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Wprowadzenie
Nawożenie dolistne jest wykorzystywane do uzupełniania składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin, w przypadku gdy warunki glebowe ograniczają dostępność składników odżywczych lub gdy występują zaburzenia ich dostarczania do poszczególnych organów roślin. Na efektywność nawożenia dolistnego wpływają czynniki związane z rośliną
(gatunek, odmiana, morfologia liści, wiek, turgor), jej otoczeniem (temperatura, wilgotności, wiatr,
opady) oraz z właściwościami roztworów aplikowanych dolistnie (stężenie, pH, rodzaj substancji
aktywnej itp.). Osiąganie wysokich plonów roślin wymaga pogodzenia ze sobą obszaru ekonomicznego (nawożenie musi być opłacalne) oraz środowiskowego (dawka nawozu musi być tak
dobrana, by nie zagrażała środowisku). Pobranie składników dostarczanych w trakcie oprysku
można zwiększyć m.in. przez dodatek surfaktantów, które poprawiając zwilżalność, powodują
zwiększenie powierzchni pokrycia liści nawozem. Surfaktanty są powszechnie stosowane w zabiegach mających na celu eliminację chwastów oraz ochronę roślin przed insektami i grzybami. Jakkolwiek nie ma pewności, czy wywołane przez surfaktanty efekty polepszające skuteczność środków ochrony roślin będą również sprzyjały zwiększeniu skuteczności nawożenia dolistnego.
Z uwagi na globalny problem niskiej zawartości cynku w glebach oraz roślinach nawożenie
roślin tym mikroelementem jest niezwykle istotne. W przypadku pszenicy wzrost plonów jej ziarna
pod wpływem nawożenia cynkiem wynosi od 2% do ponad 750%. Ukryte niedobory cynku
w przypadku kukurydzy, która jest rośliną szczególnie wrażliwą na niedobór tego mikroelementu,
prowadzą do zmniejszenia plonów o 15–20%. Niedobór cynku w roślinach m.in. w pszenicy, która
stanowi jeden z głównych składników diety wielu osób na całym świecie, skutkuje ograniczeniem
jego pobierania przez organizm ludzki, co prowadzi do wielu chorób, a nawet śmierci. Zgodnie
z danymi Światowej Organizacji Zdrowia niedobór cynku znajduje się w pierwszej piątce najpowszechniejszych czynników wywołujących choroby oraz śmierć wśród społeczeństw w krajach rozwijających się. Cynk spełnia niezwykle istotą rolę w syntezie hormonów wzrostu, reguluje intensywność przemian fosforu w roślinie, a także wpływa na przemianę białek, w związku z tym jego
dostarczenie w postaci nawozów istotnie wpływa na plonowanie roślin.
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Do uzupełnienia niedoborów cynku stosowane są sole nieorganiczne, tlenek oraz chelaty.
Dawka oraz skuteczność działania nawozu zawierającego cynk uzależnione są od terminu i sposobu jego zastosowania, ale również od formy chemicznej składnika w nim zawartego. Największe
dawki dotyczą nawozów, które zawierają cynk w formie tlenkowej, potem siarczanowej, a najszybciej oraz najefektywniej działają chelaty tego mikroelementu.
Najczęściej stosowanym nawozem uzupełniającym niedobory cynku jest siarczan cynku,
z uwagi na jego niski koszt, dobrą rozpuszczalność, a także dostępność na rynku. Forma siarczanowa cynku jest łatwo pobierana przez rośliny i powszechnie stosowana w przypadku gleb alkaicznych, z uwagi na większą skuteczność aniżeli forma tlenkowa cynku. W przypadku stosowania
siarczanu cynku w roztworach zawierających inne składniki nawozowe i mających wysokie pH
może wytrącić się nierozpuszczalny wodorotlenek cynku, którego rośliny nie pobierają, a w przypadku nawożenia dolistnego może powodować zapychanie się końcówek opryskiwacza. Jeżeli
w mieszaninie zbiornikowej poza związkami cynku będą związki fosforu, to powstanie nierozpuszczalny w wodzie fosforan cynku, co będzie się przekładać na zmniejszenie skuteczności nawożenia. Cynk w postaci tlenku cynku jest rzadziej stosowany z uwagi na jego mniejszą skuteczność. Tlenek cynku praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, w związku z tym roślina nie pobiera
dostarczanego w nawozie mikroelementu. Jednakże na przykład na glebach kwaśnych tlenek cynku
jest równie dobrym źródłem cynku, co siarczan cynku.
Najpowszechniej stosowanym chelatem w nawożeniu dolistnym jest ZnEDTA, który ma
wysoką trwałość. W celu ograniczenia bioakumulacji cynku poszukiwane są nowe czynniki kompleksujące. Jednym z rozwiązań problemu bioakumulacji cynku jest zastosowanie biodegradowalnego chelatu, jakim jest ZnIDHA (chelat cynku i soli sodowej kwasu D,L–asparaginowego). Chelat
wykazuje stabilność w szerokim zakresie pH, co ułatwia jego stosowanie w nawożeniu dolistnym.
Nieustannie poszukuje się nowych metod zwiększenia efektywności nawożenia cynkiem.
Wprowadzenie do formulacji nawozów dolistnych surfaktantów jest nowatorskim pomysłem, jakkolwiek wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań, nie tylko nad wpływem tego typu substancji na ilość pobranych składników pokarmowych, ale również nad ich wpływem na proces
technologiczny, aplikacyjny i przechowalniczy. Niniejsza praca ma na celu określenie wpływu
wybranych surfaktantów i ich mieszanin na właściwości aplikacyjne biodegradowalnego nawozu
dolistnego ZnIDHA.
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1. Zwilżalność liści
1.1. Model Wenzela i Cassie-Bextera
Do ilościowej oceny zwilżalności powierzchni ciała stałego wykorzystywany jest kąt zwilżania. Jest on zdefiniowany jako kąt utworzony przez styczną do powierzchni kropli znajdującej
się na powierzchni ciała stałego w punkcie styku trzech faz: ciekłej, gazowej oraz stałej. Wartość
kąta zwilżania zależy od napięć międzyfazowych na granicy ciało stałe–gaz (sg), ciecz–gaz (lg)
oraz ciało stałe–ciecz (sl) (Rosado i Holder, 2013). Związek między napięciami powierzchniowymi i kątem zwilżania opisuje się równaniem Younga (Young, 1805):

lg · cos = sg – sl

(1)

gdzie  – równowagowy kąt zwilżania dla powierzchni idealnej.
Równanie Younga jest słuszne dla powierzchni idealnych, to znaczy gładkich i jednorodnych. W zależności od wartości kąta zwilżania dla wody powierzchnie mogą być podzielone na
superhydrofobowe, hydrofobowe, hydrofilowe i superhydrofilowe (rysunek 1) (Koch i in., 2008).

Rysunek 1. Podział powierzchni ze względu na zwilżalność (Koch i in., 2008)
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Powierzchnie rzeczywiste, w tym zewnętrzne powierzchnie liści, najczęściej są niejednorodne oraz charakteryzują się chropowatością, wówczas równanie Younga nie ma zastosowania.
Wenzel przeprowadził analizę wpływu chropowatości powierzchni na równowagowy kąt zwilżania i zmodyfikował równanie Younga (Wenzel, 1936):
cosr = r  cos

(2)

gdzie r – stosunek powierzchni wypukłej do powierzchni płaskiej (r > 1 oznacza powierzchnię
szorstką).
Zgodnie z powyższym równaniem kąt zwilżania rośnie, kiedy zwiększa się chropowatość,
natomiast maleje dla powierzchni gładkich. Równanie Wenzela odnosi się do homogenicznych
powierzchni, w których kropla cieczy styka się bezpośrednio z powierzchnią ciała stałego
(Marmur, 2003). W przypadku liści chropowatych kropla styka się z ciałem stałem i powietrzem,
czyli z powierzchnią heterogeniczną. Według Cassiego i Baxtera cosinus kąta zwilżania powierzchni heterogenicznej równy jest sumie cosinusów kątów zwilżania ciała stałego oraz powietrza (Cassie i Baxter, 1944). Równanie Cassie–Baxtera ma następującą postać:
cosr = f(cos + 1) – 1

(3)

gdzie f – frakcja ciała stałego będącego w kontakcie z cieczą.
W przypadku bardzo chropowatych powierzchni f dąży do zera, a  jest wysokie, wówczas
powierzchnia ciała stałego jest wysoce niezwilżalna, ponieważ r dąży do 180. Równania
(2) i (3) są prawdziwe przy założeniu, że rozmiar kropli jest o wiele większy aniżeli rozmiar nierówności powierzchni. Na rysunku 2 zaprezentowano schematycznie różnice pomiędzy trzema
omówionymi modelami.

Rysunek 2. Różnice pomiędzy modelem Younga, Wenzela oraz Cassie–Baxtera (Nairn i in., 2013)
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Występuje również stan pośredni pomiędzy modelem Wenzela oraz Cassie–Baxtera, w którym kropla jedynie częściowo zwilża powierzchnię, a częściowo styka się z powietrzem
(Bormashenko i in., 2007). Po uwzględnieniu chropowatości powierzchni oraz frakcji kropli stykającej się bezpośrednio z powierzchnią uzyskano następującą zależność:
cosr = r · f(cos + 1) – 1

(4)

Jeżeli f wynosi 1, to występuje stan Wenzela. Ograniczenie energii powierzchniowej spowodowane przejściem ze stanu Cassie–Baxtera do stanu Wenzela może być wywołane czynnikami
zewnętrznymi, m.in. zmianą ciśnienia lub wibracjami. Zmiana stanu jest nieodwracalna
(Bormashenko, 2010).
W przypadku liści roślin zarówno woski epikutykularne, jak i włoski mogą oddziaływać na
zwilżalność powierzchni (Berg, 2010). Występowanie stanu opisanego modelem Wenzela albo
Cassie–Baxtera jest uzależnione od napięcia powierzchniowego roztworu nawozu aplikowanego
dolistnie (Taylor, 2011). Jeżeli napięcie powierzchniowe cieczy jest odpowiednio niskie, to wówczas nastąpi wyparcie powietrza i wniknięcie cieczy pomiędzy krystaliczne woski powierzchniowe
lub gęstą sieć włosków. W tym przypadku występuje stan Wenzela. Jeżeli natomiast napięcie powierzchniowe roztworu nawozu jest zbyt wysokie, by wyprzeć powietrze znajdujące się między
kroplą a woskiem, to wówczas aplikowany dolistnie nawóz styka się zarówno z powietrzem,
jak i woskiem lub włoskami i występuje stan Cassie–Baxtera (Lafuma i Quere, 2003; Papadopoulos i in., 2013; Wang i Jiang, 2007; Zhou i in., 2017). W przypadku powierzchni superhydrofobowych, m.in. liści wybranych gatunków roślin, model Cassie–Baxtera powinien być stosowany
z dużą ostrożnością, natomiast model Wenzela w większości przypadków daje nieprawidłowe wyniki (Erbil i Cansoy, 2009).

1.2. Czynniki wpływające na zwilżalność liści
1.2.1. Budowa zewnętrznej warstwy liści
Liście roślin są pokryte kutykulą znajdującą się na zewnętrznej ścianie peryklinalnej komórek epidermalnych (Fernandez i in., 2014b). Kutykula tworzy ciągłą warstwę na powierzchni liści,
która jest przerwana porami występującymi pomiędzy komórkami szparkowymi. Warstwa kutykularna dzieli się na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Część wewnętrzna w przeważającej większości
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tworzona jest przez polisacharady (pektyny oraz celulozę), natomiast zewnętrzna przez lipidy. Nad
warstwą kutykularną znajduje się kutykula właściwa, w której jest więcej wosków kutykularnych.
Nad kutykulą właściwą usytuowana jest warstwa wosku epikutykularnego. Wosk ten złożony jest
z dwóch części. Bezpośrednio na kutykuli właściwej znajduje się amorficzny film woskowy (Wang
i in., 2014), a bliżej powierzchni jest wosk w postaci struktur semikrystalicznych albo krystalicznych. Model budowy zewnętrznej powierzchni liścia zaprezentowano na rysunku 3.

Rysunek 3. Model budowy zewnętrznej powierzchnia liści (Jeffree, 1996)

Kutykula zbudowana jest z kutyny i/lub kutanu (występowanie uzależnione od gatunku rośliny), polisacharydów oraz wosków (Domínguez i in., 2011). Grubość kutykuli w zależności od
gatunku rośliny mieści się w przedziale od 0,1 do 10 m (Ramsey i in., 2005). Przykładowo kutykula liści gruszki (Pyrus communis) ma grubość 0,8 µm, liści topoli (Populus bolleana) – 0,3 µm,
a pszenicy (Triticum aestivum) jedynie 0,04 µm (Fernández i in., 2016). Cienka warstwa kutykuli
w przypadku liści pszenicy powoduje, że w celu ochrony blaszki liściowej przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, występuje grubsza warstwa wosków powierzchniowych (Fernández
i in., 2014a).
Kutyna to rozbudowany biopolimer o dużej masie cząsteczkowej, który występuje na zewnętrznej powierzchni komórek epidermalnych. Składa się z pochodnych kwasów alifatycznych
o długości łańcucha C16 i/lub C18, które są połączone wiązaniami estrowymi. Również kutan jest
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biopolimerem, który w przeciwieństwie do kutyny jest odporny na hydrolizę zasadową (Domínguez i in., 2011).
Pektyny oraz celuloza tworzą sieć polisacharydową, która jest wypełniona przez kutynę
oraz woski. Woski to różnorodne związki chemiczne występujące w kutykuli oraz na jej powierzchni. Woski stanowią od 20% do 60% masy kutykuli (Samuels i in., 2008). Ze względu
na usytuowanie woski dzieli się na epikutykularne (usytuowane na powierzchni kutykuli) oraz intrakutykularne (zlokalizowane wewnątrz kutykuli) (Fernández i in., 2014). Woski kutykularne poszczególnych gatunków roślin różnią się składem chemicznym, jednakże można wyróżnić osiem
głównych klas związków występujących najczęściej w woskach powierzchniowych, co zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Główne klasy związków chemicznych wchodzących w skład wosków powierzchniowych (Barthlot i in.,
1998; Kunst i Samuel, 2003; Taylor, 2011)
Grupa

Długość
łańcucha

Charakterystyka

Węglowodory

C19 – C37

Przede wszystkim n-alkany, alkeny oraz alkany o rozgałęzionych łańcuchach. Powszechnie występują w woskach epikutykularnych, ale nie są dominującym składnikiem

Alkohole
pierwszorzędowe

C12 – C36

Udział alkoholi pierwszorzędowych wynosi nawet do 60% w zależności od gatunku

Aldehydy

C14 – C34

Kwasy tłuszczowe

C12 – C36

Diole

C21 – C35

Estry

C30 – C60

β–diketony

C27 – C35

Terpenoidy

–

Powszechnie występują w woskach epikutykularnych, ale nie są dominującym
składnikiem
Związki o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych, nasycone albo nienasycone.
Udział kwasów tłuszczowych w woskach powierzchniowych wynosi do 40%
Rzadko występują w formie wolnej, zazwyczaj obecne są w formie zestryfikowanej
w postaci estolidów albo diestrów
Występują w postaci monoestrów, diestrów, poliestrów, glicerydów oraz estolidów.
Ich udział w woskach może wynosić nawet 80%
Grupa związków o udziale w woskach powierzchniowych do 80%. Występują rzadziej w składzie wosków epikutykularnych, ale gdy są obecne to zazwyczaj są dominującym składnikiem
Odgrywają ważną rolę w oddziaływaniu na owady odżywiające się liśćmi. Nie biorą
udziału w tworzeniu bariery ograniczającej transpirację przez kutykulę. Powszechnie występujący związek to β–amyrin

Woski epikutykularne mogą przybierać różnorodne, często skomplikowane albo uporządkowane formy. Najczęściej wykorzystywaną klasyfikację form wosków powierzchniowych stworzył Barthlot i współpracownicy (1998). Podział został opracowany na podstawie badań około 134
tysięcy gatunków głównych grup roślin nasiennych. Badacze zaproponowali 23 typy oraz podtypy
wosków, które podzielono na 3 główne grupy:
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1.

