większą akumulację w
ziarnie tego radionukJidu w porównaniu z akumulacją na glebie skażonej. O szczególnie
łatwym przejściu skażeń powierzchniowych do plonów roślin donoszą także inni badacze [9].
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Zwraca się przy tym uwagę na fakt łatwiejszego pobierania Cs-137 z skażonej gleby
dostającej się na powierzchnię liści poprzez ich ochlapywanie w czasie silnych opadów
deszczu. W obiektach z naniesieniem skażeń na liście w fazie kwitnienia w ziarnie
nagromadziło się 2-4 krotnie więcej Cs-137 w porównaniu do obiektów w których skażenia
nanoszono w fazie krzewienia. Fakt ten potwierdzają w swych badaniach inni autorzy [10].
Efekt ten związany jest przede wszystkim ze znacznie większą powierzchnią liści, rozbudową
tkanek przewodzących oraz brakiem "rozcieńczenia" pobranego przez liście Cs-137 w
rozwijających się tkankach rośliny [11].
W obiektach z wcześniejszym (krzewienie) dolistnym skażeniem roślin Cs-137 stosowanie
roztworu mocznika i retardantu wzrostu (Bercema) nie miały udowodnionego wpływu na
nagromadzenie się tego nuklidu w ziarnie. Odmienne uwarunkowania zaobserwowano w
obiektach z późniejszym nanoszeniem skażeń (kwitnienie). Stosowanie retardantu wzrostu
stymulowało nagromadzanie się Cs-137 w ziarnie a dokarmianie dolistne mocznikiem
ograniczało je. Zastosowanie obu zabiegów sprawiało, że akumulacja była podobna jak w
obiekcie kontrolnym, t.j. z tradycyjnym nawożeniem. Zróżnicowanie nagromadzania się Cs-
137 w słomie w poszczególnych obiektach potwierdza korzystny efekt dokarmiania
dolistnego mocznikiem w ograniczeniu przechodzenia Cs-137 z powierzchni liści do rośliny .
Stosowanie retardantu wzrostu nie ograniczało pobierania radionuklidu a przy łącznym

stosowaniu z dolistnym dokarmianiem mocznikiem niwelowało jego ograniczający wpływ na
akumulację Cs-13 7.

tabela 3

Akumulacja Cs-137 w słomie pszenicy jarej z skażeń naniesionych na liście w dwóch fazach
rozwojowych ( % w lg. s.m. z dawki na wazon)
Accumulation of Cs-137 in straw of spring wheat from contaminated leaves in two stage
development ( % in Igdm from dose in pot)

Obiekty-Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization+ CCC

3. Nawożenie tylko dolistne
N fertilization only to leaves

4. Nawożenie tylko dolistne+ CCC
N fertilization only to leaves+CCC

NIR-LSD p-0.05

krzewienie
to spread

0.1875

0.1410

0.1441

0.1576

kwitnienie
bloominig

0.4503

0.4591

0.2649

0.3644

0.162

Zestawienie procentowej zawartości Cs-137 w ziarnie w stosunku do ilości znajdowanych w
słomie (tab. 3) wykazało większy udział skażeń pobieranych z gleby. Można przypuszczać,
że część skażenia naniesionego na liście nie została włączona w obieg metaboliczny i stąd
pozornie mniejszy jego udział w skażeniu ziarna.
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WNIOSKI . .

1. Stosowanie nawożenia azotowego wyłącznie poprzez oprysk dolistny roztworem
mocznika i jednoczesne użycie retardantu wzrostu sprzyja wzrostowi nagromadzenia w
ziarnie pszenicy jarej Cs-137 pobieranego z gleby skażonej tym nuklidem.
2. Skażenie powierzchniowe liści pszenicy Cs-137 w fazie kwitnienia daje 2-4 krotny wzrost
nagromadzenia skażeń w ziarnie w porównaniu do ilości znajdowanych w ziarnie roślin
skażonych w fazie krzewienia.
3. W przypadku gdy skażenia powierzchni roślin Cs-137 wystąpiły we wczesnych fazach
rozwojowych (do krzewienia) dokarmianie dolistne roztworem mocznika i stosowanie
retardantów wzrostu nie wpływają na zmianę nagromadzenia się skażeń w ziarnie.
4. W przypadku wystąpienia skażeń powierzchniowych Cs-137 po zastosowaniu retardantów
wzrostu w późniejszych fazach rozwojowych należy się liczyć ze wzrostem zawartości
skażeń w ziarnie.
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