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In 2008 carrot “Kazan F1” was cultivated in a pot experiment on heavy soil with iodine application (in the concentration of 1 mg I·dm-3 of soil) in the form of KI and KIO3. The experiment included variable nitrogen fertilization - control without N and combinations with
N (in the concentration of 100 mg N·dm-3 of soil) supplied in the form of Ca(NO3)2 and
(NH4)2SO4. Iodine application in the form of KI and KIO3 did not result in iodine biofortification of carrot storage roots and leaves – with exception of combinations: KIO3 without N
and Ca(NO3)2+KI. In combinations including N fertilization as well as in those without nitrogen, soil application of KIO3 (in comparison to KI) resulted in higher content of N-total in
storage roots but no such effect was shown in leaves. Depending on N-fertilization as well
as form of this element, variable effects of iodine application as KI and KIO3 on the content
of: dry weight, extract, carotenoids, ascorbic acid, Ca, K, Mg, Na, P and S in storage roots
were observed. Iodine and nitrogen fertilization had no significant influence on soluble sugars content in carrot storage roots.
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1. Wprowadzenie
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz wielu innych krajach należy ograniczyć dzienne spożycie soli kuchennej (w Polsce w przybliżeniu
o 50%), która w nadmiernych ilościach przyczynia się do zwiększonej częstotliwości występowania wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: schorzenia układu krążenia, w tym zawały serca oraz niektóre choroby nowotworowe. Wdrożenie zaleceń WHO doprowadzi w perspektywie do znacznego pogorszenia podaży jodu w diecie, ponieważ program profilaktyki
jodowej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, opiera się głównie na jodowaniu soli
kuchennej [Szybiński 2005, He, MacGregor 2008, Wilmowska-Pietruszyńska 2008]. Z tego
powodu obecnie poszukuje się alternatywnych, a przy tym bardziej skutecznych na poziomie populacyjnym sposobów wprowadzania jodu do łańcucha pokarmowego, umożliwiających zarówno ograniczenie strat tego pierwiastka z żywności, jak i zwiększenie jego przyswajalności przez organizm ludzki [Weng i in. 2008]. Biofortyfikacja (wzbogacanie) roślin
w jod jest postulowana jako jedna z alternatywnych metod wprowadzenia jodu do łańcucha
pokarmowego [Strzetelski 2005].
Doglebowe nawożenie roślin jodem zaliczane jest do tak zwanych agrostrategii biofortyfikacji [White, Broadley 2009]. Skuteczność tego sposobu wzbogacania roślin w jod
może być jednak ograniczona ze względu na: silną sorpcję tego składnika w glebie [Muramatsu i in.1996], ulatnianie jodu z gleby do atmosfery w formie I2 wskutek przemian powodowanych przez kwasy humusowe [Yamaguchi, inni 2005], czy też proces metylacji jodu,

polegający na uwalnianiu tego pierwiastka z roślin do atmosfery w formie CH3I [Saini i in.

1995].

Jod nie jest uznawany za składnik pokarmowy niezbędny dla roślin [Kabata, Mukherjee
2007], dlatego też konieczne jest rozpoznanie ubocznego oddziaływania doglebowego nawożenia tym pierwiastkiem, jak również łącznej aplikacji jodu ze składnikami pokarmowymi,
na wielkość i jakość biologiczną plonu. Dotychczasowe badania z zakresu biofortyfikacji roślin w jod w bardzo ograniczonym stopniu wyjaśniają te zagadnienia.
2. cel, materiał i Metody badań
Celem badań było określenie wpływu doglebowego nawożenia jodem w formie jodku (I-) i jodanu (IO3-) na tle zróżnicowanego (pod względem dawki i formy) nawożenia azotem, na efektywność biofortyfikacji roślin marchwi w jod oraz jakość biologiczną korzeni spichrzowych.
Marchew „Kazan F1” uprawiano w roku 2008 w pojemnikach ażurowych o wymiarach

60×40×20 cm, umieszczonych na terenie otwartym pod cieniówką. Pojemniki wypełnio-

no glebą ciężką (pył ilasty o składzie granulometrycznym: 14% piasku, 45% pyłu, 41% iłu)
o zawartości substancji organicznej 2,43%. Nasiona wysiano 25.04.2008 r.
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Zawartość przyswajalnych form składników pokarmowych uzupełniono przed rozpoczęciem uprawy do poziomu: P-80 mg·dm-3 i K-170 mg·dm-3 gleby, stosując nawożenie
KH2PO4 (w formie nawozu firmy Yara), opierając się na wynikach analizy chemicznych właściwości gleby. Nawożenia Mg i Ca nie wykonywano ze względu na to, że zawartość tych

składników w glebie (Mg-107 mg·dm-3 i Ca-1026 mg·dm-3) pokrywała wymagania pokarmowe marchwi. Zawartość azotu mineralnego w glebie przed rozpoczęciem uprawy wynosiła: N-NH4 2,4 mg·dm-3 i N-NO3 8,5 mg·dm-3 gleby.