Filmy – bardzo cienkie warstwy (kilka nanometrów), które nie pękają w trakcie wysychania
epidermy.

2.

Warstwy skorupiaste – grubość od 0,5 do 10 m. Mogą posiadać nierównomierną powierzchnię, część z nich pęka na mniejsze elementy. Podgrupy warstw skorupiastych to:



warstwy gładkie,



warstwy pękające,



skorupy.

3.

Krystaloidy – mają określony kształt i wielkość oraz są w określony sposób zorientowane
w odniesieniu do powierzchni liścia. Podgrupy to:



płytki i płyty,



grudki,



pręciki,



rurki,



nici,



formy pośrednie.
Krystaloidy mogą tworzyć zgrupowania oraz agregacje, które podzielono na dwie zasadni-

cze grupy z uwagi na podstawowe jednostki tworzące agregaty:
1.

Płytki



rozetki,



płytki w rzędach,



płytki w szeregach.

2.

Pręciki/rurki



kępki pręcików,



kępki rurek,



pręciki złączone wzdłużnie.
Podstawowe struktury wosków, które najczęściej występują na powierzchni liści, zaprezen-

towano na rysunku 4.
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Rysunek 4. Struktura wosków krystalicznych (zdjęcia SEM), a) film wosków na liściach Hydrocotyle bonariensis,
b) skorupy na liściach Crassula ovate, c) rurki wosków złożonych z β–diketonu na liściach Eucalyptus gunnii, d) rurki
wosków złożonych z nonakozanolu na liściach Thalictrum flavum glaucum, e) płytki wosków zgrupowane w rozetki
na liściach Robinia pseucoacacia, f) kępki pręcików na liściach Brassica oleracea (Koch i Barthlott, 2009)
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Struktura wosków powierzchniowych może być różna w obrębie danego gatunku rośliny,
co jest związane z warunkami jej wzrostu. Welker i Haas (1999) stwierdzili, że wzrost temperatury
otoczenia powoduje zmianę struktury wosków powierzchniowych Brassica oleracea z pręcików
na bardziej złożone struktury krystaliczne. Na strukturę wosków powierzchniowych wpływa nie
tylko temperatura otoczenia, lecz również wilgotność. Koch i in. (2006) wykazali, że spadek wilgotności powietrza powoduje wzrost ilości wosków powierzchniowych, co przyczynia się
do mniejszej zwilżalności liści. Ponadto struktura wosków i ich gęstość mogą zmieniać się wraz
z rozwojem rośliny. Na młodych liściach zazwyczaj występują woski w postaci filmu, dopiero
później tworzą się struktury krystaliczne. W przypadku starszych liści może dochodzić do mechanicznych uszkodzeń struktury wosków, co zmniejsza ich gęstość (Moran Puente i Baur, 2010).
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na zwilżalność liści są włoski. Włoski są to
wytwory pochodzenia epidermalnego. Różnią się pomiędzy sobą wielkością, liczbą komórek, morfologią, a także składem chemicznym. Z uwagi na realizowane funkcje włoski dzieli się na wydzielnicze (gruczołowe) oraz niewydzielnicze (okrywowe). Włoski gruczołowe wydzielają różnorodne substancje chemiczne. Są to przede wszystkim wysoce toksyczne wtórne metabolity,
m.in. związki fenylopropenowe, długołańcuchowe ketony metylowe, terpeny, acylosacharydy oraz
flawonoidy. Substancje te niekorzystnie oddziałują na żerowanie oraz rozwój owadów roślinożernych (Schilmiller i in., 2008). Włoski okrywowe oddziałują na owady w sposób mechaniczny,
tj. utrudniają poruszanie się oraz uniemożliwiają dostęp do odżywczych tkanek roślin.
Ze względu na liczbę komórek włoski dzieli się na jedno- lub wielokomórkowe, a ze względu
na strukturę występują włoski rozgałęzione oraz nierozgałęzione. Z kolei ze względu na gęstość
owłosienia oraz charakter włosków wyróżnia się owłosienie miękkie, szorstkie, gęste, skąpe, filcowate, kutnerowate oraz kosmate. Różnice w strukturze włosków występują pomiędzy poszczególnymi gatunkami, lecz również w obrębie jednego gatunku. Związane są z usytuowaniem
na roślinie, np. górna powierzchnia liścia może charakteryzować się inną gęstością oraz budową
włosków aniżeli jego dolna powierzchnia. Ponadto gęstość włosków zmienia się wraz z rozwojem
rośliny. Młode liście w przypadku większości gatunków są gęsto owłosione, a wraz z rozwojem
rośliny gęstość włosków zmniejsza się. Na młodych liściach woski powierzchniowe nie są w pełni
rozwinięte, a włoski są głównymi czynnikami chroniącymi liść (Karabourniotis i in., 1998).
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Analizując budowę zewnętrznej warstwy liści, należy również zwrócić uwagę na budowę
komórkową. Struktura komórek powierzchniowych liści może być rozpatrywana w trzech aspektach. Po pierwsze można analizować kształt pojedynczej komórki (czworokątny, wydłużony czworokątny, poligonalny albo wydłużony poligonalny) oraz jej strukturę przestrzenną, m.in. komórki
płaskie, wypukłe oraz wklęsłe. Zdecydowana większość komórek jest wypukła (Koch i Barthlott,
2009). Następnym czynnikiem jest rodzaj połączenia pojedynczych komórek, które może przybierać postać prostej albo pofałdowanej linii. W tym przypadku istotnym parametrem jest głębokość
bruzd tworzących połączenie komórek, która istotnie wpływa na chropowatość powierzchni liścia
w skali mikro. Trzecim parametrem jest pofałdowanie powierzchni kutykuli. Pofałdowanie powierzchni zmienia się wraz z rozwojem rośliny. Młode liście są o wiele mocniej pofałdowane aniżeli liście w pełni rozwinięte, co korzystnie wpływa na ochronę liścia przed insektami (Koch i in.,
2008).
Ostatnim elementem struktury liści, który wpływa na ich zwilżalność, są aparaty szparkowe
(stomaty). Aparaty te regulują wymianę gazową, a także gospodarkę wodną roślin. Złożone są
z dwóch komórek, pomiędzy którymi znajduje się szczelina (szparka). Przez zamykanie oraz
otwieranie szparek kontrolowana jest transpiracja i dyfuzja dwutlenku węgla oraz tlenu. W zależności od gatunku rośliny na liściach występuje różna gęstość aparatów szparkowych. Stomaty występują zarówno na górnej, jak i dolnej stronie liścia, jednak nie zawsze w takiej samej gęstości.
Ponadto ich liczba uzależniona jest od fazy rozwoju rośliny, a także warunków wzrostu, m.in. stężenia dwutlenku węgla, natężenia oświetlenia, temperatury, fotoperiodu oraz zanieczyszczeń
(Doheny–Adams i in., 2012).

1.2.2. Woski powierzchniowe
Woski powierzchniowe na liściach roślin pełnią wiele istotnych funkcji, m.in. z uwagi
na hydrofobowe właściwości zmniejszają zwilżalność liści, chronią przed stratami wody (Kim
i in., 2009) i substancji odżywczych oraz przed patogenami (Łaźniewska i in., 2012), a także
zmniejszają mobilność insektów (Jetter i Riederer, 2000).
Z doniesień literaturowych wynika, że woski powierzchniowe istotnie wpływają na zwilżalność powierzchni. Jak wykazali Burton i Bhushan (2006) (badania przeprowadzone na Nelumbo
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nucifera i Colocasia esculenta) oraz Wang i in. (2010) (badania przeprowadzone na silnie hydrofobowych liściach Rosa chinensis, Ginkgo biloba i Berberis thunbergii), usunięcie z powierzchni
liści wosków epikutykularnych powoduje zmniejszenie kąta zwilżania poniżej 90. W przypadku
kilku gatunków roślin o hydrofilowej powierzchni liści (m.in. Prunus persica, Populus canadensis
i Koelreuteria paniculata) usunięcie wosków powierzchniowych spowodowało zwiększenie kąta
zwilżania (jego wartość była zawsze niższa od 110) (Wang i in., 2010). Obecnie panuje zgodność,
że zaobserwowane zjawisko było spowodowane wpływem rozpuszczalników organicznych
na właściwości powierzchniowe hydrofilowych liści.
Zwilżalność liści wynika m.in. ze składu wosków powierzchniowych. Związki chemiczne
wchodzące w skład wosków epikutykularnych mogą zwiększać interakcje pomiędzy grupami
funkcyjnymi wosków a substancjami czynnymi roztworów stosowanych do oprysku roślin (Khayet
i Fernández, 2012). Woski epikutykularne, w których składzie przeważają długołańcuchowe węglowodory, stanowią bardziej hydrofobową powierzchnię aniżeli woski zawierające alkohole oraz
kwasy organiczne (Yu i in., 2009a).
Wpływ struktury wosków powierzchniowych na wartość kąta zwilżania był analizowany
w licznych badaniach. Neinhuis i Barthlott (1998) stwierdzili, że liście Ginkgo biloba są pokryte
gęstą siecią krystalicznych wosków, co skutkowało wysoką wartością kąta zwilżania w przedziale
od 130 do 140, bez względu na sezon wegetacyjny rośliny. Z kolei liście Quercus robur są częściowo pokryte amorficznym woskiem powierzchniowym przez kilka pierwszych tygodni rozwoju, a następnie na powierzchniach liści tworzą się struktury krystaliczne, co istotnie wpływa
na wzrost kąta zwilżania. W przypadku Quercus robur wartość kąta zwilżania malała jesienią.
Zmiany zwilżalności roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego mogą być wywołane zmianami
w składzie wosków, a także zmianami w ich strukturze. Skład wosków powierzchniowych zmienia
się w czasie rozwoju liści (Klamerus–Iwan i Błońska, 2017). Wynika to m.in. ze zmian pór roku
oraz pogody, powtórnego metabolizowania składników utworzonych w pierwszych stadiach rozwojowych, a także stosowania w trakcie ontogenezy różnorodnych dróg syntezy związków wchodzących w skład wosków powierzchniowych (Bianchi, 1995). Zmiany jakościowe oraz ilościowe
wosków wynikają również z warunków wzrostu, m.in. natężenia światła, temperatury, wilgotności,
opadów atmosferycznych. Ponadto skład wosków powierzchniowych jest inny na górnej oraz dolnej powierzchni liścia.
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Forma wosków powierzchniowych (amorficzna albo krystaliczna) i tempo jej tworzenia
w przypadku gatunków takich jak Platanus acerifolia, Sophora japonica i Cedrus deodara mogą
istotnie oddziaływać na zmiany zwilżalności liści (Wang i in., 2013). Wang i in. (2014) stwierdzili,
że obecność krystalicznej formy wosków epikutykularnych powoduje wzrost kąta zwilżania w odniesieniu do amorficznego filmu woskowego. Ponadto badacze stwierdzili, że wzrost gęstości sieci
krystalicznej powoduje wzrost wartości kąta zwilżania. Takie same zależności zauważyli Haines
i in. (1985). W przypadku roślin pokrytych gęstą siecią wosków krystalicznych, m.in. Liriodendron
tulipifera i Robinia pseudoacacia, kąt zwilżania wynosił odpowiednio 124,8 ± 1,6 oraz
131,6 ± 2,3. Natomiast w przypadku roślin o mniejszej zawartości krystalicznych wosków powierzchniowych, np. Erechtites hieracifolia, kąt zwilżania był mniejszy. Zgodnie z badaniami
Hanba i in. (2004) liście Pisum hieracifolia mają właściwości hydrofobowe ze względu na krystaliczną formę wosków epikutykularnych. Badania przeprowadzone przez Koch i in. (2006), Wanga
i in. (2010), Kumara i in. (2004) oraz Burtona i Bhushana (2006) potwierdzają, że kąt zwilżania
dla powierzchni liści nie zależy od ilości wosków powierzchniowych, jednak od ich struktury oraz
budowy chemicznej.

1.2.3. Włoski
Włoski na powierzchni liści pełnią liczne funkcje, m.in. chronią roślinę przed owadami (Dai
i in., 2010), mogą odbijać światło słoneczne (Karabourniotis i in., 1998), wchłaniać wodę z rosy
(Pina i in., 2016) i mgły (Ju i in., 2012) oraz składniki odżywcze, akumulować substancje toksyczne
(Li i in, 2018a), a także ograniczać transpirację. Ponadto włoski oddziałują na zwilżalność liści.
Zmiana zwilżalności powierzchni liści wynika ze struktury oraz gęstości występowania włosków,
ich długości, orientacji, elastyczności, a także stopnia pokrycia woskami (Nairn i in., 2013). Pandey
i Nagar (2002) oraz Brewer i in. (1991) stwierdzili, że obecność włosków zmniejsza zwilżalność
liści, a znaczne zmniejszenie zwilżalności powierzchni liści następuje dla gęstości włosków wyższej aniżeli 25 szt./mm2. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Wanga i in. (2005).
W przypadku górnej powierzchni liści Cucurbita pepo kąt zwilżania wynosi 70, ponieważ gęstość
włosów jest mała. Natomiast na górnej powierzchni liści Callistephus chinensis kąt zwilżania wynosi 139°, co jest związane z wysoką gęstością włosków. Na zwilżalność powierzchni liści wpływa
nie tylko gęstość włosków, lecz również stopień pokrycia włosków przez woski. Wang i in. (2005)
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stwierdzili, że górna powierzchnia liści Nelumbo nucifera, na której znajdują się włoski pokryte
woskami jest wysoce niezwilżalna (kąt zwilżania wynosi 150), natomiast w przypadku dolnej
powierzchni liści C. chinensis posiadającej włoski bez wosków kąt zwilżania wynosi 97. Świadczy to, że wpływ włosków na zwilżalność jest uzależniony od stopnia pokrycia włosków woskami
krystalicznymi. Liście pokryte włoskami bez wosków są niezwilżalne tylko przez krótki okres po
aplikacji kropli. Po pokonaniu bariery włosków kropla rozpływa się na powierzchni liścia. Natomiast liście z włoskami pokrytymi woskami są wysoce niezwilżalne, nawet w przypadku krótkich
włosków o niskiej gęstości (Neinhuis i Barthlott, 1998).
Można wyróżnić trzy rodzaje interakcji między włoskami a kroplą wody. Pierwsza grupa
liści pokryta jest włoskami, które nie mają wpływu na kroplę wody aplikowaną na powierzchnię.
W przypadku tych roślin występuje niska gęstość włosków, a kropla wody tworzy na powierzchni
liści film. Do grupy tej zaliczane są takie rośliny jak Abutilon theophrasti (kąt zwilżania 43 ± 2),
Helianthus tuberosus (46 ± 2) oraz Prunus triloba (84,8 ±12,3) (Wang i in., 2010). W drugiej
grupie na powierzchni liści nadal występuje stosunkowo mała gęstość włosków, jednak jest wyższa
niż w pierwszej grupie. W tym przypadku na powierzchni liścia tworzą się krople wody znajdujące
się pomiędzy włoskami i dotykające powierzchni liścia. Trzecia grupa interakcji występuje w przypadku liści pokrytych gęstym owłosieniem, które uniemożliwia kontakt kropli z powierzchnią liścia. Liście Saccharina japonica oraz Platanus acerifolia są pokryte gęstą siecią włosków, które
powodują zwiększenie chropowatości powierzchni. Kropla położona na liściach tych roślin zatrzymuje się na powierzchni włosków i częściowo styka się z powietrzem uwięzionym pomiędzy włoskami. Z uwagi na wysoce hydrofobowe właściwości powietrza zwilżalność powierzchni liści tych
roślin jest znacznie ograniczona (Bhushan i Jung, 2011).

