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Plant biofortification with iodine through soil fertilization is low-effective due to changes this
element undergoes in soil environment. The aim of the work was to determine the influence
of exogenous soil humic substances on yield, iodine biofortification and nutritional quality of
spinach. In a two-year pot experiment, cultivation of spinach Spinacia oleracea L. ‘Olbrzym
zimowy’ cv. was carried out on mineral soil. The study included treatments with pre-sowing
application of Humistar (humic acid concentrate) in a dose of 0.2 ml per 1 dm-3 of soil and
plant fertigation with 0.0004% I solution (iodine applied in the form of KIO3). The following
combinations were distinguished:
1) control – without iodine and Humistar application,
2) fertigation with KIO3,
3) application of Humistar,
4) fertigation with KIO3+Humistar.
Fertigation with iodine was conducted while maintaining the same amount of water for plant
watering in each combination. During spinach cultivation, approximately 1.1 mg I·dm-3 was introduced to soil by KIO3 fertigation. In comparison to the control, iodine content in plants fertilized with this element increased by 1181% and 1710% – for combinations with KIO3 fertiga* Dr inż. Sylwester Smoleń – Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział
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tion and KIO3 fertigation+Humistar, respectively. No significant influence of tested treatments
on spinach yield was observed. Plant fertigation with KIO3 (combination no. 2) significantly increased K and Fe level as well as reduced the content of: dry matter, free amino acids, NO2-,
NH4+, P, Ca, Na, Mo and Zn in spinach leaves when compared to the control. Simultaneous application of KIO3 and Humistar (in comparison to KIO3 fertigation) increased the content of: dry
matter, free amino acids, NO2-, N, Na and B as well as decreased Fe accumulation in spinach.
1. Wprowadzenie
Wzbogacanie (biofortyfikacja) roślin w jod może być naturalnym, alternatywnym do jodowania soli kuchennej, sposobem introdukcji tego pierwiastka do łańcucha pokarmowego,
a przez to do diety człowieka. Idea wykorzystania roślin jako nośnika jodu do diety nie jest
nowa – pierwsze badania z tego zakresu przeprowadzono w latach czterdziestych ubiegłego
stulecia [Hageman i in. 1942]. W Polsce oraz wielu innych krajach (zwłaszcza rozwiniętych gospodarczo) aktualnie obowiązującym modelem suplementacji diety w ten pierwiastek jest jodowanie soli kuchennej. Pomimo skuteczności tej metody w celu przeciwdziałaniu niedoborom
jodu w diecie, nadmierne spożycie soli kuchennej w globalnym wymiarze jest jedną z głównych przyczyn wzrostu zapadalności ludzi na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze,
miażdżyca) oraz niektórych chorób nowotworowych. Z tego powodu WHO opracowała program „Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” zaplanowany na lata 2008–2013.
Obejmuje on między innymi ograniczenie spożycia soli przy jednoczesnym poszukiwaniu alternatywnych (do jodowania soli kuchennej) sposobów wprowadzenia jodu do diety człowieka.
Jod nie jest składnikiem pokarmowym roślin, dlatego przed powszechnym wdrożeniem
do praktyki rolniczej agrotechnicznych zasad produkcji roślin ze zwiększoną zawartością
tego składnika należy przeprowadzić kompleksowe badania, dokumentujące jego uboczny
wpływ na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w roślinach.
Istotnym ograniczeniem w efektywności wzbogacania roślin w jod przez doglebowe nawożenie tym pierwiastkiem jest fakt, że po trzech dniach od wprowadzenia jodu do gleby
około 95% tego składnika ulega on silnej sorpcji z półtoratlenkami Al i Fe [Muramatsu i in.
1990, Yoshida i in. 1992]. Proces desorpcji tego pierwiastka jest bardzo powolny, co utrudnia
jego pobieranie z gleby przez korzenie roślin [Fuge, Johnson 1986; Muramatsu i in. 1996;,
Yamaguchi i in. 2005]. Desorpcja jodu zachodzi z większą intensywnością przy ujemnych
wartościach potencjału oksydo-redukcyjnego gleby (Eh), które pojawiają się w warunkach
beztlenowych powodowanych na przykład długotrwałym nadmiernym uwilgotnieniem gleb.
Badania Yamaguchi i in. [2005] wykazały, że przy udziale kwasów humusowych w glebie następuje przekształcenie jodu w formie IO3- do jodu cząsteczkowego I2, który może