Badaniami objęto obiekty z doglebowym przedsiewnym nawożeniem jodem (I) i azotem

(N), zróżnicowanym w następujący sposób pod względem formy aplikowanych nawozów:
●

kontrola bez nawożenia N i I,

●

nawożenie I w formie KI bez nawożenia N,

●

nawożenie I w formie KIO3 bez nawożenia N,

●
●
●
●

nawożenie N+I w formie Ca(NO3)2 i KI,

nawożenie N+I w formie Ca(NO3)2 i KIO3,
nawożenie N+I w formie (NH4)2SO4 i KI,

nawożenie N+I w formie (NH4)2SO4 i KIO3.

Azot i jod aplikowano jednorazowo, przedsiewnie, w dawce 100 mg N·dm-3 gleby i 1 mg

I·dm-3 gleby, tj. – w przeliczeniu 200 kg N i 2 kg I na hektar.
Aplikację I i N wykonano w formie:
●
●
●

KI i KIO3 – odczynników cz.d.a. (KI – POCh; KIO3 – Sigma Aldrich),

Ca(NO3)2 – nawozu firmy Yara,

(NH4)2SO4 – nawozu Z.A. Kędzierzyn.

Zbiór marchwi połączony z pobraniem prób gleby oraz liści i korzeni spichrzowych do
analiz przeprowadzono 2.10.2008 r. W liściach i korzeniach spichrzowych marchwi oznaczono zawartość N-ogółem metodą Kiejdahla oraz jodu metodą ICP-OES, po inkubacji
prób w 2% kwasie octowym [Smoleń, Strzetelski 2007]. W korzeniach spichrzowych marchwi oznaczono zawartości: suchej masy w 105°C, ekstraktu metodą refraktometryczną,
cukrów rozpuszczalnych metodą antronową, karotenoidów po ekstrakcji mieszaniną aceton : n-heksan 4:6, kwasu askorbinowego metodą jodanową oraz Ca, K, Mg, Na, P i S techniką ICP-OES, po mikrofalowej mineralizacji prób w 65% HNO3.

W próbach gleby pobranych po zbiorze marchwi oznaczono (w ekstraktach glebowych

sporządzonych za pomocą 0,03M CH3COOH) zawartość N-NH4 i N-NO3 techniką FIA oraz
zawartość I, Ca, K, Mg, Na, P i S techniką ICP-OES.

Uzyskane wyniki weryfikowano statystycznie przy użyciu modułu ANOVA programu
‘Statistica 8.0 PL’ dla P < 0,05. Istotność różnic między obiektami była oceniana za pomocą testu Duncana.
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3. Wyniki i dyskusja
Przy stosunkowo wyrównanej zawartości jodu oraz azotu mineralnego (N-NH4 i N-NO3)

w glebie po uprawie marchwi stwierdzono istotne oddziaływanie zastosowanego nawoże-

nia jodem i azotem na zawartość I i N w liściach oraz na zawartość N w korzeniach spichrzowych marchwi (tab. 1). Należy podkreślić, że na tle zróżnicowanego nawożenia azotem, formy związków jodu KI i KIO3 aplikowanego doglebowo nie powodowały istotnych

zmian zawartości N-ogółem w liściach marchwi. W korzeniach spichrzowych wykazano natomiast tendencję do zwiększenia zawartości N pod wpływem nawożenia KIO3 w stosunku
do KI, zarówno w obiektach nienawożonych azotem, jak i w obiektach z aplikacją Ca(NO3)2

i (NH4)2SO4.

Analiza zawartości jodu w liściach wykazała bardzo interesujące zależności. Więk-

szą zawartość jodu w stosunku do kontroli stwierdzono tylko w liściach roślin nawożonych łącznie Ca(NO3)2+KI oraz w roślinach traktowanych KIO3, lecz nienawożonych azo-

tem. Warto zauważyć, że w obiektach nienawożonych azotem aplikacja dolistna KIO3
powodowała istotne zwiększenie zawartości jodu w liściach, a nawożenie doglebowe KI

zmniejszenie zawartości w porównaniu do kontroli. Aplikacja KIO3 w roślinach nawożo-