1.2.4. Budowa komórkowa
Wpływ budowy komórkowej oraz wosków na zwilżalność powierzchni liści zaprezentowano
na rysunku 5. Jednym z przykładów roślin, których liście mają powierzchnię superhydrofobową
jest lotos (kąt zwilżania 162). Chropowatość powierzchni liści lotosu wynika z budowy komórkowej oraz występowania wosków krystalicznych. Na powierzchni liścia lotosu znajdują się
wzgórki o wysokości oraz średnicy około 10 m, które są od siebie oddzielone przerwą 20 m.
Powietrze umieszczone pomiędzy wzgórkami powoduje zwiększenie właściwości hydrofobowych
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powierzchni (Feng i in., 2002). Liście Leymus (Elymus) arenarius mają wypukłe komórki i woski
epikutykularne w kształcie rurek, co powoduje, że kąt zwilżania wynosi 161. Również liście Colocasia esculenta mają superhydrofobową powierzchnię (kąt zwilżania 164) ze względu na komórki w kształcie brodawek oraz woski w postaci płytek (Koch i Barthlott, 2009).

Włosy + woski krystaliczne
Komórki w kształcie brodawki +
woski krystaliczne

Powierzchnia
superhydrofobowa

Płaskie komórki + woski krystaliczne
Wypukłe komórki + woski
krystaliczne o dużej gęstości
Wypukłe komórki + woski
krystaliczne o niskiej gęstości
Wypukłe komórki + woski w postaci
filmu

Powierzchnia
hydrofobowa

Pofałdowanie kutykuli + woski
w postaci filmu
Zwilżalność

Płaskie komórki + woski w postaci
filmu
Komórki w kształcie brodawki +
woski w postaci filmu

Powierzchnia
hydrofilowa

Wypukłe komórki + woski w postaci
filmu
Włosy o znacznej gęstości
Włosy o niskiej gęstości

Powierzchnia
superhydrofilowa

Płaskie komórki
Komórki porowate

Rysunek 5. Wpływ budowy komórkowej zewnętrznej warstwy liści oraz wosków epikutykularnych na zwilżalność
(Koch i in., 2008)

Rośliny mające liście o właściwościach hydrofobowych to m.in. Zea mays oraz Fagus sylvatica, które pomimo płaskich komórek są pokryte woskami krystalicznymi tworzącymi nanochropowatość. Z kolei przykładami roślin hydrofilowych są Prunus laurocerasus oraz Nymphaea
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spp. z płaskimi komórkami oraz woskami krystalicznymi o małej gęstości. Liście o powierzchniach
superhydrofilowych mają płaskie komórki oraz zazwyczaj nie pokrywają ich woski krystaliczne
albo występuje ich nieznaczna ilość, m.in. Anubias barteri. Kolejnym przykładem powierzchni
superhydrofilowych są liście z komórkami porowatymi (Sphagnum squarrosum). Pory tworzone
są przez komórki, które umarły i się zapadły (Koch i in., 2008).
Analizując wpływ budowy komórkowej na zwilżalność liści, należy również zwrócić
uwagę na wpływ aparatów szparkowych. Początkowo w badaniach Kumara i in. (2004) oraz
Brewera i Smitha (1995) związek pomiędzy gęstością aparatów szparkowych a wartością kątów
zwilżania nie został potwierdzony. Jednak w późniejszych badaniach Brewer i Nuñez (2007) udowodnili, że większa gęstość stomat powoduje wzrost kąta zwilżania. Jest związane to z większą
chropowatością powierzchni, a także z faktem, że w okolicach aparatów szparkowych zazwyczaj
występuje większa gęstość wosków krystalicznych. Również Wang i in (2010) potwierdzili,
że wraz ze wzrostem ilości stomat zmniejsza się zwilżalność powierzchni.

1.3. Charakterystyka górnej powierzchni liści wybranych roślin

1.3.1. Kukurydza
Budowa morfologiczna liści kukurydzy jest uzależniona od odmiany, warunków oraz fazy
wzrostu. Komórki kukurydzy są krótkie, o grubych ścianach komórkowych i nieregularnym kształcie. Są one ułożone równolegle do nerwów. W większości odmian kukurydzy aparaty szparkowe
występują po obu stronach liścia kukurydzy, natomiast włoski obecne są tylko na górnej powierzchni. Gęstość stomat na górnej powierzchni liści kukurydzy wynosi od 58 do 75 szt./mm2.
Większą gęstością stomat charakteryzują się odmiany odporniejsze na suszę (Revilla i in., 2016).
Liście kukurydzy pokryte są dwoma typami włosków tj. krótkimi oraz długimi. Gęstość włosków
uzależniona jest od odmiany kukurydzy i dla włosków długich wynosi od 0,4 do 1,5 szt./mm2,
a włosków krótkich od 10 do 24 szt./m2. Włosy są umieszczone równolegle do nerwów (Olson
i Andow, 2006).
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W trakcie wzrostu kukurydzy zmianie ulega biosynteza wosków, co skutkuje zmianą morfologii wosków powierzchniowych i ich składu (Hennig–Gizewski i Wirth, 2000). Poziom pokrycia górnej powierzchni liści kukurydzy woskami epikutykularnymi może wynosić od 2% do 40%.
Zwiększenie zwilżalność liści kukurydzy następuje przy etapie wzrostu BBCH 14–151. Poniżej
tego etapu wzrostu liście kukurydzy są pokryte gęsto woskami krystalicznymi. Natomiast w przypadku BBCH 18 liście kukurydzy są pokryte amorficznym woskiem, co znacznie zwiększa zwilżalność liści. Zmiana zwilżalności wynika ze zmiany składu chemicznego wosków epikutykularnych (Bianchi i in., 1985). Woski powierzchniowe młodych liści kukurydzy składają się z alkoholi
pierwszorzędowych (63%), aldehydów (20%), estrów kwasów tłuszczowych i alkoholi (16%) oraz
alkenów (1%). Natomiast woski powierzchniowe dojrzałych liści kukurydzy składają się w znacznie mniejszym stopniu z alkoholi (13%) oraz aldehydów (9%), a w większy stopniu z estrów (42%)
oraz alkanów (17%) (Beattie i Marcell, 2002). Struktura wosków powierzchniowych na górnej
powierzchni liści kukurydzy może być różna w zależności od odmiany, m.in. film, płyty, grudki,
płytki w postaci rozet, co zaprezentowano na rysunku 6. Z uwagi na małą gęstość włosków hydrofobowość górnej powierzchni liści kukurydzy wynika z korelacji z ilością wosków powierzchniowych (Beattie i Marcell, 2002).

Skala BBCH (skrót oficjalnie pochodzi od niemieckiego Biologische Bundesanstatt, Bundessortenamt
und Chemische Industrie, a nieoficjalnie reprezentuje cztery firmy wspierające rozwój systemu, tj. Bayer, Basf, CibaGeigy i Hoechst), dzieli ontogenezę roślin na fazy oraz podfazy, a do ich zapisu stosuje się dwucyfrowy kod. Pierwsza
cyfra oznacza fazę, a druga podfazę (Lancashire i in., 1991).
1
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a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 6. Różnorodność struktury wosków powierzchniowych na górnej powierzchni liści kukurydzy (zdjęcia
SEM): a) płytki w postaci błonek, b) pręciki, c) półokrągłe płytki, d) grudki, e) pojedyncze grudki (Beattie i Marcell,
2002)

1.3.2. Rzepak
Komórki rzepaku posiadają nieregularny kształt i nie są rozmieszczone symetrycznie
względem nerwów. Gęstość włosków jest uzależniona od odmiany i może wynosić od kilku sztuk
do nawet 300 szt./cm2 (Alahakoon i in., 2016). Modyfikacja genetyczna rzepaku powoduje znacznie zwiększenie gęstości włosków, co przyczynia się istotnie do ograniczenia liczby szkodników
oraz owadów. Woski na liściach rzepaku są ułożone prostopadle do blaszki liściowej. Ich gęstość
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jest znaczna (może pokrywać nawet 70% powierzchni liści), co objawia się jednolitym sinym kolorem liści. Powierzchniowe woski rzepaku mają strukturę wosków płytkowych, prętowych oraz
nitkowatych (Conn i Tewari, 1989). Gómez–Campo i in. (1999) stwierdzili, że woski epikutykularne na powierzchni liści rzepaku złożone są z prętów oraz prostopadle do nich ułożonych kolumn,
ponadto na liściach rzepaku występują woski w kształcie płytek. Z badań Conna i Tewari (1989)
wynika, że woski pokrywają całą powierzchnię liścia, jednak w miejscu stomat mają mniejszą gęstość (rysunek 7), ponadto w przypadku usieciowanych wosków na liściach rzepaku występuje
niska gęstość włosków (Gómez–Campo i in., 1999). Głównym składnikiem wosków rzepaku jest
alkan o długości łańcucha 29, który ogranicza parowanie wody przez zmniejszenie przepuszczalności kutykuli (Tassone i in., 2016). Ponadto woski powierzchniowe liści rzepaku składają się
z alkoholi i kwasów tłuszczowych o łańcuchu dłuższym niż 26 atomów węgla (Przybylski i in.,
1993).

a)

b)

Rysunek 7. Woski powierzchniowe na liściach rzepaku: a) niższa gęstość wosków wokół aparatu szparkowego,
b) struktura wosków powierzchniowych (Conn i Tewari, 1989)

1.3.3. Pszenica
Wierzchnia warstwa liści pszenicy jest złożoną strukturą na poziomie mikro i nano. Na poziomie mikro znajdują się grzbiety oraz doliny utworzone przez komórki oraz nerwy. Komórki
mają regularny kształt, są długie oraz ułożone równolegle do nerwów. Aparaty szparkowe znajdują
się wzdłuż nerwów w dwóch rzędach i usytuowane są poniżej komórek liścia. Gęstość stomat na
26

górnej stronie liścia pszenicy w zależności od odmiany może wynosić od 22 nawet do 75 szt./mm2.
Mimo różnic pomiędzy odmianami zawsze na górnej stronie liścia pszenicy jest więcej aparatów
szparkowych aniżeli na dolnej (Bi i in., 2017). Włosy usytuowane są zazwyczaj po obu stronach
rzędów aparatów szparkowych oraz nerwów (Fernández i in., 2014a). Gęstość włosków na górnej
powierzchni liści jest uzależniona od jego wieku. Młodsze liście mają większą gęstość włosków
od starszych, przykładowo gęstość włosków na liściu flagowym wynosi 65 szt./mm2, a na drugim
liściu 26 szt./mm2 (Peirce i in., 2014).
Na poziomie nano strukturę wierzchniej warstwy liścia pszenicy tworzą woski epikutykularne, które pokrywają nie tylko komórki, lecz również aparaty szparkowe oraz włoski, co zaprezentowano na rysunku 8 (Peirce i in., 2016). Górna powierzchnia liści pszenicy pokryta jest gęstą
siecią wosków powierzchniowych o strukturze płytek ułożonych w rozety. Z badań przeprowadzonych przez Koch i in. (2006) wynika, że struktura wosków powierzchniowych liści pszenicy nie
zmienia się z wiekiem rośliny. Woski powierzchniowe liści pszenicy złożone są z alkoholi pierwszorzędowych o długości łańcucha węglowego od 20 do 34, β–diketonów oraz alkanów o długości
łańcucha od 23 do 33 (Bi i in., 2017).

a)

b)