ulatniać się do atmosfery lub też ulec wiązaniu z glebową materią organiczną. W ostatnich
kilku latach w produkcji rolniczej coraz powszechniej stosowane są polepszacze glebowe
zawierające skoncentrowane kwasy humusowe. Z tego powodu istotne jest sprawdzenie,
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czy i w jakim stopniu doglebowa aplikacja egzogennych kwasów próchnicznych wpłynie na
proces biofortyfikacji roślin szpinaku w jod oraz ich jakość biologiczną.
Badania Ujowundu i in. [2010] wskazały, że fertygacja roślin roztworami KIO3 może

wpłynąć na usprawnienie pobierania jodu przez rośliny. Większa w stosunku do nawożenia
przedsiewnego efektywność wzbogacenia roślin w jod przez fertygację może przyczynić się
do obniżenia kosztów biofortyfikacji roślin w jod. Interesujące jest zatem sprawdzenie, czy
i w jakim zakresie przedsiewna aplikacja egzogennych swoistych substancji humusowych
wpłynie na proces pobierania jodu wprowadzanego na drodze fertygacji – nawadniania roztworem o niskiej zawartości jodu.

Celem badań było określenie wpływu fertygacji roślin roztworem jodu w formie IO3- oraz

doglebowej przedsiewnej aplikacji egzogennych swoistych substancji próchnicznych (humusowych) na plon, efektywność biofortyfikacji w ten pierwiastek oraz jakość biologiczną szpinaku.
2. Materiał i metody badań

W dwuletnim doświadczeniu wazonowym szpinak (Spinacia oleracea L.) – ‘Olbrzym zimowy’ był uprawiany w sezonie wiosennym w nieogrzewanym tunelu foliowym w pojemnikach o wymiarach 60 × 40 × 20 cm. Pojemniki były wypełnione glebą mineralną (sklasyfikowaną jako glina lekka pylasta o składzie granulometrycznym: 35% piasku, 28% pyłu i 37% iłu),
ze średnią zawartością substancji organicznej na poziomie 2,76% oraz następującą zawartością dostępnych dla roślin form składników mineralnych ekstrahowanych za pomocą 0,03
mol kwasu octowego: N (N-NO3+N-NH4) 58,7 mg, P 39,3 mg, K 73,3 mg, Mg 151,5 mg, Ca

1245,2, S 17,2, Na 6,8 i Cl 0,0 mg w 1 dm3 gleby. Odczyn gleby wynosił pH(H

2O)

6,97, poten-

cjał oksydoredukcyjny (Eh) +326,7 mV, a ogólne stężenie soli w glebie (EC) 0,31 mS ∙ cm-1.

Zawartość dostępnych dla roślin form azotu, fosforu i potasu była uzupełniona w glebie przed
siewem nasion do poziomu 100 mg N, 60 mg P i 160 mg K w 1 dm3 gleby przy zastosowaniu
saletry wapniowej, fosforanu monopotasowego i siarczanu potasu. Rośliny w pojemnikach
(we wszystkich badanych kombinacjach) podlewano jednakową ilością wody wodociągowej.
Badaniami objęto kombinacje z przedsiewną aplikacją preparatu Humistar (koncentrat
glebowych kwasów humusowych), w dawce 0,2 ml·dm-3 gleby oraz fertygacją roślin jodem
(w formie KIO3), w stężeniu 0,0004% I. Wyróżniono następujące obiekty badań:
1) kontrola bez aplikacji jodu i Humistaru,
2) fertygacja KIO3,

3) Humistar,

4) fertygacja KIO3+Humistar.