nych Ca(NO3)2 powodowała zmniejszenie zawartości jodu w liściach, a w przypadku roślin nawożonych (NH4)2SO4 jej zwiększenie w porównaniu do aplikacji KI. W kontekście

wyników tych oznaczeń niezwykle interesujące jest, że pomimo zastosowanego nawożenia jodem w korzeniach spichrzowych marchwi (zarówno nienawożonej, jak i nawożonej
azotem) zawartość tego pierwiastka kształtowała się na poziomie zbliżonym do kontroli.
Spośród warzyw najbogatsze w jod są warzywa liściowe. Marchew jest zaliczana
jednak do gatunków, które mogą gromadzić stosunkowo duże ilości tego pierwiastka
[Strzetelski 2005]. W niniejszych badaniach potencjalną przyczyną niskiej skuteczności doglebowego nawożenia jodem na akumulację tego pierwiastka w marchwi mogła
być silna sorpcja jodu w glebie z materią organiczną (grupami tiolowymi i polifenolami)
oraz uwodnionymi tlenkami żelaza i glinu [Whitehead 1984, Muramatsu i in. 1996]. Pośrednio wskazuje na to wyrównana pomiędzy obiektami zawartość łatwo dostępnych
form jodu w glebie, ekstrahowanych za pomocą 0,03 M kwasu octowego. Procesy sorpcji jodu w glebie wpływają na ograniczenie dostępności dla roślin przyswajalnych form
tego pierwiastka, ponieważ zaabsorbowany jod w bardzo małym stopniu ulega procesowi desorpcji. Zachodzi on głównie przy obniżeniu potencjału oksydoredukcyjnego gleby do ujemnych wartości Eh, które zasadniczo w glebach uprawnych występują jedynie
w warunkach beztlenowych powodowanych nadmiernym, długotrwałym ich uwilgotnieniem [Muramatsu i in. 1996]. W tym kontekście można również przypuszczać, że zastosowana w naszych badaniach dawka jodu mogła być zbyt niska, by w skuteczny sposób
zwiększyć podaż dostępnego jodu dla roślin w glebie, a tym samym spowodować poprawę efektywności biofortyfikacji marchwi w ten pierwiastek.
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Tabela 1. Zawartość azotu i jodu w liściach i korzeniach spichrzowych oraz w glebie po uprawie
marchwi
Table 1.

Nitrogen and iodine content in carrot leaves, storage roots and in soil after carrot cultivation
Zawartość
Obiekt

1. Kontrola (bez N i I)
2. KI (bez N)
3. KIO3 (bez N)
4. Ca(NO3)2+KI
5. Ca(NO3)2+KIO3
6. (NH4)2SO4+KI
7. (NH4)2SO4+KIO3

1. Kontrola (bez N i I)
2. KI (bez N)
3. KIO3 (bez N)
4. Ca(NO3)2+KI
5. Ca(NO3)2+KIO3
6. (NH4)2SO4+KI
7. (NH4)2SO4+KIO3

w liściach

w korzeniach spichrzowych
jod
azot
jod
(mg I∙kg s.m.)
(N % s.m.)
(mg I∙kg s.m.)
120,8 d
0,81 a
0,86 a
109,8 c
0,85 b
0,75 a
132,4 e
0,90 c
0,74 a
158,5 f
1,21 d
0,72 a
85,6 a
1,23 de
0,58 a
83,4 a
1,24 e
0,85 a
91,6 b
1,34 f
0,73 a
w glebie (mg∙dm-3)
jod (I)
azot mineralny (N-NH4+N-NO3)
1,05 a
5,0 a
0,65 a
4,1 a
0,61 a
4,7 a
0,71 a
4,4 a
0,73 a
4,1 a
0,91 a
5,5 a
0,96 a
3,4 a
azot
(N % s.m.)
1,85 a
1,84 a
1,80 a
1,82 a
2,09 ab
2,52 c
2,32 bc

Uwaga! Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie dla P < 0,05.

Głównym akceptorem jodu są liście, a nie korzenie roślin [Strzetelski 2005]. W tym
aspekcie inną przyczynę stosunkowo niskiej efektywności wzbogacania marchwi w jod,
można upatrywać w procesie ulatniania jodu z liści do atmosfery w postaci metylowanych
form tego pierwiastka - CH3I [Saini i in. 1995]. Na podstawie wyników naszych badań nie