Rysunek 8. Woski powierzchniowe na liściach pszenicy: a) górna powierzchnia liścia, b) aparat szparkowy i włosek
(Peirce i in., 2014)
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2. Nawożenie dolistne
2.1. Istota nawożenia dolistnego
Początki badań dotyczących nawożenia dolistnego to przełom 40. i 50. lat XX wieku (Girma
i in., 2007). Jednak dopiero w latach 80. nastąpił szybki rozwój badań nad tą metodą dożywiania
roślin, m.in. zbóż. Wzrost zainteresowania nawożeniem dolistnym wynika z dostępności wysokoskoncentrowanych roztworów oraz rozwoju urządzeń wykorzystywanych do oprysku.
Zbilansowane nawożenie roślin makro- i mikroelementami prowadzi do uzyskania dużych
plonów o dobrej jakości. Jednak efektywność nawożenia jest uzależniona od odpowiedniego dostosowania składu nawozów do potrzeb pokarmowych roślin (Kocoń, 2009). Nawożenie dolistne
stanowi uzupełnienie nawożenia podstawowego i może być stosowane zapobiegawczo (intensywne technologie produkcji) albo interwencyjnie (niedobór składników pokarmowych)
(Michałojć i Szewczuk, 2003). Dokarmianie zapobiegawcze ma na celu uzyskanie wysokich plonów przez ograniczenie, zwłaszcza w przypadku intensywnych upraw albo krytycznych faz wzrostu, niedoborów ukrytych. Wówczas może nastąpić zaburzenie dostarczania składników pokarmowych do wszystkich organów rośliny, pomimo ich obecności w glebie. Niedobory są spowodowane
ograniczoną aktywnością korzeni (zbyt duża zwięzłość gleby, uszkodzenie korzeni przez mróz albo
gryzonie, stres tlenowy, zbyt duże zakwaszenie gleby), obecnością w glebie składnika pokarmowego w trudno przyswajalnej formie, częściowym uszkodzeniem tkanek, a także występowaniem
antagonizmu jonowego w roztworze glebowym (Wójcik, 2014). Niewystarczające odżywienie roślin może skutkować zaburzeniami podstawowych procesów fizjologicznych, co ogranicza wzrost
oraz rozwój roślin, a w rezultacie prowadzi do uzyskania mniejszych plonów o obniżonej jakości.
Z uwagi na łatwość przeprowadzenia oraz efektywność nawożenia dolistnego jest ono optymalnym
sposobem ograniczenia występowania niedoborów składników pokarmowych, zwłaszcza w okresie wegetacji (Parafiniuk i in., 2009). Należy podkreślić, że zastosowanie nawożenia dolistnego
powoduje szybsze rezultaty, zwłaszcza w przypadku nawożenia interwencyjnego, aniżeli nawożenie doglebowe. Odżywienie roślin po zastosowaniu nawożenia doglebowego następuje
po 5–6 dniach, natomiast po zastosowaniu nawożenia dolistnego po 3–4 dniach.
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Skuteczność nawożenia dolistnego jest uzależniona od mobilności jonów aplikowanych na
liść. Penetracja jonów zależy od ich ładunku, stężenia oraz rozmiaru. Pobranie substancji aktywnych z nawozów przez blaszkę liściową następuje w wyniku gradientu stężeń. Kolejnym etapem
po wniknięciu substancji z powierzchni liści jest ich transport do pozostałych organów roślin. Jeżeli roślina nie jest w stanie transportować danego jonu do pozostałych organów, to nawożenie
dolistne musi być powtarzane w trakcie rozwoju roślin, tak by niezbędne składniki pokarmowe
zostały również dostarczone do nowo rozwiniętych organów (Papadakis i in., 2007). W przypadku
braku mobilności jonów pozytywny efekt dolistnego nawożenie zauważalny jest jedynie w organach, które były poddane opryskowi.
Istotnym czynnikiem warunkującym efektywność nawożenia dolistnego jest wskaźnik pokrycia liściowego (Leaf Area Index – LAI), czyli stosunek powierzchni liści do powierzchni gruntu
(Jaśkiewicz, 2007). Za pomocą LAI charakteryzuje się wielkość powierzchni liści, które są zdolne
do absorbowania nawozu aplikowanego dolistnie. Przykładowo nawożenie dolistne pszenicy powinno być wykonywane, kiedy wskaźnik LAI wynosi od 2 do 4 (Gooding i Davies, 1992). Odpowiednie stadium rozwoju roślin jest ważne w trakcie aplikacji dolistnej nawozu, gdyż zastosowanie
nawozu w przypadku nierozwiniętych w pełni organów może skutkować poparzeniami i ograniczeniem wydajności plonowania.
Nawożenie dolistne powinno być przeprowadzane w odpowiednich warunkach otoczenia,
w celu zwiększenia jego efektywności i uniknięcia niepożądanych rezultatów, m.in. uszkodzenia
roślin oraz oprysku innego obszaru niż zaplanowany. Oprysk nie powinien być przeprowadzany
w wietrzne dni z uwagi na możliwość wystąpienia dryftu roztworu i nawożenia innego terenu.
W takim przypadku istotnie zmniejsza się skuteczność nawożenia, ponieważ niezbędne składniki
pokarmowe nie docierają do roślin, dla których były przeznaczone. Ponadto silny wiatr może powodować usuwanie nawozu z liści z uwagi na ich hydrofobową powierzchnię i brak odpowiedniej
adhezji. Kolejnym istotnym parametrem jest temperatura otoczenia. Zbyt szybkie wysychanie nawozu na powierzchni liścia może powodować powstawanie kryształów substancji aktywnych
uszkadzających strukturę liścia oraz uniemożliwiających pobranie składników odżywczych. Zatem
pora dnia, w której jest wykonywany oprysk, jest niezwykle istotna (Fageria i in., 2009). Najczęściej w warunkach krajowych nawozy dolistne są aplikowane rano lub wieczorem, kiedy występuje
optymalna temperatura powietrza. Należy pamiętać, że składniki pokarmowe są pobierane przez
roślinę tylko wtedy, gdy nawóz jest w postaci ciekłej, dlatego oprysk powinien być realizowany
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tak, by zagwarantować zachowanie ciekłej postaci nawozu na organach rośliny przez co najmniej
3–4 godziny. Na czas wysychania i pobierania nawozu wpływa również wilgotność względna otoczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności wydłuża się czas efektywnego pobrania nawozu z uwagi na
jego upłynnienie. Ponadto nawóz nie może zostać zmyty przez deszcz, dlatego konieczne jest zweryfikowanie danych meteorologicznych. Kondycja roślin jest również ważnym parametrem
w przypadku wyboru terminu oprysku nawozami dolistnymi. Rośliny w trakcie oprysku powinny
charakteryzować się odpowiednim turgorem, gdyż zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża zawartość
wody w komórkach roślin powodować będzie ograniczenie efektywności nawożenia dolistnego
(Girma i in., 2007).
Jednym z czynników wpływających na skuteczność nawożenia dolistnego i pobranie składników pokarmowych jest punkt rozpływania się pod wpływem wilgotności otoczenia (Point of
Deliquescence – POD). POD definiowany jest jako wilgotność względna otoczenia, przy której
następuje zmiana stanu skupienia substancji ze stałego na ciekły. POD to fizyczna właściwość dla
danego związku chemicznego w określonej temperaturze (Schönherr, 2001). Im niższa wartość
POD, tym szybciej nastąpi uwodnienie substancji i dłużej będzie w tym stanie, co przekłada się na
dłuższy czas pobierania składników pokarmowych w trakcie aplikacji dolistnej (Fernández
i Eichert, 2009). Chelaty syntetycze mają wyższy POD niż sole nieorganiczne (Fernández i in.,
2013). W celu zmniejszenia POD do roztworów stosowanych w oprysku dodawane są humektanty,
m.in. chlorek wapnia, karboksymetyloceluloza (Val i Fernández, 2011), mocznik, gliceryna oraz
glikol propylenowy (Asmus i in., 2016).
W dolistnym nawożeniu roślin należy stosować substancje, które są w pełni rozpuszczalne
w wodzie, ponieważ tylko takie składniki mogą zostać pobrane przez roślinę. W przypadku nawozów dolistnych ważnymi parametrami są stężenie oraz pH. Roztwory przeznaczone do aplikacji
dolistnej muszą zawierać od 1% do 3% substancji aktywnych, w celu ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na rośliny. Zbyt duże stężenie składników pokarmowych w roztworze może skutkować poparzeniami organów roślin i trwale je uszkodzić. Z uwagi na różnorodność występującą
w budowie morfologicznej poszczególnych roślin stężenie składników pokarmowych musi być
uzależnione od danego gatunku rośliny oraz fazy rozwoju. Na zmniejszenie efektywności dolistnego nawożenia może również wpływać niewłaściwe pH roztworu. Na drodze doświadczeń dla
wybranych składników pokarmowych wyznaczono optymalne zakresy pH roztworów. Zbyt niskie
lub zbyt wysokie pH roztworu aplikowanego dolistnie może powodować uszkodzenia roślin lub
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prowadzić do tworzenia się nieprzyswajalnych form substancji nawozowych przez zmianę ich rozpuszczalności lub stabilności. Ponadto w zależności od aplikowanych substancji występuje optymalne pH, które przyczynia się do zwiększenia pobrania składników pokarmowych, przykładowo
dla roztworów ze związkami żelaza optymalne pH wynosi około 5 (Fernández i in., 2006; Fernández i Eichert, 2009), natomiast dla roztworów zawierających mocznik w przypadku oprysku cytrusów optymalne pH jest w granicach 5,5–6,0 (El-Otmani i in., 2000).

2.2. Nawożenie cynkiem
Nawożenie roślin cynkiem jest niezwykle istotne z uwagi na globalny problem spowodowany niską zawartością tego mikroelementu w glebach oraz roślinach (Palmgren i in., 2008). Niedobór cynku w roślinach, zwłaszcza w zbożach stanowiących główny składnik diety wielu osób na
całym świecie, skutkuje ograniczeniem jego pobierania przez organizm ludzki, co prowadzi do
licznych chorób, a nawet śmierci. Niedobór cynku zgodnie z danymi WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) znajduje się w pierwszej piątce najpowszechniejszych
czynników wywołujących choroby oraz śmierć wśród społeczeństw w krajach rozwijających się
(Cakmak, 2008). Ponad 800 tys. osób rocznie umiera z powodu niedoboru cynku, z czego 450 tys.
stanowią dzieci poniżej piątego roku życia. Na całym świecie prawie 2 miliony osób mają w mniejszym albo większym zakresie niedobory cynku. Ciało dorosłego człowieka powinno zawierać od
2 do 3 gramów cynku, który jest obecny we wszystkich częściach jego organizmu, m.in. komórkach, płynach ustrojowych oraz kościach (Das i Green, 2013).
Występuje ścisła zależność terytorialna pomiędzy zbyt małą zawartością cynku w glebie
oraz niedoborem cynku w organizmach ludzkich (Cakmak i in., 2017). Zbyt niskie zawartości
cynku w glebie oraz roślinach odnotowywane są w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Turcji,
Iranie, Indiach, Chinach oraz Pakistanie (Sharma i in., 2013). Przyjmuje się, że około połowa gleb,
na których uprawiane są zboża na świecie, cechuje się zbyt małą zawartością dostępnych dla roślin
form cynku (Cakmak i Braun, 2001). Niedobory cynku w glebie występują w klimacie ciepłym
i zimnym, na glebach nienawadnianych oraz nawadnianych, alkalicznych oraz kwaśnych, a także
lekkich oraz ciężkich (Ruel i Bouis, 1998). Przykładowo w Turcji niedobory cynku wynikają
z występowania gleb węglanowych, a w Austrii kwaśnych gleb piaszczystych. Zboża uprawiane
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w krajach, gdzie występuje mała zawartość cynku, mają znacznie niższe stężenie tego mikroelementu w ziarnie. Przykładowo w Turcji ziarno pszenicy uprawianej na glebach z odpowiednią
zawartością cynku zawiera od 20 mg Zn/kg do 30 mg Zn/kg, natomiast uprawianej na glebach
z niską zawartością cynku od 5 mg Zn/kg do 12 mg Zn/kg (Erdal i in., 2002). Dolistne nawożenie
pszenicy siarczanem cynku na glebach z małą zawartością cynku prowadzi do wzrostu zawartości
cynku w ziarnie od 11 mg Zn/kg (bez nawożenia) do 22 mg Zn/kg.
Faza wzrostu pszenicy, w której jest wykonywana dolistna aplikacja cynku, wpływa na
zawartość cynku w ziarnie. Zgodnie z badaniami Cakmaka i in. (2010) nawożenie siarczanem
cynku powinno być przeprowadzane w późniejszych fazach wzrostu pszenicy (tj. w fazie pierwszego kolanka do liścia flagowego oraz fazie kłoszenia), by zwiększyć akumulację cynku w ziarnie.
Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez Ajiboye i in. (2015). Autorzy przy użyciu
rentgenowskiego mikroskopu fluorescencyjnego określili zawartość cynku w poszczególnych częściach ziarna pszenicy. Po oprysku pszenicy siarczanem cynku w fazie wydłużania pędu odnotowano niższą zawartość cynku w ziarnie aniżeli po oprysku w fazie kłoszenia. Najlepszy efekt uzyskano w przypadku zastosowania nawożenia zarówno w fazie wydłużania pędu jak i kłoszenia.
Pszenica jest wysoce wrażliwa na małą zawartość cynku w glebie, a niedobór tego mikroelementu prowadzi nie tylko do mniejszej zawartości cynku w ziarnie, lecz również powoduje
zmniejszenie wydajności plonowania (Hussain i Maqsood, 2010). Należy podkreślić, że mała zawartość cynku w ziarnach zbóż prowadzi do ograniczenia codziennego spożycia tego mikroelementu przez wiele osób na całym świecie, dlatego tak ważne jest zbilansowane nawożenie roślin
cynkiem (Tahir i in., 2009).
Cynk oddziałuje na podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach,
m.in. na metabolizm azotu, fotosyntezę oraz odporność na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe (Cakmak, 2008). Mikroelement ten stanowi składnik około 300 enzymów (np. peptydazy,
anhydrazy węglanowej, dysmutazy ponadtlenkowej, polierazy RNA, dehydrogenazy alkoholowej
oraz fosfatazy), a zatem uczestniczy w metabolizmie białek, węglowodanów oraz związków fosforowych (Alloway, 2004). Wśród wielu funkcji, jakie cynk spełnia w roślinie, do najistotniejszych
należy synteza tryptofanu i kształtowanie gospodarki węglowodanowo--azotowej. Dodatkowo oddziałuje na przepuszczalność błon komórkowych, a także powoduje wzrost odporności roślin na
suszę i choroby (Kabata-Pendias i Pendias, 1999).
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Cynk, który występuje w roztworze glebowym w łatwo rozpuszczalnych formach, jest jednocześnie łatwo dostępny dla roślin. Na dostępność cynku wpływają czynniki glebowe, które kontrolują poziom cynku w roztworze, m.in. sorpcja oraz desorpcja do oraz z roztworu. Są to takie
czynniki jak całkowita zawartość cynku w glebie, substancje organiczne, pH, zawartość węglanów,
zawartość pozostałych mikro- oraz makroelementów, aktywność mikrobiologiczna w rizosferze,
a także klimat i wilgotność gleby. W glebach zasadowych cynk występuje w formie wodorotlenków oraz węglanów, które są nierozpuszczalne, zatem ich pobranie przez rośliny nie jest możliwe
(Karak i in., 2005). Gdy brakuje czynników ograniczających uwstecznianie metali w glebie, wtedy
jonowe nieorganiczne formy nawozów cynkowych mogą być łatwiej pobierane aniżeli formy schelatyzowane.
W Polsce niedobór cynku nie jest zasadniczym problemem, gdyż jedynie około 13–14%
gleb to gleby o niskiej zawartości przyswajalnych form cynku (Kucharzewski i Dębowski, 2000),
a w przeważającej ilości występują gleby o średniej zasobności cynku (Korzeniowska, 2009). Jednak rośliny wrażliwe na niedobory cynku mogą reagować pozytywnie na nawożenie cynkiem nawet w przypadku gleb o średniej zasobności, zwłaszcza w przypadku znacznego nawożenia fosforem. Stężenie cynku w roztworze glebowym zmienia się w zależności od okresu wegetacji. Jest
najniższe wczesną wiosną oraz istotnie zwiększa się w okresie późnowiosennym po nawożeniu
mineralnym (Łabętowicz i Rutkowska, 2000).
Niedobory cynku mogą być uzupełniane poprzez zastosowanie różnych nawozów zawierających ten mikroelement. W przypadku gleb o niskiej zawartości cynku nawożenie np. pszenicy
cynkiem prowadzi do wzrostu suchej masy, zwiększenia wydajności plonowania oraz wzrostu zawartości cynku w ziarnie (Hussain i Maqsood, 2010). W praktyce stosowane jest nawożenie cynkiem zarówno doglebowe, jak i dolistne. W przypadku dolistnego nawożenia cynkiem pszenicy
zalecane jest zastosowanie dawek 0,5–1,0 kg  ha-1 Zn (Cakmak, 2004). Często stosowanym nawozem, który uzupełnia niedobory cynku, jest siarczan cynku. Jest on powszechnie wykorzystywany z uwagi na mały koszt nawozu, łatwą dostępność na rynku, a także dobrą rozpuszczalność.
Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że w dolistnej aplikacji cynku w formie roztworu
siarczanu cynku na w pełni rozwinięte liście pszenicy, następuje jego transport do młodych pędów
oraz korzeni, co świadczy o mobilności cynku w łyku pszenicy (Erenoglu i in., 2002). Mobilność
cynku aplikowanego dolistnie potwierdzają również badania przeprowadzone na fasoli (Ferrandon
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i Chamel, 1998) oraz cytrusach (Wallihan i Heymann-Herschberg, 1956). W przypadku tych gatunków ponad 80% cynku aplikowanego dolistnie zostało pobrane oraz przetransportowane do innych organów. Natomiast dla badań przeprowadzonych na liściach pistacji odnotowano, że jedynie
5,4% aplikowanego dolistnie cynku zostało pobrane i transportowane do innych części rośliny
(Zang i Brown, 1999). Z kolei w przypadku orzesznika pekan tylko 0,2% aplikowanego cynku
zostało pobrane i transportowane do innych części roślin (Wadsworth, 1970). Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że mobilność cynku aplikowanego dolistnie uzależniona jest
od gatunku rośliny.
Niedobór cynku jest jednym z zasadniczych czynników limitujących wzrost kukurydzy
i ograniczających wydajność plonowania. Kukurydza jest gatunkiem wrażliwym na niedobory
cynku, dlatego nawożenie tym mikroelementem jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin
(Zhang i in., 2013). Dolistne nawożenie kukurydzy siarczanem cynku i nawozami NPK*
(19–19–19) prowadzi do wzrostu zawartości aplikowanych mikro- oraz makroelementów
(El–Azab, 2015). Natomiast Nirschl i in. (2017) stwierdzili, że tlenek cynku jest skuteczniejszym
sposobem ograniczania niedoborów cynku we wczesnych etapach wzrostu kukurydzy aniżeli siarczan cynku. Zatem efektywność dolistnego nawożenia cynkiem uzależniona jest w znacznym zakresie od gatunku rośliny i stadium jej rozwoju. Odpowiednie nawożenie cynkiem przyczynia się
do lepszej kondycji roślin oraz pozytywnego reagowania na nawożenie innymi składnikami pokarmowymi, co potwierdzają badania Karami i in. (2016). Autorzy stwierdzili, że nawożenie siarczanem cynku soi w fazie tworzenia pąków oraz wczesnego kwitnienia prowadzi do większej wartości enzymu dysmutazy ponadtlenkowej oraz barwników fotosyntetycznych.
Poza siarczanem cynku stosowany jest tlenek cynku, azotan cynku, chlorek cynku oraz bardzo dobrze przyswajalne przez rośliny chelaty cynku. Wybór nawozu stanowiącego źródło cynku
uzależniony jest nie tylko od dostępności na rynku i ceny, lecz również od klimatu oraz gatunku
rośliny i jej kondycji. Forma siarczanowa cynku jest łatwo pobierana przez rośliny (Spiak, 1996).
Z wymienionych form stosowanych nawozów cynkowych najmniej efektywną formą jest tlenek
cynku, co związane jest m.in. z brakiem jego rozpuszczalności w wodzie. W związku z tym tlenek
cynku stosowany jest przede wszystkim w nawożeniu doglebowym. Przykładowo w zachodniej
Australii do uzupełnienia deficytu cynku w uprawie pszenicy powszechnie stosowany jest tlenek