Każdorazowo fertygację jodem przeprowadzono z zachowaniem jednakowej dawki

wody do podlewania we wszystkich kombinacjach. W obydwu latach prowadzenia badań
w okresie uprawy wprowadzono wraz z fertygacją około 1,1 mg I·dm-3 gleby – 1,16 i 1,04 mg
I·dm-3 gleby odpowiednio w pierwszym i drugim roku badań.
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Doświadczanie przeprowadzono metodą rozlosowaną w trzech powtórzeniach. Każde
powtórzenie (jeden pojemnik) składało się z 4 rzędów po 10 roślin w rzędzie. Siew nasion
po około 20 sztuk nasion w rzędzie wykonano 20 i 23 marca – odpowiednio w pierwszym
i drugim roku badań. Po wschodach rośliny przerwano pozostawiając po 10 roślin w jednym
rzędzie (40 szt. roślin na jeden pojemnik – powtórzenie). Zbiór szpinaku połączony z oceną plonowania oraz pobraniem prób liści do analiz wykonano odpowiednio 28 kwietnia oraz
4 maja – w kolejnych latach badań.
W liściach szpinaku oznaczono zawartość:
1) suchej masy metodą suszarkową w 105°C, szczawianów rozpuszczalnych metodą
miareczkową 0,02 mol KMnO4 [Wierzbicka 2004],
2) cukrów rozpuszczalnych metodą antronową [Yemm i Wills 1954],
3) związki fenolowe z odczynnikiem Folina [Swain i Hillis 1959],
4) wolnych aminokwasów w reakcji z ninhydryną [Korenman 1973].
Po ekstrakcji prób przy użyciu 2% kwasu octowego [Nowosielski 1988] oznaczono zawartość azotanów(V), azotanów(III) i jonów amonowych techniką FIA [PN-EN ISO 11732:2001,
PN-EN ISO 13395:2001] oraz chlorków metodą nefelometryczną [Breś i in. 2003].
Zawartość N-ogółem oznaczono metodą Kiejdahla [Persson i Wennerholm 1999]. Do
oznaczenia jodu po inkubacji prób z 25% TMAH [PN-EN 15111 – 2008] oraz P, K, Mg, Ca, S,
Na, B, Cu, Fe, Mn, Mo i Zn po mineralizacji prób 65% superczystym HNO3 [Pasławski, Mi-

gaszewski 2006] wykorzystano technikę ICP-OES przy użyciu spektrometru wysokiej rozdzielczości Prodigy Teledyne Leeman Labs.
W glebie przed uprawą oznaczono zawartość substancji organicznej metodą Tiurina.
Zawartość N-mineralnego (N-NH4, N-NO3), P, K, Mg, Ca, S, Na i Cl oznaczono po ekstrakcji

gleby 0,03 mol kwasem octowym [Nowosielski 1988]. Zawartość azotu w ekstraktach glebowych oznaczono techniką FIA [PN-EN ISO 11732:2001, PN-EN ISO 13395:2001], P, K, Mg,
Ca, S i Na techniką ICP-OES, a chlorki metodą nefelometryczną [Breś i in. 2003].
Obliczenia statystyczne uzyskanych wyników wykonywano przy użyciu modułu ANOVA
programu STATISTICA 9.0 PL dla P < 0,05. Istotność różnic między obiektami oceniono za
pomocą testu Duncana.
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Uzyskane wyniki badań
Wszystkie uzyskane wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ badanych związków na zawartość: suchej masy, NO3-, NO2-, NH4+, Cl-,

N-ogółem, P, K, Ca, Na, jodu, B, Fe, Mn, Mo, Zn i wolnych aminokwasów w szpinaku.
W porównaniu z kontrolą, zarówno fertygacja KIO3, przedsiewne stosowanie Humistaru,

jak i fertygacja KIO3+Humistar, nie miały istotnego wpływu na wielkość plonu, masę jed-
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nej rośliny oraz zawartość: Mg, S, Cu, szczawianów rozpuszczalnych, cukrów rozpuszczalnych i związków fenolowych w roślinach. Warto zauważyć, że we wszystkich badanych
kombinacjach w stosunku do roślin kontrolnych w równym stopniu stwierdzono zwiększenie zawartości K oraz zmniejszenie zawartości NH4+ i Mo w szpinaku. Jednakże w liściach
roślin traktowanych przedsiewnie Humistarem obniżenie zawartości Mo nastąpiło w najmniejszym stopniu.
Tabela 1. Wpływ formy fertygacji jodem i koncentratu kwasu humusowych na plon, efektywność
biofortyfikacji w ten pierwiastek oraz skład chemiczny roślin szpinaku.
Table 1. Effect of fertigation with iodine and humic acid concentrate on yield, effect of biofortification and chemical composition of spinach plants.
Obiekt

Plon,
kg·m-2

Masa
jednej
rośliny, g

sucha
masa, %

NO3-

NO2-

Kontrola

1,70

9,6

8,36 b

3823,8 b

0,36 b

14,3 b

731,2 a

Fert. KIO3

1,69

10,3

7,96 a

3720,4 b

0,02 a

11,9 a

671,1 a

Humistar
Fert. KIO3+Humistar
Test F

1,76
1,80
n.i.