można jednak obiektywnie stwierdzić, czy zmniejszenie zawartości jodu (w stosunku do
kontroli) w liściach roślin z kombinacji nr 2, 5, 6 i 7 było spowodowane tylko i wyłącznie metylacją jodu do atmosfery czy też innymi procesami związanymi chociażby z ograniczaniem
pobierania tego pierwiastka z gleby, a w konsekwencji transportu jodu z korzeni do liści.
Zastosowane zróżnicowane nawożenie jodem i azotem w istotny sposób oddziaływało
na zawartość suchej masy, ekstraktu, karotenoidów i kwasu askorbinowego w korzeniach
spichrzowych marchwi, nie powodowało natomiast istotnych zmian w zawartości cukrów roz-

puszczalnych (tab. 2). W porównaniu do kontroli, we wszystkich badanych kombinacjach
z nawożeniem N i I stwierdzono obniżenie zawartości suchej masy w marchwi. W obiektach
nienawożonych azotem oraz w korzeniach spichrzowych roślin nawożonych (NH4)2SO4 aplikacja jodu w formie KIO3 w porównaniu do KI powodowała zmniejszenie zawartości suchej

masy – różnice te były jednak stosunkowo niewielkie. Tylko w korzeniach spichrzowych roślin

nienawożonych azotem aplikacja KI i KIO3 wpłynęła na zmniejszenie zawartości ekstraktu
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oraz karotenoidów. W pozostałych kombinacjach stwierdzono większą zawartość ekstraktu
oraz karotenoidów w marchwi niż w kontroli. W odniesieniu do zawartości ekstraktu stosowanie KIO3 (w porównaniu do KI) w obiektach nienawożonych azotem oraz nawożonych

Ca(NO3)2 powodowało zmniejszenie, a w obiektach nawożonych (NH4)2SO4 zwiększenie zmie-

rzonych wartości Brix %. W odniesieniu do karotenoidów, jak również i kwasu askorbinowego
forma aplikowanych związków jodu nie miała istotnego wpływu na zawartość tych składników

w korzeniach spichrzowych roślin nawożonych zarówno Ca(NO3)2, jak i (NH4)2SO4. Należy

jednak zaznaczyć, że zastosowanie KIO3 w obiektach nienawożonych azotem powodowało

stosunkowo niewielkie zwiększenie zawartości kwasu askorbinowego w marchwi.

Tabela 2. Zawartość suchej masy, ekstraktu, cukrów rozpuszczalnych, karotenoidów i kwasu
askorbinowego w korzeniach spichrzowych marchwi
Table 2. The content of: dry weight, extract, soluble sugars, carotenoids and ascorbic acid in
carrot storage roots
Obiekt

Sucha masa
(% s.m.)

Ekstrakt
(Brix %)

Zawartość (mg·100g-1 św.m.)
cukrów rozkwasu askorkarotenoidów
puszczalnych
binowego

1. Kontrola (bez N i I)

11,0 e

8,4 c

4812,8 a

17,5 b

2. KI (bez N)

10,7 b

8,1 a

4282,6 a

16,0 a

4,8 ab
4,2 a

3. KIO3 (bez N)

10,5 a

8,2 b

4419,9 a

15,7 a

5,5 bc

4. Ca(NO3)2+KI

10,8 c

8,8 f

4572,0 a

20,8 c

5,9 cd

5. Ca(NO3)2+KIO3

10,8 c

8,5 d

4736,8 a

20,3 c

6,6 d

6. (NH4)2SO4+KI

10,9 d

8,6 e

4933,2 a

20,0 c

5,9 cd

7. (NH4)2SO4+KIO3

10,6 b

8,8 f

4574,1 a

20,4 c

6,4 d

Uwaga! Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie dla P < 0,05.

Pomimo wykazanego istotnego oddziaływania nawożenia roślin azotem i jodem na zawartość Ca, K, Mg, Na, P i S w marchwi (tab. 3) należy stwierdzić, że różnice w odniesieniu do zawartości Ca, Mg i S w korzeniach spichrzowych były stosunkowo niewielkie, pomimo wykazanych wyraźnych różnic pomiędzy badanymi obiektami w zawartości tych trzech pierwiastków
w glebie po zakończonej uprawie marchwi. W porównaniu do kontroli, w korzeniach spichrzowych roślin we wszystkich badanych kombinacjach nawożenia N i I stwierdzono istotne zmniejszenie zawartości K i P (za wyjątkiem (NH4)2SO4+KIO3 w przypadku P) oraz zwiększenie za-

wartości Na. Warto zauważyć, że zarówno w obiektach nienawożonych, jak i nawożonych azotem, wykazane różnice zawartości K w korzeniach marchwi pod wpływem stosowania KI lub
KIO3 były stosunkowo niewielkie, pomimo znacznego zróżnicowania zawartości K w glebie.