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny.
*
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cynku. Na glebach kwaśnych cynk jest tak samo dobrze przyswajany z tlenku cynku, jak siarczanu
cynku. Inna sytuacja występuje na glebach alkaicznych, na których forma siarczanowa jest dwa
razy bardziej efektywna niż forma tlenkowa cynku (Brennan i Bolland, 2006). Forma siarczanowa,
pomimo że jest bardziej efektywna, to również częściowo uwstecznia się do nieprzyswajalnych
form cynku.
W ostatnich latach popularne jest stosowanie nanocząstek w różnorodnych dziedzinach. Prowadzone są również badania, które mają na celu ich wykorzystanie w nawożeniu. Tlenek cynku
jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, dlatego jedynie w określonych warunkach nawożenie
tą substancją prowadzi do pobrania cynku przez rośliny. Milani i in. (2015) oraz Khanm i in. (2018)
stwierdzili, że stosowanie nanocząstek tlenku cynku prowadzi do wzrostu pobrania cynku. Jednak
konieczne jest dostosowanie dawek nawożenia w postaci nanocząstek, gdyż zbyt duże dawki mogą
negatywnie oddziaływać na rośliny i skutkować zmniejszeniem plonowania (Singh i in., 2013).
Li i in. (2018b) badali absorpcję cynku po dolistnej aplikacji siarczanu cynku oraz nanocząstek tlenku cynku. Autorzy stwierdzili, że przez liście słonecznika roślina pobiera z nawozów dolistnych zawierających nanocząsteczki tlenku cynku mniej cynku niż z nawozów dolistnych zawierających siarczan cynku. Wyniki tych badań sugerują, że nanocząstki tlenku cynku mogą być
potencjalnie używane jako wolno uwalniający nawóz dolistny, pozostający na powierzchni liści
przez dłuższy czas. Skuteczność takiego nawozu byłaby ściśle związana z warunkami atmosferycznymi. Pod wpływem opadów atmosferycznych nanocząstki tlenku cynku najprawdopodobniej
zostaną spłukane z powierzchni liści i tym samym cynk nie będzie pobrany przez roślinę. Większe
pobranie cynku w postaci siarczanu cynku w porównaniu do nanocząstek odnotowali również
Li i in. (2019) w przypadku liści słonecznika. Autorzy analizowali przemieszczanie się cynku po
dolistnej aplikacji i stwierdzili, że większe pobranie cynku z siarczanu cynku wynika z faktu,
że roślina szybciej transportuje cynk w postaci rozpuszczonej.
W nawożeniu dolistnym źródło cynku stanowią również azotan cynku oraz chlorek cynku.
Z badań przeprowadzonych przez Fu i in. (2016) w sadach pomarańczy w Chinach wynika, że
użycie nawozów dolistnych zawierających azotan cynku i chlorek cynku sprawia, iż zawartość
cynku w liściach jest większa aniżeli w przypadku użycia siarczanu cynku. Autorzy również
stwierdzili większą zawartość cynku w młodych liściach niż w starych. W przypadku nawożenia
siarczanem cynku (dawka 200 mg Zn/l) oraz azotanem cynku i chlorkiem cynku (dawka 100 mg
Zn/l) stwierdzono uszkodzenia liści. Z danych tych wynika, że cynk aplikowany w postaci chlorku
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oraz azotanu może stanowić źródło cynku dla pomarańczy, jednak należy dobrać odpowiednią
dawkę, by nie uszkodzić rośliny (Fu i in., 2016).
Du i in. (2015) przeprowadzili badania, które miały na celu analizę procesu pobrania cynku
po dolistnej aplikacji azotanu cynku oraz transportu cynku. Na podstawie analizy tkanki roślin
znajdującej się poniżej aplikowanego nawozu, która nie miała z nim bezpośredniego kontaktu,
autorzy stwierdzili, że pobranie cynku uzależnione jest od gatunku rośliny. W tkance liści cytrusów
odnotowano 5–krotny wzrost zawartości cynku, natomiast w tkance liści pomidorów aż 600–
krotny wzrost zawartości cynku. Mniejsze pobranie cynku przez liście cytrusów tłumaczone jest
większą grubością warstwy wosków powierzchniowych. Ponadto na podstawie badań Du i in.
(2015) stwierdzili, że cynk jest transportowany jedynie w nieznacznym zakresie. Autorzy badali
zmianę stężenia cynku w zależności od odległości od kropli zaaplikowanego nawozu. Około 3 mm
od brzegu kropli nawozu na liściu pomidora stężenie cynku było takie samo jak przed aplikacją
nawozu, co świadczy o braku mobilności cynku w przypadku tego gatunku rośliny.
Kolejnym źródłem cynku są nawozy fosforowe, a przede wszystkim superfosfat pojedynczy,
który może zawierać do 600 mg  kg-1 cynku (Brennan, 2001). Jeżeli w glebie nie ma wystarczającej ilości cynku i fosforu, to nawożenie superfosfatem może prowadzić do znacznego ograniczenia
zawartości cynku w organach roślin. Związane jest to z tym, że dostarczenie roślinom fosforu prowadzi do znacznego przyrostu biomasy. Jeżeli roślina przed nawożeniem fosforem miała niewystarczającą ilość cynku i w trakcie nawożenia dostarczono zbyt mało tego mikroelementu to wówczas dochodzi do tzw. rozcieńczenia cynku w organach roślinnych. Po znacznym przyroście masy
dostępny cynk transportowany jest po całej roślinie i znacznie zmniejsza się jego zawartość na
kilogram biomasy. Ponadto fosfor może powodować ograniczenie pobrania cynku przez roślinę,
a także hamować jego transport do pozostałych organów. Nadmiar fosforu prowadzi do uwsteczniania cynku w formie nieaktywnego precypitatu ortofosforowego i zablokowania pobierania kationu cynku przez kationy wapnia, które są równocześnie pobierane z jonami ortofosforanowymi.
Zwiększenie zawartości fosforu w tkankach roślinnych powoduje powstawanie zwiększonego zapotrzebowania roślin na cynk. Cakmak i Braun (2001) potwierdzili, że wysokie nawożenie fosforowe może powodować niedobór cynku w przypadku uprawy pszenicy. Zatem z uwagi na interakcję Zn–P niezbędne jest w przypadku nawożenia fosforem dostarczenie odpowiedniej ilości cynku.
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2.3. Chelaty cynku stosowane w nawożeniu
Chelaty są związkami chemicznymi złożonymi z atomu centralnego, który jest połączony
przez przynajmniej dwa wiązania koordynacyjne z cząsteczką organiczną (ligandem). Atom centralny to zwykle dwu- albo trójwartościowy kation metalu. Zdolność metalu do wchodzenia w połączenia chelatowe jest uzależniona od średnicy oraz wartościowości kationu. Z uwagi na połączenie kleszczowe chelaty to związki o bardzo dużej trwałości, które cechują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Chelaty łatwo przenikają przez błony półprzepuszczalne organizmów żywych.
Dzięki swoim właściwościom chelaty są powszechnie stosowane w nawożeniu mikroelementami.
Chelatowe nawozy mikroelementowe są związkami złożonymi z mikroelementów (metali)
połączonych kleszczowo z ligandami (cząsteczkami organicznymi), które są nazywane chelatorami albo czynnikami chelatującymi. W produkcji nawozów stosuje się przede wszystkim syntetyczne związki chelatujące z grupy kwasów aminopolikarboksylowych, m.in. EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy), HEDTA (kwas hydroksyetylenodiaminotrioctowy), DTPA (kwas dietylenotriaminopentaoctowy), NTA (kwas nitrylotrioctowy).
Chelaty EDTA i DTPA są biodegradowalne jedynie w specyficznych warunkach przez
określone szczepy bakterii (Pinto i in., 2014). W celu ograniczenia ich stosowania trwają badania
mające na celu poszukiwanie biodegradowalnych chelatów, które mogą być wykorzystywane
w nawożeniu roślin. Najnowszymi syntetycznymi czynnikami chelatującymi zatwierdzonym przez
Unię Europejską jest IDHA (kwas iminodibursztynowy) oraz HBED (hydroksybenzyloetylenodiamina) (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 223/2012). Biodegradowalnymi czynnikami kompleksowymi wykorzystywanymi w rolnictwie są również MGDA (kwas metyloglicynodioctowy)
i GLDA (kwas dikarboksymetyloglutaminowy). Zarówno MGDA, jak i GLDA tworzą kompleksy
o dużej stabilności w szerokim zakresie temperatury oraz pH. Standardowe testy OECD dowodzą,
że MGDA to związek łatwo biodegradowalny. W przeciwieństwie do EDTA oraz DTPA biodegradacja MGDA nie wymaga specjalnie przystosowanych mikroorganizmów. Biodegradacji ulega
również GLDA, jednak tylko jeden z izomerów L-GLDA, którego stopień biodegradacji w ciągu
28 dni wynosi powyżej 60% (Huculak i in., 2009).
Jako czynniki kompleksujące w nawozach stosowane są również naturalne małocząsteczkowe kwasy organiczne, m.in. kwas cytrynowy oraz jego pochodne, które tworzą mniej trwałe
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kompleksy aniżeli chelaty. Wśród naturalnych związków kompleksujących można wyróżnić lignosulfoniany oraz aminokwasy (Moran, 2004). Lignosulfoniany to produkty uboczne pochodzące
z przemysłu papierniczego. Tego typu kompleksy cynku są tańsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska aniżeli chelaty EDTA. Jednak w nawożeniu doglebowym stosowanie lignosulfonianów
jako czynników kompleksujących cynk jest mniej efektywne ze względu na małą trwałość
(Álvarez i Gonzalez, 2006). W nawożeniu dolistnym również występują różnice w skuteczności
stosowania lignosulfonianów cynku oraz ZnEDTA. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez
Minnocci i in. (2018) skuteczność dolistnego nawożenia tymi związkami cynku może być związana z różnym mechanizmem transportowania cynku przez rośliny. W zabiegu z zastosowaniem
lignosulfonianu największe stężenie cynku występowało w mezofilu (tkanka roślinna występującą
w blaszce liściowej między dolną a górną epidermą). Natomiast po oprysku chelatem ZnEDTA
najwyższe stężenie cynku występowało w dolnej epidermie liści zielonej fasoli.
Kolejnymi czynnikami kompleksującymi stosowanymi w produktach nawozowych są aminokwasy. W produktach cynkowych zawierających glicynę jeden atom cynku może być skompleksowany dwoma cząsteczkami glicyny. W warunkach doświadczalnych stwierdzono, że w trakcie
dolistnej aplikacji tego typu produktu odnotowano większą zawartość cynku w pędach pszenicy
niż w przypadku aplikacji ZnEDTA (Haslett i in., 2001).
Pierwszym syntetycznym czynnikiem chelatującym stosowanym w nawożeniu był EDTA,
który cechuje się dużą siłą wiązania metali, a zatem dużą trwałością. Chelaty EDTA są stabilne
w szerokim zakresie pH oraz są odporne na rozkład mikrobiologiczny, co zapewnia wysoką skuteczność nawożenia, lecz może również stanowić przyczynę nagromadzenia się ich w glebie oraz
prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. W nawożeniu najpowszechniej stosowanym chelatem cynku jest właśnie ZnEDTA (Alloway, 2008), jednak jest on kilka razy droższy niż siarczan
cynku (Doolette i in., 2018). Wykorzystanie ZnEDTA w nawożeniu związane jest z dużą stabilnością tego chelatu oraz możliwością mieszania go z innymi nawozami. W literaturze przedmiotu
prezentowane są wyniki analiz porównawczych skuteczności nawożenia dolistnego z zastosowaniem siarczanu cynku oraz ZnEDTA, a ich wynik uzależniony jest od parametru poddanego analizie (Brennan, 1991; Haslett i in., 2001; Kayan i in., 2015; Wei in., 2012). Część badań potwierdza,
że zastosowanie ZnEDTA powoduje zwiększenie wydajności plonowania w odniesieniu do zabiegu z siarczanem cynku, jeżeli oprysk został przeprowadzony przed krzewieniem pszenicy
(Brennan, 1991). W przypadku pomiaru suchej biomasy pędów występują minimalne różnice
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w nawożeniu dolistnym z zastosowaniem siarczanu cynku oraz ZnEDTA (Haslett i in., 2001).
W badaniach, w których jako parametr przyjęto stężenie cynku w ziarnie dla różnych roślin uzyskano odmienne wyniki. Przykładowo w przypadku ryżu (Oryza sativa L.) większe stężenie cynku
w ziarnie uzyskano w przypadku dolistnego nawożenia siarczanem cynku aniżeli ZnEDTA (Wei
i in., 2012). Odwrotne wyniki uzyskano dla ciecierzycy (Cicer arietinum L.), w której ziarnie większą zawartość cynku uzyskano dzięki zabiegowi z zastosowaniem ZnEDTA (Kayan i in., 2015).
Wyniki skuteczności nawożenia siarczanem cynku lub ZnEDTA uzależnione są od gatunku roślin,
stadium jej rozwoju oraz warunków uprawy, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że wybrana forma nawożenia cynkowego jest efektywniejsza.
Z uwagi na trwałość chelatu EDTA poszukiwano nowych substancji chelatujących, które
będą mniej stabilne oraz będą podlegać biodegradacji (Pinto i in., 2014). Przykładem tego typu
chelatorów jest IDHA (Lucena i in., 2008). Produkowany jest przez firmę Lanxess pod nazwą
Baypure CX 100. Warto zauważyć, że jego proces produkcji jest bezodpadowy, a więc przyjazny
dla środowiska z uwagi na brak powstających gazów i innych produktów ubocznych (Kołodyńska,
2011). Schemat reakcji wykorzystywanej w trakcie procesu produkcji IDHA z bezwodnika maleinowego, amoniaku oraz wodorotlenku sodu przedstawiono na rysunku 9.

Rysunek 9. Reakcja otrzymywania IDHA (Kołodyńska, 2011)

Produkt końcowy w postaci roztworu zawiera ponad 32% soli sodowej kwasu iminodibursztynowego, a także kwas asparaginowy (<7%), kwas fumarowy (<3,5%), kwas hydroksybursztynowy (<0,9%) oraz kwas maleinowy (<0,9%). Istnieją cztery stereoizomery IDHA,
tj. [R,R], [S,S], [R,S] i [S,R], jednak mezo formy [R,S] oraz [S,R] są identyczne. Roztwór IDHA
składa się z mieszaniny izomerów: 25% [S,S], 25% [R,R] oraz 50% [R,S], które zaprezentowano
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na rysunku 10. Wszystkie izomery IDHA są biodegradowalne. Biodegradacji podlega 80% IDHA
po 7 dniach od rozpylenia nawozu.
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Rysunek 10. Struktura izomerów IDHA

IDHA to pięciokleszczowy czynnik kompleksujący, który zajmuje w sferze koordynacyjnej
metalu pięć miejsc. Natomiast EDTA to sześciokleszczowy czynnik kompleksujący. Mniejsza
ilość wiązań utworzonych między IDHA a metalem prowadzi do szybszego pobrania składników
pokarmowych w trakcie nawożenia (López–Rayo i in., 2013). Po koordynacji IDHA zostają utworzone pierścienie pięcio- oraz sześcioelementowe. Tworzące się heterocykliczne pierścienie zawierają dwa ramiona karboksylowe albo grupę aminową oraz jeden pierścień karboksylowy. Sól sodowa IDHA tworzy w zwykłych warunkach z większością kationów (również cynkiem) kompleksy w stosunku 1:1, które są kompleksami jednordzeniowymi oraz homoligandowymi. Chelat
ZnIDHA (rysunek 11) cechuje się mniejszą trwałością aniżeli ZnEDTA oraz ZnDTPA. W tabeli 2
zaprezentowano logarytmy stopniowych stałych trwałości kompleksów cynku. Wartość logarytmów stałych trwałości pozwala sklasyfikować ZnIDHA w grupie średniej mocy chelatów.
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Rysunek 11. Wzór strukturalny chelatu ZnIDHA

Tabela 2. Logarytmy stopniowych stałych trwałości chelatów cynku (Hyvönen i in., 2003)
Reakcja
Zn2+ + Lx- ⇌ ZnL2–x
ZnL2–x + H+ ⇌ ZnL3–x
ZnOHL1–x + H+ ⇌ ZnL2–x

IDHA
10,15
4,41
11,26

EDTA
16,5
3,0
(11,6)

DTPA
18,2
5,6
–

Cynk jest kompleksowany przez IDHA w szerokim zakresie pH od 5 do 11 (rysunek 12).
W pH poniżej 4,5 przeważa forma wodorokompleksu (ZnHL-) wiążąca 40% jonów cynku.
W pH powyżej 5 występuje podstawowa postać ZnL2-, natomiast w pH powyżej 9 w roztworze
zwiększa się udział hydroksykompleksu (Zn(OH)L3-, a powyżej 9,5 wodorotlenku cynku.
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Rysunek 12. Rozkład form kompleksowych w zależności od pH dla kompleksu ZnIDHA (stosunek molowy metalu
do ligandu 1:1) (Hyvönen i in., 2003)

Chelaty cynku stanowią alternatywę dla nieorganicznych źródeł cynku wykorzystywanych
w nawożeniu dolistnym roślin. Najpowszechniej stosowanym chelatem w nawożeniu dolistnym
jest ZnEDTA, jednak z uwagi na jego bioakumulację oraz wysoką trwałość poszukiwane są nowe
czynniki kompleksujące, które nie będą przyczyniać się do ich gromadzenia w środowisku naturalnym. Jednym z tego typu czynników kompleksujących jest IDHA, który jest biodegradowalny.
Chelat ZnIDHA jest stabilny w szerokim zakresie pH i może być wykorzystany do dolistnego nawożenia, w celu zwiększenia pobrania cynku przez rośliny.