11,0
10,2
n.i.

7,84 a
8,26 b
*

Kontrola
Fert. KIO3
Humistar
Fert. KIO3+Humistar
Test F

N
5,58 a
5,64 a
5,61 a
5,78 b
*

P
0,73 b
0,67 a
0,70 ab
0,69 a
*

Kontrola
Fert. KIO3
Humistar
Fert. KIO3+Humistar
Test F

I
4,9 a
62,8 b
4,6 a
88,7 c
*

B
22,9 a
23,2 a
22,5 a
24,2 b
*

Kontrola
Fert. KIO3
Humistar
Fert. KIO3+Humistar
Test F

Szczawiany rozpuszczalne
870,6
877,0
863,7
810,7
n.i.

NH4+

Cl-

mg·kg-1 św.m.

3476,1 a
0,21 b
12,2 a
881,0 b
3727,5 b
0,22 b
12,8 a
754,8 a
*
*
*
*
% s.m.
K
Mg
Ca
S
Na
8,73 a
1,04
1,59 b
0,43
0,21 c
9,22 b
1,07
1,46 a
0,41
0,16 a
9,03 b
1,05
1,54 b
0,42
0,20 c
9,24 b
1,06
1,40 a
0,43
0,18 b
*
n.i.
*
n.i.
*
mg·kg-1 s.m.
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
9,22
227,3 a
39,7 a
0,21 b
136,3 c
8,85
310,3 c
41,0 ab
0,15 a
123,0 a
9,01
272,6 b
39,2 a
0,18 ab 131,9 bc
9,13
262,5 b
43,3 b
0,15 a
126,1 ab
n.i.
*
*
*
*
mg·100 g-1 św.m.
Cukry rozpuszWolne AminoZwiązki fenolowe
czalne
kwasy
488,8
82,3
22,7 c
400,0
84,6
20,3 b
372,6
82,9
18,4 a
455,6
83,5
24,6 d
n.i.
n.i.
*

Objaśnienia:
Średnie oznaczone tymi samymi literami (a, b, c) nie różnią się istotnie dla P < 0,05. Test F: * – średnie
różnią się istotnie, n.i. – brak istotnego zróżnicowania.
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3.2. Wpływ jodu na rośliny
W badaniach Ujowundu i in. [2010] stosowanie wodnych roztworów KIO3 (w stężeniu

10, 40, 80 μg dm-3) w dwudniowych odstępach przez cztery tygodnie powodowało zwięk-

szenie zawartości jodu w Telfairia occidentalis, Talinum fruticosum i Cucurbita pepo. W badaniach autorów tej pracy fertygacja roślin roztworem KIO3 powodowała zwiększenie za-

wartości jodu oraz K, Fe w szpinaku w porównaniu z kontrolą. W roślinach tych stwierdzono
również zmniejszenie zawartości suchej masy, NO2-, NH4+, P, Ca, Na, Mo, Zn i wolnych ami-

nokwasów w liściach.

Przesłanki merytoryczne wynikające z badań prowadzonych na mikroorganizmach
i glonach morskich [Hung i in. 2005; Tsugonai i Sase 1969; Wong, Hung 2001] wskazują
na hipotetyczny udział reduktazy azotanowej (NR – enzymu redukującego NO3- do NO2-)
w redukcji IO3- do I-. Aktualnie brak jest bezpośrednich dowodów potwierdzających istnie-

nie takich zależności u roślin wyższych. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez
Sekimoto [2009] wykazały jednak, że ta grupa roślin ma zdolność redukcji IO3- do I-, przy

czym mechanizm tego procesu nie jest poznany. Hipotetycznie aplikacja egzogennego IO3-

może ingerować w metabolizmu azotu w roślinach poprzez osłabienie tempa redukcji azotanów do azotynów. W konsekwencji może mieć to wpływ na zmniejszenie puli reduko-