Aplikacja KIO3 w porównaniu do KI powodowała istotne zwiększenie zawartości Na

w marchwi nawożonej Ca(NO3)2 jak i (NH4)2SO4, zmniejszenie zaś zawartości tego pier-

wiastka w korzeniach spichrzowych roślin nienawożonych azotem. Zastosowane w nawożeniu KIO3 w porównaniu do aplikacji KI powodowało stosunkowo niewielkie, lecz staty-

318

Wpływ nawożenia jodem i azotem na efektywność biofortyfikacji w jod oraz na jakość...

stycznie istotne zmniejszenie zawartości P w korzeniach spichrzowych roślin nawożonych
Ca(NO3)2 oraz zwiększenie zawartości tego pierwiastka w marchwi nawożonej (NH4)2SO4.

Należy podkreślić, że wykazane zmiany w zawartości Na oraz P w korzeniach spichrzowych
marchwi nie korelowały z zawartością tych pierwiastków w glebie po uprawie marchwi.

Tabela 3. Wpływ doglebowego nawożenia jodem i azotem na zawartość Ca, K, Mg, Na, P i S
w korzeniach spichrzowych i w glebie po uprawie marchwi
Table 3. Effect of soil application of nitrogen and iodine on Ca, K, Mg, Na, P and S content in
carrot storage roots and in soil after carrot cultivation
Obiekt

Zawartość marchwi w korzeniach spichrzowych (% s.m.)
Ca

K

Mg

Na

P

S

1. Kontrola (bez N i I)

0,34 ab

3,13 e

0,105 abc

0,32 a

0,47 d

0,11 a

2. KI (bez N)

0,34 ab

2,82 c

0,101 a

0,41 c

0,42 bc

0,12 a

3. KIO3 (bez N)

0,32 a

2,95 d

0,103 ab

0,39 b

0,42 bc

0,11 a

4. Ca(NO3)2+KI

0,33 ab

2,35 b

0,106 abc

0,40 c

0,41 b

0,13 b

5. Ca(NO3)2+KIO3

0,32 a

2,23 a

0,111 cd

0,46 e

0,37 a

0,13 b

6. (NH4)2SO4+KI

0,35 b

2,25 a

0,116 d

0,44 d

0,43 bc

0,15 c

7. (NH4)2SO4+KIO3

0,33 ab

2,39 b

0,109 bc

0,49 f

0,44 cd

0,15 c

Zawartość w glebie (mg∙dm-3)
1. Kontrola (bez N i I)

808,0 bc

39,4 d

90,8 bc

11,7 c

49,8 ab

3,8 a

2. KI (bez N)

989,3 d

31,3 cd

107,9 c

13,7 cd

51,5 ab

9,6 b

3. KIO3 (bez N)

975,1 d

39,0 d

105,4 c

14,2 d

60,4 b

5,4 a

4. Ca(NO3)2+KI

866,4 cd

26,5 bc

79,7 b

6,1 ab

76,4 c

4,3 a

5. Ca(NO3)2+KIO3

875,2 cd

14,6 a

83,7 b

4,6 a

46,2 a

3,8 a

6. (NH4)2SO4+KI

680,2 ab

17,6 ab

55,8 a

7,4 b

49,8 ab

14,9 c

7. (NH4)2SO4+KIO3

630,1 a

17,4 ab

52,5 a

4,5 a

40,8 a

9,3 b

Uwaga! Wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie dla P < 0,05.

4. Wnioski
1.

Zastosowana w badaniach dawka jodu (wynosząca 1 mg I·dm-3 gleby) wprowadzana
do gleby w formie KI oraz KIO3 nie spowodowała efektu biofortyfikacji korzeni spichrzo-

wych i liści marchwi w jod – z wyjątkiem liści roślin z kombinacji KIO3 (bez nawożenia

2.

azotem) oraz Ca(NO3)2+KI.

Zarówno w obiektach nienawożonych jak i nawożonych azotem, doglebowa aplikacja

jodu w formie KIO3 w stosunku do KI spowodowała zwiększenie zawartości azotu ogó-

łem w korzeniach spichrzowych, nie miała natomiast wpływu na zawartość tego składnika w liściach marchwi.
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3.

Zarówno w zależności od nawożenia azotem, jak i od rodzaju zastosowanego nawozu
azotowego wykazano zróżnicowane oddziaływanie nawożenia jodem w formie KI oraz
KIO3 na zawartość suchej masy, ekstraktu, karotenoidów, kwasu askorbinowego, Ca,

K, Mg, Na, P oraz S w korzeniach spichrzowych marchwi.
4.

Zastosowane nawożenie jodem i azotem nie miało istotnego wpływu na zawartość cukrów rozpuszczalnych w korzeniach spichrzowych marchwi.
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