2.4. Wykorzystanie surfaktantów w nawożeniu dolistnym
2.4.1. Surfaktanty jako składniki środków ochrony roślin
Oszacowano, że po zabiegu od 40% do 50% rozpylonych roztworów środków ochrony roślin
spływa z powierzchni liści (Matthews, 1997). Aby zwiększyć efektywność dolistnej aplikacji środków ochrony roślin modyfikuje się właściwości fizyczne ich roztworów przez zastosowanie różnorodnych dodatków (Kudsk i Mathiassen, 2007; Zabkiewicz, 2000). Funkcje, jakie pełnią dodatki
stosowane w zabiegach dolistnych, zostały schematycznie zaprezentowane na rysunku 13. Jednym
z tego typu dodatków są surfaktanty, które poprawiając zwilżalność liści, prowadzą do zwiększenia
42

pobrania składników aplikowanych dolistnie (Goršić i in., 2011). Zastosowanie surfaktantów skutkuje ograniczeniem zużycia roztworu roboczego, co prowadzi do zmniejszenia kosztów zabiegów
dolistnych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Surfaktanty są obecnie powszechnie dodawane do środków ochrony roślin, a od kilku lat
również do nawozów dolistnych. Rocznie na świecie dodaje się ponad 230 tys. ton surfaktantów
do roztworów stosowanych w rolnictwie. Standardowe roztwory środków ochrony roślin zawierają
od 1% do 10% jednego surfaktantu lub mieszanin różnych surfakatntów (Edser, 2007).
Jednym z masowo stosowanych herbicydów jest glifosat, do którego powszechnie dodawano oksyetylowane (15 mol EO) aminy tłuszczowe, jednak z uwagi na ich niekorzystny profil
ekotoksykologiczny (Relyea i Jones, 2009) podejmowane są działania, które mają na celu zastąpienie ich innymi, równie skutecznymi surfaktantami. Warto zauważyć, że komercyjne mieszaniny
zawierające glifosat są bardziej toksyczne aniżeli glifosat. Ilość Roundup (najpopularniejszy komercyjny produkt zawierający glifosat) niezbędna do zabicia szczura wynosi 1/3 ilości czystego
glifosatu (Martinaez i Brown, 1991). Stwierdzono, że mieszaniny glifosatu z oksyetylowaną aminą
tłuszczową zawierającą 15 EO są najbardziej toksyczne dla komórek ludzkich (Mesnage i in.,
2013).
Jednym z zamienników oksyetylowanych amin tłuszczowych mogą być oksyetylowane
oleje uzyskiwane z nasion roślin (Hunsche i Noga, 2012). Skutecznym surfaktantem w przypadku
zabiegów z glifosatem jest również oksyetylowana (10 mol EO) 2–propyloheptyloamina (nazwa
handlowa Agnique PHA 10). Krótszy łańcuch węglowy powoduje, że substancja ta nie wpływa
negatywnie na środowisko, a działa równie skutecznie, co oksyetylowane aminy tłuszczowe
(Klingelhoefer, 2013).
Kolejnym zamiennikiem toksycznych surfaktantów stosowanych w zabiegach środków
ochrony roślin mogą być czwartorzędowe estry zawierające dimetyloetanoloaminę (DMEA). Substancje te wykazują właściwości zwilżające oraz powodują rozprzestrzenianie się roztworów,
a także mogą pełnić rolę emulsyfikatorów. Mają korzystny profil ekotoksykologiczny, zatem mogą
być wykorzystywane w zabiegach dolistnych. W odniesieniu do tradycyjnych surfaktantów stosowanych w aplikacji dolistnej czwartorzędowe estry zawierające DMEA mają niższe krytyczne stężenie micelizacji (critical micelle concentration, CMC) oraz niższą wartość równowagowego napięcia (Malec i in., 2009).
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Rysunek 13. Oddziaływanie dodatków stosowanych w aplikacji dolistnej (Green i Beestman, 2007)
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Skuteczność zabiegów dolistnych z dodatkiem surfaktantów jest uzależniona od powierzchniowej struktury liści. Soja ma liście o hydrofobowej górnej powierzchni pokrytej woskami epikutykularnymi oraz wysoką liczbą włosków. W przypadku tego gatunku również stwierdzono,
że surfaktanty mogą pozytywnie wpływać na zwiększenie efektywności dolistnych zabiegów.
Stwierdzono korzystne oddziaływanie oleju naftowego na bazie parafiny, modyfikowanego oleju
uzyskiwanego z nasion soi, oksyetylatu nonylofenolu, oksyetylatu alkilofenolu oraz oksyetylatu
oleju uzyskiwanego z nasion (Gimens i in., 2013). Zwilżalność liści soi jest uzależniona od rodzaju
zastosowanego surfaktantu.
Już w latach siedemdziesiątych XX wieku stwierdzono, że polietery siloksanowe
(m.in. Silwet L–77) mogą być wykorzystane jak dodatki do roztworów stosowanych w dolistnych
opryskach z uwagi na ich właściwości zwilżające oraz zwiększające penetrację roślin (Knoche,
1994; Stevens, 1993). Polietery siloksanowe znacznie zmniejszają napięcie powierzchniowe roztworu oraz kąt zwilżania. Powodują zwiększenie pobrania składników aktywnych aplikowanych
dolistnie dzięki zwiększeniu infiltracji aparatów szparkowych (Singh i Singh, 2008). Przykładem
może być dodatek polieterów siloksanowych do roztworów chlorantraniliprolu (komercyjny środek owadobójczy to Coragen 200 SC), który spowodował ponadsześciokrotne zwiększenie pobrania tego środka ochrony roślin przez pszenicę oraz ponadtrzykrotne zwiększenie przez kukurydzę
(Melo i in., 2015).
Czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu kompozycji środków
ochrony roślin jest właściwy dobór stężenia polieterów siloksanowych (Stevens, 1994). Zastosowanie zbyt dużej dawki tych surfaktantów prowadzi do spływania roztworu herbicydu z powierzchni liści, natomiast zastosowanie zbyt małej dawki nie prowadzi do przewidywanego wzrostu skuteczności środków ochrony roślin (Van Zyl i in., 2010a). Surfaktanty dodawane do oprysku
nie powinny również negatywnie oddziaływać na roślinę i wydajność plonowania. Przy stężeniach
polieterów siloksanowych powyżej 0,1% odnotowano efekty fitotoksyczne (Tu i in., 2001).
Dobór stężenia surfaktantów do dolistnej aplikacji jest złożonym procesem i jest on uzależniony od wielu czynników, m.in. właściwości chemicznych aplikowanego roztworu i surfaktantów, objętości roztworu, morfologii powierzchni roślin, rozmiaru dysz oraz zastosowanej technologii oprysku (Van Zyl i in., 2010b).
Podczas dokonywania oprysków należy dobrać nie tylko stężenie surfaktantów, lecz również dawkę roztworu roboczego. Gdy przeprowadzano zabieg na winogronie i objętość roztworu
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stosowanego do oprysku z dodatkiem polieterów siloksanowych była zbyt duża, wówczas następowała mniejsza retencja stosowanych substancji aktywnych (Gaskin i in., 2002). Również w przypadku oprysku drzew cytrusowych stwierdzono, że zwiększenie stężenia polieterów siloksanowych oraz zwiększanie objętości roztworu roboczego nie wpływają na zwiększenie pobrania składników pokarmowych (Van Zyl i in., 2014). Natomiast w zabiegach z wykorzystaniem fungicydów
w uprawach pszenicy oraz sałaty odnotowano znaczną zawartość środków ochrony roślin w roślinach w przypadku zwiększania stężenia polieterów siloksanowych. W związku z tym konieczne
było zmniejszenie stężenia fungicydów w roztworze stosowanym do oprysku w celu zachowania
tej samej skuteczności działania oraz mniejszej retencji substancji aktywnych w roślinach. Dobranie optymalnej dawki surfaktantów prowadzi do zmniejszania zawartości substancji aktywnych
pochodzących z fungicydów w roślinach, co korzystnie wpływa na konsumentów (Ryckaert i in.,
2007). Konieczne jest odpowiednie dobranie ich stężenia oraz objętości roztworu roboczego
w zależności od gatunku rośliny, rodzaju aplikowanych substancji aktywnych oraz surfaktantów.
Ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działania polieterów siloksanowych
jest pH roztworu. Związane jest to z faktem, że roztwory polieterów siloksanowych są stabilne
w pH od 6 do 8. W innym zakresie pH następuje stopniowy rozkład substancji aktywnej i zmniejszenie skuteczności działania. Badania Knoche i Bukovac (1991) dowodzą, że w przypadku roztworów polieterów siloksanowych o niskim pH rośnie w czasie napięcie powierzchniowe, co obniża efektywność zabiegów dolistnych.
Zdolność obniżania napięcia powierzchniowego nie jest parametrem determinującym skuteczność działania zabiegów z dodatkiem glifosatu. Dla surfaktantów z mniejszą zdolnością obniżania napięcia powierzchniowego aniżeli polietery siloksanowe, stwierdzono większą skuteczność
działania (Singh i Singh, 1995). Potwierdzają to również badania przeprowadzone dla sethoxydimu
oraz fenoksaprop-p-etylu. Zastosowano trzy różne surfaktanty, tj. eter alkilopoliglikolowy (niejonowy surfaktant, nazwa handlowa Citogate), mieszaninę oksyetylowanych amin tłuszczowych (kationowy surfaktant, nazwa handlowa Frigate) oraz metylowany olej rzepakowy (nazwa handlowa
Adigor). Zdolność obniżania napięcia powierzchniowego malała w kolejności Citogate > Adigor
> Frigate, natomiast skuteczność działania zmniejszała się w kolejności Adigor > Citogat > Frigate
(Mohassel i in., 2011).
W przypadku zabiegów dolistnych wzrost adhezji odnotowuje się dla roztworów z dodatkiem niejonowych surfaktantów. Powierzchnia liści jest niepolarna co powoduje, że roztwory
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z dodatkiem niejonowych surfaktantów (m.in. tergitol) są łatwiej adsorbowane na granicy faz
woda/liść/powietrze aniżeli surfaktanty jonowe, zarówno kationowe np. HTAB (bromek heksadecylotrimetyloamoniowy), jak i anionowe np. SDBS (dodecylobenzosulfonian sodu) (Basu i in.,
2002). Warto zauważyć, że wzrost zawartości surfaktantów wywołuje wzrost efektywności aplikacji dolistnej jedynie do pewnej wartości stężenia. Dalszy wzrost stężenia nie wpływa na zwiększenie pobrania składników środków ochrony roślin. Stężenie graniczne nie zawsze jest równoważne z CMC. W przypadku dolistnego zabiegu fenoksaprop-p-etylu zwiększenie stężenia oksyetylatu alkoholu tridecylowego (6 EO) z 0,3% do 0,6% v/v nie wpłynęło na zwiększenie skuteczności zabiegu (McMullan, 1995). W zabiegach z zastosowaniem salfufenacylu (herbicyd) największą
skuteczność stwierdzono dla MSO (metylenowany olej z nasion – 1% v/v), a zbliżoną dla COC
(koncentrat oleju roślinnego z dodatkiem 20% niejonowych surfaktantów) dla różnych chwastów.
O wiele mniejszą skuteczność działania odnotowano stosując NIS (surfaktant niejonowy: mieszanina polialkoksylatu alkiloarylu oraz kwasów tłuszczowych) (Knezevic i in., 2010).
W dolistnej aplikacji powszechnie stosowane są surfaktanty zawierające tlenek etylenu.
Ilość grup tlenku etylenu determinuje właściwości stosowanych surfaktantów. W przypadku lipofilowych pestycydów stosuje się przede wszystkim surfaktanty z małą zawartością tlenku etylenu
(5–6 mol EO), które korzystnie wpływają na rozprzestrzenianie się roztworu oraz wywołują
znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego. W przypadku pestycydów, które są rozpuszczalne
w wodzie, stosuje się surfaktanty z większą zawartością tlenku etylenu (10–20 mol EO), które
w ograniczonym zakresie wpływają na rozprzestrzenianie się roztworu na powierzchni liści
(Ramesy i in., 2005). Jednym z komercyjnych produktów zawierających tlenek etylenu jest Triton
X–100 (oksyetylat oktylofenolu) stosowany jako dodatek do środków ochrony roślin. Z badań wynika, że jest on toksyczny dla roślin (liści kapusty) przy stężeniu 0,3% (Schroer i in., 2005).
Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na oddziaływanie składników pestycydów na środowisko. Stąd też wykorzystywane są chętnie produkty naturalne (np. oleje warzywne, cukry, aminokwasy, lecytyny i inne) lub surfaktanty syntetyczne przyjazne środowisku (Castro i in., 2014).
Przykładem takich związków są alkilopoliglukozydy (APG) nazywane „zielonymi surfaktantami”
z uwagi na brak toksycznego wpływu na środowisko. Są to niejonowe surfaktanty zawierające
cząsteczkę cukru oraz przyłączony do niej łańcuch tlenku etylenu. Zazwyczaj długość łańcucha
węglowego wynosi od 8 do 16 atomów węgla. Surfaktanty te są biodegradowalne, rozpuszczalne
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w wodzie i produkowane z odnawialnych surowców. Ponadto mogą być wykorzystane w przypadku roztworów o wysokim stężeniu składników aktywnych (Pompeo i in., 2005). Krótkołańcuchowe alkilopoliglukozydy wykazują właściwości zwilżające oraz penetrujące, a także nie mają
punktu zmętnienia (temperatura, w której następuje pogorszenie rozpuszczalności w wodzie surfaktantów, co skutkuje zmętnieniem roztworu) charakterystycznego dla innych oksyalkilowanych
związków (Hill i in., 1996). Alkilopoliglukozydy w dolistnych zabiegach pestycydów stosuje się,
aby zwiększyć rozprzestrzenianie się kropli pestycydu, a co się z tym wiąże pobranie przez roślinę
substancji aktywnych (Garts, 1997).
2.4.2. Rola surfaktantów w nawożeniu dolistnym
Surfaktanty są stosowane jako dodatki w nawożeniu dolistnym w celu zwiększenia adhezji
kropli roztworu do hydrofobowej powierzchni liści, a także zwiększenia powierzchni kontaktu roztworu z liściem, co przyczynia się do większego pobrania składników pokarmowych (Marešová
i in., 2012). Roztwór nawozu wykorzystywany do oprysku przygotowuje się przez rozpuszczenie
produktów zawierających makro- i/lub mikroelementy w wodzie. W tym samym zabiegu stosowane mogą być również środki ochrony roślin uprzednio rozpuszczone w wodzie. W trakcie przygotowywania roztworów roboczych nawozów przeznaczonych do oprysku dodawane mogą być
także surfaktanty.
Wpływ różnych grup surfaktantów na pobranie składników odżywczych nawozów dolistnych omówiono w kilku pracach (Barranco i in., 2010; Fernández i in., 2006; Marešová i in., 2012;
Schönherr, 2001; Uhlig i Wissemeier, 2000). Marešová i in. (2012) analizowali wpływ dodecylosiarczanu sodu (SDS, anionowy surfkatant) oraz Tweenu 40 (monopalmitynian polioksyetylenosorbitanu, niejonowy surfaktant) na pobranie przez liście tytoniu i chmielu jonów cynku (ZnCl 2
o stężeniu 2 mmol/l). Eksperyment przeprowadzono, zanurzając część liści w roztworze nawozu.
Stężenie jonów cynku w zanurzonej części liścia było większe dla roztworu ZnCl 2 bez dodatku
surfaktantów. Należy stwierdzić, że dodatek surfaktantów nieznacznie poprawia mobilność jonów
cynku, ponieważ odnotowano nieznaczny wzrost stężenia tego kationu w części liści niezanurzonej
w roztworze surfaktantu. Autorzy przypuszczają, że zwiększenie stężenia cynku i jego mobilności
może nastąpić w przypadku zastosowania wyższych stężeń surfaktantów, co będzie prowadzić do
rozpuszczenia warstwy wosków powierzchniowych i zwiększenia przepuszczalności kutykuli
w odniesieniu do polarnych i jonowych związków cynku. Jednak oddziaływanie na zewnętrzną
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strukturę blaszki liściowej, przez zwiększenie stężenia surfaktantów, może prowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia i zmniejszenia wydajności plonowania.
W nawożeniu dolistnym drzewek oliwnych fosforanem monopotasowym (MKP) zastosowano dodatek oksyetylatu nonylofenolu (komercyjna nazwa Agral, producent Syngenta Agro)
w stężeniu 0,1% v/v. Po zabiegu z dodatkiem surfaktantu przeprowadzonym w lipcu w liściach
oliwek odnotowano prawie 30% więcej fosforu oraz 16% więcej potasu, niż w zabiegu bez dodatku
surfaktantu (Barranco i in., 2010). W zabiegach przeprowadzonych w kwietniu oraz październiku
nie odnotowano tak dużej zmiany zawartości składników pokarmowych pomiędzy zabiegiem
z dodatkiem oraz bez dodatku surfaktantu. Związane jest to z faktem, że w lipcu drzewa oliwne
mają zdecydowanie więcej młodych liści, które mają mniej hydrofobową powierzchnię aniżeli liście starsze, w związku z tym następowało zapewne większe pokrycie liści roztworem, co prowadziło do większego pobrania składników pokarmowych. Z badań tych wynika, że w celu zapewnienia dużej efektywności nawożenia dolistnego stężenie surfaktantu powinno być dostosowane
do cyklu rozwoju rośliny. Alkilopoliglukozydy korzystnie wpływają na pobranie żelaza przez rośliny. Ponadto nie wpływają toksycznie na liście brzoskwini (Fernández i in., 2006). Alkilopoliglukozydy znacznie zwiększają również penetrację chlorku wapnia. W przypadku dodatku 0,2 g/l
alkilopoliglukozydu (Glucopon 215SCUP) czas połowiczny penetracji* wynosił 17 h, a w przypadku braku surfaktantu 204 h (Schönherr, 2001).
Oksyetylaty alkoholi tłuszczowych z uwagi na dobre właściwości zwilżające również znalazły zastosowanie jako składniki nawozów dolistnych. Okazało się, że skuteczność tego typu surfaktantów jest związana z rodzajem jonów metali zawartych w nawozie dolistnym. Jony wapnia
i magnezu są wiązane przez łańcuchy oksyetylatu, co uniemożliwia ich penetrację przez kutykulę.
Zasadniczo, z punktu widzenia nawożenia dolistnego, jest to zjawisko niekorzystne. Jakkolwiek
z badań Uhliga i Wissemeiera (2000) wynika, że interakcja pomiędzy kationami wapnia lub magnezu (chlorek wapnia lub siarczan magnezu) i cząsteczkami surfaktantu prowadzi również do
zmniejszenia fitotoksyczności (badania przeprowadzono na liściach wilczomlecza nadobnego
z użyciem roztworów o stężeniu 0,1% Tritonu X–100 oraz Genapolu C–80 (oksyetylat alkoholu
tłuszczowego o długości łańcucha węglowego C12–C14 oraz 8 grupach tlenku etylenu).