wanego NO2- do NH4+, a także obniżenie ilości syntetyzowanych aminokwasów w wyniku

zmniejszenia poziomu włączania tego kationu do prostych związków organicznych w cyklu GS/GOGAT. W tym kontekście niezwykle trudnym do wytłumaczenia jest brak wpływu zastosowanego nawożenia IO3- poprzez fertygację (ciągłego stosowania tej formy jodu

w niskich dawkach) na zawartość azotanów(V) (NO3-) i azotu ogółem przy jednoczesnym
zmniejszeniu zawartości NO2-, NH4+ i wolnych aminokwasów w stosunku do roślin kontro-

lnych. Być może stężenie w glebie IO3- aplikowanego przez fertygację była zbyt niska, by
w sposób znaczący wpłynąć na metabolizm azotu w szpinaku.

Fizjologiczne i biochemiczne mechanizmy oddziaływania jodu na pobieranie
składników mineralnych przez rośliny. Wymienione mechanizmy oddziaływania jodu na
pobieranie składników mineralnych przez rośliny nie jest rozpoznane. Wcześniejsze wyniki
badań Smoleń i in. [2009]; Smoleń i Sady [2011] oraz Smoleń i in. [2011 a,b,c] wskazują, że
jod może synergistycznie lub antagonistycznie wpływać na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Jod stosowany przedsiewnie (w formie KI) w synergistyczny sposób
wpłynął na pobieranie magnezu oraz ograniczył pobieranie miedzi – zależności te stwierdzono w uprawie wazonowej szpinaku oraz polowej uprawie sałaty i marchwi [Smoleń,
Sady 2011; Smoleń i in. 2011 a,b]. Jod w formie KI powodował obniżenie zawartości fosforu w warzywach liściowych: szpinaku i sałacie [Smoleń i in. 2011a], zwiększał natomiast
akumulację tego pierwiastka w korzeniach spichrzowych marchwi [Smoleń i in. 2011 b,c].
W tym kontekście warto przytoczyć wyniki badań Smoleń i Sady [2011] z wazonową uprawą szpinaku. Nawożenie jodem w formie KI w dawce 2 mg I ∙ dm-3 gleby, w porównaniu do
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nawożenia w dawce 1 mg I ∙ dm-3 gleby, powodowało zwiększenie zawartości Na, Fe, Zn i Al
oraz obniżenie poziomu P, S, Cu i Ba w szpinaku.
Podsumowując przedstawione wyniki badań oraz uwzględniając rezultaty wcześniejszych prac [Smoleń, Sady 2011; Smoleń i in. 2009, 2011 a,b,c], należy zauważyć, że oddziaływanie jodu na pobieranie makro- i mikroskładników pokarmowych (poza omówionymi P, Mg
i Cu) oraz metali ciężkich i pierwiastków śladowych w roślinach może być uzależnione od wielu czynników, takich jak: fizykochemiczne właściwości gleby, oraz od formy, dawki i sposobu
aplikacji jodu, warunków prowadzenia uprawy oraz różnic genotypowych (odmianowych) roślin w preferencji (zdolności) do pobierania poszczególnych składników mineralnych z gleby.
Kwasy humusowe. Przedsiewna aplikacja egzogennych swoistych substancji humusowych w formie preparatu Humistar powodowała w porównaniu z roślinami kontrolnymi
zwiększenie zawartości Cl‑, K i Fe oraz zmniejszenie zawartości suchej masy, NO3- i NH4+

w szpinaku.

Interakcja pomiędzy kwasami humusowymi i jodem. W kontekście omówionego
oddziaływania osobno fertygacji KIO3 oraz przedsiewnej aplikacji Humistaru niezwykle inte-

resująco przedstawiają się wyniki połączenia doglebowego zastosowania Humistaru z nawadnianiem roślin roztworem IO3-.

W porównaniu z kontrolą fertygacja KIO3+Humistar powodowała zwiększenie zawar-

tości N-ogółem, K, jodu, B, Fe, Mn i wolnych aminokwasów oraz zmniejszenie zawartości

NH4+, P, Ca, Na, Mo i Zn w szpinaku. Natomiast w stosunku do irygacji roślin roztworem

KIO3, połączenie fertygacji IO3- z przedsiewnym stosowaniem Humistaru (KIO3+Humistar)
powodowało istotne zwiększenie zawartości suchej masy, NO2-, N-ogółem, Na, jodu, B, wol-

nych aminokwasów oraz zmniejszenie zawartości Fe w roślinach.