*

Czas połowiczny penetracji – czas w którym połowa substancji aktywnej przenika przez kutykulę.
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Oksyetylaty alkoholi stosowane w zabiegach dolistnych zwiększają również penetrację niejonowych związków (środków ochrony roślin), gdyż powodują one plastyfikację wosków powierzchniowych (Baur i in., 1997). Właściwość ta nie wpływa na zwiększenie pobrania składników
jonowych nawozów dolistnych, gdyż są one pobierane drogą hydrofilową przez pory w kutykuli,
a nie lipofilową (Schönherr, 2000). Zależność potwierdzają również badania Riechers i in. (1994),
którzy stwierdzili, że surfaktant kationowy dyfunduje przez kutykulę do apoplastów, natomiast
surfaktant niejonowy zatrzymywany jest przez lipofilową kutykulę.
Polietery siloksanowe wpływają korzystnie na pobranie żelaza (siarczan (VI) żelaza (II)).
W przypadku zamoczenia liści cytrusów w roztworze z dodatkiem Silwet L–77 następowało
zwiększenie infiltracji roztworu przez aparaty szparkowe. Jednak efekt ten malał w czasie, co autorzy badań wytłumaczyli brakiem stabilności polieterów siloksanowych w niskim pH (Knoche,
1994; Levy i Horesh, 1984; Neumann i Prinz, 1975).
W zabiegach nawożenia dolistnego fosforem (kwas fosforowy) nie stwierdzono różnic pomiędzy pobraniem składnika pokarmowego a zastosowanymi surfaktantami. Zbadano wpływ
na pobranie fosforu przez pszenicę trzech produktów komercyjnych. Pierwszy z nich to LI 700 –
zakwaszający i penetrujący surfaktant o składzie 35% kwas propionowy, 35% fosfolipidy sojowe
oraz 10–30% niejonowego surfaktantu. Kolejny surfaktant to Agral zawierający 63% kondensatu
oksyetylatu nonylofenolu. Ostatni to Genapol X-080, który jest eterem monoalkilowym glikolu
polietylenowego. Największe właściwości zwilżające wykazywał Genapol, a najmniejsze LI 700.
Zwiększenie powierzchni pokrycia liści oraz skrócenie czasu parowania wody z roztworu nie wpłynęło na zmianę pobrania fosforu. W tym przypadku można wnioskować, że jedynym głównym
czynnikiem wpływającym na pobranie składników pokarmowych jest adhezja roztworu na powierzchni liści, a rodzaj zastosowanego surfaktantu i jego zdolności zwilżające nie wpływają na
pobranie składnika pokarmowego (Peirce i in., 2016). Jednak wniosek ten może być słuszny dla
fosforu, który jest mało mobilnym składnikiem pokarmowym.
W zabiegach mających na celu dostarczyć roślinom składniki pokarmowe stosowane są te
same surfaktanty, co w zabiegach z dodatkiem środków ochrony roślin. Jednak z uwagi na ich
potencjalną fitotoksyczność oraz interakcję z jonami znajdującymi się w roztworze, konieczne jest
dobranie rodzaju oraz dawki surfaktantu w celu zwiększenia pobrania składników pokarmowych.
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3. Czas parowania i powierzchnia pokrycia

3.1. Model parowania wody z kropli czystej wody i roztworów surfaktantów
Parowanie cieczy, w szczególności wody, występuje powszechnie zarówno w naturze, jak
i przemyśle. Można je spotkać między innymi podczas suszenia rozpyłowego proszków, chłodzenia natryskowego, nawilżania powietrza, oprysku roślin pestycydami i nawozami, gaszenia pożarów, rozpylania paliw, malowania, powlekania, drukowania atramentowego i w wielu innych przypadkach (Semenov i in., 2013). Podstawowe informacje związane z transportem masy i ciepła podczas procesu parowania oraz z termodynamiką wilgotnego powietrza zostały szeroko omówione
między innymi w monografiach Hoblera (1986) i Strumiłły (1983). W tym rozdziale przedstawiono
przegląd literatury związanej z badaniami nad odparowaniem kropli wody nałożonych na powierzchnię ciała stałego oraz wpływ surfaktantów na kinetykę tego procesu. W omawianym przypadku czas odparowania kropli będzie w dużej mierze zależny od zwilżalności powierzchni, która
będzie determinować proces rozprzestrzeniania się kropli, a w konsekwencji wielkość powstałej
powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz.
Początki prób teoretycznego ujęcia kontrolowanego przez dyfuzję odparowania kropli
wody nałożonej na gładką powierzchnię ciała stałego wiąże się z pracą Picknetta i Bexona (1977).
Autorzy zaobserwowali, że kropla wody nałożona na powierzchnię teflonu (kąt zwilżania zbliżony
do 180) jest dłuższy od czasu odparowania kropli zawieszonej na igle. Jest to oczywiście związane
z odmiennym rozkładem stężeń pary wodnej wokół kropli, co wpływa na wartość modułu napędowego dyfuzji. Semenov i in. (2013), opierając się na analizie opublikowanych w literaturze wyników badań eksperymentalnych, proces odparowania niewielkiej kropli cieczy jednoskładnikowej
naniesionej na częściowo zwilżalną powierzchnię podzielili na cztery etapy (rysunek 14):
1.

Etap 0 (etap rozprzestrzeniania się roztworu) – krótki etap występujący zaraz po nałożeniu
kropli na powierzchnię, w trakcie którego zarówno kąt zwilżania, jak i promień powierzchni
pokrycia zmieniają się równocześnie, osiągając na koniec tego etapu wartość θad (końcowa
wartość kąta zwilżania podczas napływu cieczy) oraz L0 (maksymalna wartość promienia kropli). Wartości te stanowią początek kolejnego etapu rozprzestrzenia się i parowania wody
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z kropli roztworu. W przypadku wodnych roztworów polieterów siloksanowych etap ten trwa
mniej niż 100 s, a zmiana objętości kropli nie przekracza 5% (Ivanova i in., 2010).
2.

Etap 1 – wartość kąta zwilżania maleje do wartości θr (statyczny kąt zwilżania podczas cofania
cieczy) przy stałej wartości promienia powierzchni L0 zajmowanej przez kroplę roztworu.

3.

Etap 2 – wartość kąta zwilżania nie zmienia się, natomiast promień powierzchni zajmowanej
przez kroplę roztworu maleje.

4.

Etap 3 – zarówno kąt zwilżania, jak i promień powierzchni zajmowanej przez kroplę roztworu
maleje. Ten etap jest relatywnie krótszy aniżeli etap 1 oraz etap 2. Prawdopodobnie w tym
etapie istotne stają się siły powierzchniowe.

Rysunek 14. Etapy rozprzestrzeniania się i parowania wody z kropli roztworu częściowo zwilżającego gładką powierzchnię (Semenov i in., 2013)
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Dla etapu 2 i 3 Semenov i in. (2011) zaproponowali uniwersalny model opisujący odparowanie cieczy z powierzchni częściowo zwilżalnej przy występującej histerezie kąta zwilżania. Na
rysunku 15 zaprezentowano parametry użyte w modelu. W modelu tym szybkość parowania opisano równaniem:
𝑑𝑉
= −𝛽𝐹(𝜃)𝐿
𝑑𝑡

(5)

gdzie:
V – objętość kropli (m3),
t – czas (s),
L – promień podstawy kropli (m).
F(θ) – jest funkcją uzyskaną przez Picknetta and Bexona (1977) dzięki numerycznej interpolacji
wielomianem dla izotermicznego odparowania:
(0,6366𝜃 + 0,09591𝜃 2 − 0,06144𝜃 3 )
sin 𝜃
𝐹(𝜃) =
0,00008957 + 0,6333𝜃 + 0,116𝜃 2 − 0,08878𝜃 3 + 0,01033𝜃 4
{
sin 𝜃

𝑑𝑙𝑎 𝜃 < 𝜋/18
𝑑𝑙𝑎 𝜃 ≥ 𝜋/18
(6)

 – jest parametrem określonym równaniem:
𝛽 = 2𝜋

𝐷𝑀
[𝑐 (𝑇 ) − 𝑐∞ ]
𝜌 𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑣

(7)

Rysunek 15. Ilustracja problemu rozwiązanego w uniwersalnym modelu, którym opisuje się odparowanie cieczy z
powierzchni częściowo zwilżalnej przy występującej histerezie kąta zwilżania (Semenov i in., 2011)
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W równaniu (7) csat(Tav) jest stężeniem pary wodnej na powierzchni kropli równoważnym stężeniu
pary nasyconej w średniej temperaturze (Tav) powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz, natomiast c
jest stężeniem pary wodnej w powietrzu w dużej odległości od kropli, które można obliczyć
w oparciu o równanie:
𝑐∞ = 𝐻𝑐𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑎𝑣 )

(8)

Pozostałe symbole użyte w równaniach (7) i (8) oznaczają:
D – współczynnik dyfuzji pary wodnej w powietrzu (kg·(m·s·Pa)-1) ,
ρ – gęstość cieczy (kg·m-3),
M – masę molową (kg·mol-1),
H – wilgotność względną powietrza (%).
W omówionym modelu założono, że podczas etapu 1 (stały promień kropli) i etapu 2 (stała
wartość kąta zwilżania) kształt odparowującej kropli jest kulisty, a jej objętość można opisać równaniem:
𝑉 = 𝐿3 𝑓(𝜃)

(9)

gdzie:
f(θ) – funkcja kąta zwilżania, za pomocą której oblicza się objętość kropli wyrażona zależnością:
𝑓(𝜃) =

𝜋 (1 − cos 𝜃)2 (2 + cos 𝜃)
3
𝑠𝑖𝑛3 𝜃

(10)

Przy zachowaniu stałej temperatury otoczenia oraz wilgotności względnej powietrza parametr β ma stałą wartość w trakcie procesu parowania, tym samym szybkość parowania jest proporcjonalna do obwodu kropli (Semenov i in., 2010). Należy również wspomnieć, że w klasycznym
ujęciu stężenie pary wodnej było obliczane w temperaturze otoczenia T. W rzeczywistości podczas odparowania kropla płynu ulega ochłodzeniu, stąd Tav ma niższą wartość od T. Wartości Tav
można uzyskać za pomocą modelu matematycznego zaproponowanego przez Semenova i in.
(2010). Podczas odparowania czystych cieczy najczęściej zakłada się, że średnia temperatura Tav
ma wartość stałą (Semenov i in., 2010; Semenov i in., 2011).
Omówiony powyżej model opracowano dla przypadku odparowania kropli czystej wody częściowo zwilżającej powierzchnię gładką ciała stałego. Okazuje się, że dodatek do wody surfaktantu
modyfikuje proces jej rozprzestrzeniania się i tym samym parowania. Jest to spowodowane głównie obniżeniem kąta zwilżania, co prowadzi do wzrostu promienia L, a tym samym powierzchni
międzyfazowej i skróceniem czasu odparowania wody (Doganci i in., 2011). Doganci i in. (2011)
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i Semenov i in. (2013) przeprowadzili analizę możliwości wykorzystania omówionego wcześniej
modelu odparowania kropli czystych cieczy do opisu odparowania wody z kropli roztworu surfaktantu. Użyli w tym celu wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla wodnych roztworów dodecylosulfonianu sodu (SDS) oraz surfaktantu Silwet L–77. Okazało się, że niezależnie
od stężenia surfaktantów (poniżej oraz powyżej krytycznego stężenia agregacji (CAC)), w zakresie
stałego promienia kropli (etap 1) obliczone wartości parametru  były zbieżne z wartościami wyznaczonymi eksperymentalnie. Wyniki te świadczą o tym, że wpływ surfaktantów na prężność
pary wodnej jest poniżej 0,1%, natomiast konwekcji Marangoniego poniżej 5%. Zgodność między
wartościami parametru  obliczonymi i wyznaczonymi eksperymentalnie zaobserwowano również
w etapie 2 parowania, jednak jedynie dla roztworów Silwet L–77 o stężeniu większym od CAC
oraz roztworów SDS o stężeniu większym od CMC. Inna sytuacja występowała w etapie 2, gdy
stężenie surfaktantów w roztworze było niższe od CAC i CMC. W tym przypadku wyniki obliczeń
parametru  odbiegały od wartości wyznaczonych eksperymentalnie, co powiązano z malejącym
napięciem międzyfazowym gaz–ciecz i ciecz–ciało stałe z upływem czasu parowania wody, ze
względu na wzrost stężenia surfaktantów. Tym samym założenie o stałości kąta zwilżania przestaje
obowiązywać aż do osiągnięcia krytycznego stężenia zwilżania (CWC).
Podsumowując, niezależnie od stężenia powierzchniowego, dodatek surfaktantu do wody nie
wpływa znacząco na prężność pary, a spowodowany dodatkiem związków powierzchniowo czynnych (ZPC) wzrost szybkości odparowania wody jest związany ze wzrostem powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz. Model matematyczny słuszny w przypadku odparowania czystej wody z powierzchni ciała stałego może być zastosowany do roztworów surfaktantów o stężeniu większym
od CWC zarówno w etapie 1, jak i w etapie 2 parowania, natomiast o stężeniu mniejszym od CWC
jedynie w etapie 1 parowania.