Szczególnie interesujące jest podwyższenie akumulacji jodu w szpinaku w wyniku połączenia przedsiewnej aplikacji Humistaru z fertygacją KIO3 w stosunku do nawadniania roślin

roztworem IO3-. W tym zakresie wyniki badań wykazały specyficzną interakcję pomiędzy

swoistymi substancjami próchnicznymi (kwasami fulwowymi i humusowymi) a jonami IO3-.

Najprawdopodobniej powodowana ona była reakcją któregoś ze związków zaliczanych do

substancji próchnicznych z jodanem, wskutek czego mogły powstawać niskocząsteczkowe
związki organiczne zawierające w swoim składzie ten pierwiastek. Chemiczne właściwości
tych związków mogły usprawnić ich pobieranie przez korzenie w stosunku do wchłaniania
wolnych jonów IO3-. W tym kontekście interesujący jest fakt, że fertygacja KIO3 powodowała

zwiększenie zawartości Fe w szpinaku w większym stopniu niż aplikacja Humistaru czy też

łączne zastosowanie KIO3+Humistar. Jest to tym bardziej zastanawiające, że jod po wpro-

wadzeniu do gleby ulega sorpcji z półtoratlenkami Fe i Al [Muramatsu i in. 1990; Yoshida
i in. 1992]. Do uzyskania niniejszych wyników mogły przyczynić się związki próchniczne,

które mogły wiązać pewną pulę Fe w glebie, ułatwiając tym samym pobieranie IO3- przez

rośliny z roztworów stosowanych do podlewania. Te organiczne połączenia egzogennych

swoistych substancji z żelazem ułatwiały pobieranie Fe przez rośliny (kombinacja z Humi-
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starem w porównaniu z kontrolą), lecz w mniejszym stopniu niż fertygacja KIO3. Być może
w wyniku podlewania roślin roztworami o niskim stężeniu IO3- następowało w glebie formo-

wanie specjacyjnych połączeń żelaza z jodem (jako wynik reakcji IO3- z innymi formami Fe
niż półtoratlenki), które mogły być łatwo pobierane przez rośliny.
4. Wnioski
1.

Stwierdzono statystycznie istotny wpływ badanych kombinacji doglebowej przedsiewnej aplikacji Humstaru oraz fertygacji roślin roztworem KIO3 na zawartość: suchej masy,

NO3-, NO2-, NH4+, Cl-, N-ogółem, P, K, Ca, Na, jodu, B, Fe, Mn, Mo, Zn i wolnych ami-

nokwasów w szpinaku.
2.

Nie wykazano wpływu badanych czynników na wielkość plonu, masę jednej rośliny
oraz zawartość: Mg, S, Cu, szczawianów rozpuszczalnych, cukrów rozpuszczalnych
i związków fenolowych w liściach.

3.

W porównaniu z kontrolą zastosowanie samej irygacji roślin roztworem KIO3 powodo-

wało zwiększenie zawartości jodu, K, Fe oraz obniżenie suchej masy, NO2-, NH4+, P,
Ca, Na, Mo, Zn i wolnych aminokwasów w szpinaku.

4.

Przedsiewne zastosowanie preparatu Humistar, w stosunku do roślin kontrolnych,
wpłynęło na zwiększenie zawartości Cl‑, K i Fe oraz zmniejszenie zawartości suchej

5.

masy, NO3- i NH4+ w liściach.

Łączne zastosowanie fertygacji KIO3+Humistar powodowało: a) w porównaniu z kontrolą istotne zwiększenie zawartości N-ogółem, K, jodu, B, Fe, Mn i wolnych aminokwasów

oraz zmniejszenie zawartości NH4+, P, Ca, Na, Mo i Zn w szpinaku; b) w stosunku do

fertygacji KIO3 istotne zwiększenie zawartości suchej masy, NO2-, N-ogółem, Na, jodu,
B, wolnych aminokwasów oraz obniżenie zawartości Fe w liściach roślin.

Praca finansowana w 2011 roku z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UR w Krakowie.
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