3.2. Wpływ surfaktantów na czas parowania kropli i powierzchnię pokrycia
Absorpcja składników aktywnych substancji stosowanych w oprysku roślin jest możliwa
jedynie wtedy, gdy znajdują się one w formie uwodnionej (Ramsey i in., 2005), stąd wydłużenie
czasu parowania wody wydłuża czas ich pobrania. Jeżeli jednak kropla zbyt długo pozostaje na
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powierzchni rośliny w postaci uwodnionej, może nastąpić rozwój patogenów negatywnie oddziałujący na roślinę (Bradley i in., 2003). Dodatkowo zbyt szybkie parowanie wody z kropli roztworu
może prowadzić do powstania na powierzchni roślin kryształów substancji aktywnych, które mogą
zostać zdmuchnięte z powierzchni liści przez wiatr (Gimenes i in., 2013). Powierzchnie pokrycia
organów roślin przez kroplę roztworu wodnego, a co się z tym wiąże – czas jej parowania, można
modyfikować, dodając surfaktanty. Przegląd prac poświęconych tej tematyce wraz z podsumowaniem najważniejszych wyników zestawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Oddziaływanie dodatku surfaktantów na powierzchnię pokrycia przez kroplę
Surfaktant
Polieter siloksanowy
(0,15% m/v)
Oksyetylat nonylofenolu
(0,1% m/v)
Oksyetylat aminy
tłuszczowej
(0,5% m/v)

Rodzaj powierzchni

Górna powierzchnia liści groszku

52,4% powierzchni liści jest pokryte
roztworem

Źródło

Holloway i in., 2000

40,4% powierzchni liści jest pokryte
roztworem

MSO (1% v/v)

Górna powierzchnia liści soi

MSO (od 0,13%
do 1,04% v/v)

Górna powierzchnia liści pelargonii

OSB, NIS, COC
i MSO

Górna powierzchnia liści soi

Polieter siloksanowy

Wniosek
93% powierzchni liści jest pokryte
roztworem

Powierzchnia hydrofobowa

Powierzchnia pokrycia jest siedmiokrotnie większa niż dla kropli wody
bez dodatku surfaktantów
Maksymalna powierzchnia pokrycia
dla stężenia surfaktantu 0,79% v/v
W zależności od rodzaju surfaktantu
powierzchnia pokrycia rośnie
w kolejności OSB, NIC, COC
i MSO. W zależności od miejsca położenia kropli powierzchnia pokrycia
rośnie w kolejności łodyga główna,
ogonek liścia, dolna powierzchnia liścia, górna powierzchnia liścia
Zwiększenie liczby grup EO powyżej 7–8 powadzi do zmniejszenia powierzchni pokrycia
Dla liczby grup EO od 4 do 16 nie
następuje zmiana powierzchni pokrycia; dopiero powyżej 16 EO następuje jej zmniejszenie
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Gimenes i in., 2013
Xu i in., 2010a

Gimenes i in., 2013

Ruckenstein, 1996

Gentle i Snow, 1995

Tabela 3. Ciąg dalszy
Surfaktant

Rodzaj powierzchni

Oksyetylat alkoholi
tłuszczowych

Powierzchnia hydrofobowa
i hydrofilowa

Niejonowy surfaktant (od 0,1 do 1%
v/v)

Górna i dolna powierzchnia liści eukaliptusa

X–77 (0,75% v/v)

Liście pelargonii
z wysoką gęstością włosków o różnej długości i
liście pelargonii
o powierzchni pokrytej
woskiem

LI 700 (0,3% m/v)
Agral (0,1% m/v)
Genapol X–080
(0,1% m/v)

Górna powierzchnia liści pszenicy

Wniosek
Dla homologów C12EO3-8 wraz
ze wzrostem grup EO maleje powierzchnia pokrycia w przypadku
powierzchni hydrofobowej, a dla powierzchni hydrofilowej nie odnotowano zmiany
Dla roztworu wodnego z dodatkiem
surfaktantu odnotowano maksimum
powierzchni pokrycia dla stężenia
0,1% v/v.
Dla roztworu pestycydu z dodatkiem
surfaktantu wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu rośnie powierzchnia
pokrycia; dla stężenia 1% v/v powierzchnia pokrycia liści była 8 razy
większa niż dla stężenia 0,1% v/v
Dla liści z dużą gęstością włosków
dodatek surfaktantu powoduje
zwiększenie powierzchni 4,2 razy
w stosunku do kropli bez dodatku
surfaktantu, a dla liści woskowych
5 razy
Powierzchnia pokrycia 23 mm2
(3µl roztworu)
Powierzchnia pokrycia 23 mm2
(3µl roztworu)
Powierzchnia pokrycia 68 mm2
(3µl roztworu)

Źródło

Stoebe i in., 1997

Lin i in., 2016

Yu i in., 2009a

Peirce i in., 2016

Na podstawie analizy danych zestawionych w tabeli 3 można stwierdzić, że wielkość powierzchni liścia jaką pokrywa roztwór surfaktantów, jest uzależniona od następujących czynników:
1.

Rodzaj surfaktantu – największą powierzchnię pokrycia uzyskuje się, stosując polietery siloksanowe. Dla stężenia 0,01% m/v tych surfaktantów następuje przejście kropli położonej na
hydrofobowej powierzchni liścia ze stanu Cassie–Baxtera do stanu Wenzela (Peirce i in.,
2016). Na rozprzestrzenianie się kropli roztworu z dodatkiem surfaktantu na powierzchni hydrofobowej wpływa ilość grup EO (Gentle i Snow, 1995; Ruckenstein, 1996; Stoebe i in.,
1997).

2.

Stężenie surfaktantu – wraz ze wzrostem stężenia surfaktantów rośnie powierzchnia pokrycia
liści, jednak wzrost ten nie jest wprost proporcjonalny do stężenia surfaktantów. W związku
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z tym można przewidywać, że przy pewnym stężeniu surfaktantów wystąpi maksimum powierzchni pokrycia (Xu i in., 2010a).
3.

Struktury zewnętrznej powierzchni liści – roztwór z dodatkiem COC o stężeniu 2,08% v/v
zwilża liście soi o dużej gęstości włosów (Gimenes i in., 2013), jednak nie pokonuje bariery
włosków w przypadku liści pelargonii również o dużej gęstości włosków (Xu i in., 2010a).
Wielkość powierzchni pokrycia liścia uzależniona jest nie tylko od gatunku rośliny, lecz również od miejsca położenia kropli na liściu, co związane jest z morfologią powierzchni liści
(Gimenes i in., 2013; Xu i in., 2010b).

4.

Skład roztworu – na wielkość powierzchni, którą pokrywa kropla z dodatkiem surfaktantów,
oddziałuje rodzaj oraz zawartość składników aktywnych znajdujących się w roztworze. Roztwór wodny z dodatkiem surfaktantów oraz wodny roztwór pestycydu z dodatkiem tego samego surfaktantu rozprzestrzenia się inaczej na powierzchni liścia eukaliptusa (Lin i in.,
2016). Związane jest to z oddziaływaniem pomiędzy surfaktantem i substancją aktywną.

5.

Objętość kropli – powierzchnia pokrycia wzrasta proporcjonalnie do objętości kropli, jednocześnie ze wzrostem średnicy kropli wydłuża się czas jej rozprzestrzeniania. Przykładowo,
wzrost średnicy kropli wodnego roztworu Tritonu X–100 z 300 µm do 600 µm powoduje prawie dziesięciokrotne wydłużenie czasu jej rozprzestrzeniania na powierzchni liścia drzewa bzu
japońskiego (Xu i in., 2010b).

Tabela 4. Oddziaływanie dodatku surfaktantów na czas parowania kropli
Surfaktant

OSB, NIS, COC
i MSO

Rodzaj powierzchni

Górna powierzchnia liści
soi

Wniosek
Dla kropli wody bez dodatku surfaktantów o średnicy 300 µm czas parowania wynosił 190 s. Dla roztworu
wodnego z dodatkiem surfaktantów
czas parowania malał wraz ze wzrostem stężenia surfaktantów. Dla najwyższego stężenia, tj. dwukrotnie
większego aniżeli zalecane przez producentów poszczególnych surfaktantów najkrótszy czas parowania dla tej
samej średnicy kropli odnotowano dla
OSB (36 s), a najdłuższy dla COC
(81 s)
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Źródło

Gimenes i in., 2013

Tabela 4. Ciąg dalszy
Surfaktant

Rodzaj powierzchni

Triton X–100
(0,25% v/v)

Liście drzewa bzu japońskiego

Polimerowy związek
obniżający napięcie
powierzchniowe

Liście ryżu

X–77 (0,75% v/v)

Liście pelargonii
z wysoką gęstością włosków o różnej długości i
liście pelargonii o powierzchni pokrytej woskiem

LI 700 (0,3% m/v)
Agral (0,1% m/v)
Genapol X–080
(0,1% m/v)

Górna powierzchnia liści
pszenicy

Wniosek
Czas parowania uzależniony jest od
miejsca położenia kropli na liście. Najdłuższy czas parowania dla kropli
(średnica 300 µm) z dodatkiem surfaktantu odnotowano na górnej powierzchni liści pomiędzy nerwami
(50 s), następnie na nerwie bocznym
(41 s), a najkrótszy na nerwie głównym
(38 s). Na dolnej powierzchni liści uzyskano zbliżony czas parowania kropli
usytuowanej na nerwie bocznym
i głównym, natomiast dłuższy na powierzchni pomiędzy nerwami (62 s)
Czas parowania dla stężenia surfaktantu 0,001% i 0,005% v/v był dłuższy
niż dla kropli bez dodatku środka obniżającego napięcie powierzchniowe. Dla
stężenia surfaktantu 0,01% v/v czas parowania był taki sam jak dla wody,
a dla stężenia 0,05% i 0,1% v/v był
krótszy
Skrócenie czasu parowania dla kropli
roztworu z dodatkiem surfaktantu
o 57% w odniesieniu do roztworu bez
tego dodatku na powierzchni liści z
dużą gęstością włosków. Na powierzchni woskowej czas parowania
kropli z dodatkiem surfaktantu w odniesieniu do kropli roztworu bez dodatku substancji obniżającej napięcie
powierzchniowe skrócił się o 29%,
dla powierzchni hydrofobowej
(szkiełko mikroskopowe z cienką warstwą wosków) o 23%, a hydrofilowej
(szkiełko mikroskopowe) o 25%
Czas parowania 37 min (3µl roztworu)
Czas parowania 35 min (3µl roztworu)

Źródło

Xu i in., 2010b

Zhou i in., 2017

Yu i in., 2009a

Peirce i in., 2016

Czas parowania 16 min (3µl roztworu)

Wywołany dodatkiem surfaktantów wzrost powierzchni pokrycia liści przez rozprzestrzeniającą się kroplę prowadzi równocześnie do tego, że skraca się czas odparowania wody (Gimenes
i in., 2013; Peirce i in., 2016; Yu i in., 2009a). Głównym powodem skrócenia czasu parowania jest
w tym przypadku zwiększenie powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz. Jest ono też w pewnym
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stopniu spowodowane zwiększeniem powierzchni międzyfazowej ciecz–ciało stałe (powierzchnia
rośliny), co zwiększa szybkość pobierania roztworu przez roślinę. Na zmianę czasu parowania kropli naniesionej na powierzchnię rośliny wpływają te same czynniki, które wpływały na wielkość
pokrycia jej powierzchni przez kroplę (rodzaj oraz stężenia surfaktantu, rodzaj oraz stężenie substancji aktywnej, wilgotność otoczenia, hydrofobowość powierzchni, na którą jest nakładana kropla, a także wielkość kropli).
W niektórych przypadkach dodanie surfaktantu do substancji stosowanych przy oprysku
roślin może wywołać nieoczekiwane zmiany. Przykładem mogą być wyniki badań uzyskane przez
Zhu i in. (2008), którzy odnotowali skrócenie czasu parowania dla kropli roztworu insektycydu po
dodaniu surfaktantu, natomiast w przypadku gdy w roztworze znajdowała się substancja ograniczająca dryft, dodatek surfaktantu prowadził do wydłużenia czasu parowania. Może to być związane z oddziaływaniem pomiędzy surfaktantem oraz substancją aktywną. Odziaływania te prawdopodobnie prowadzą do powstania cienkiej nierozpuszczalnej warstwy powierzchniowej, która
spowalnia proces parowania.
W związku z mnogością czynników oddziałujących na proces parowania kropli roztworu
z dodatkiem surfaktantów, należy prowadzić badania za pomocą końcowych roztworów wykorzystywanych do oprysku powierzchni liści roślin pożądanych gatunków, w celu doboru odpowiedniej
dawki surfaktantów.

3.3. Oddziaływanie wilgotności powietrza na czas parowania oraz powierzchnię pokrycia
Jednym z czynników silnie wpływających na skuteczność nawożenia dolistnego jest wilgotność względna powietrza. Przykładem mogą być wyniki badań przeprowadzonych przez
Andersona i in. (1993) oraz Coetzer i in. (2001), które wskazują, że wzrost wilgotności sprzyja
pobieraniu składników aktywnych nawozów dolistnych przez rośliny. Autorzy wiązali zaobserwowane zwiększone pobranie składników nawozu z hydratacją kutykuli oraz zmianą szybkość odparowania wody.
Z danych przedstawionych w rozdziale 3.1. wynika, że różnica między stężeniem pary nasyconej csat(Tav) a stężeniem pary wodnej w powietrzu c (równanie 7) jest modułem napędowym
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swobodnego parowania wody. Oczywiście im wilgotność powietrza c będzie mniejsza, tym moduł napędowy procesu (różnica stężeń [𝑐𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑎𝑣 ) − 𝑐∞ ]) będzie większy i tym samym większa
będzie szybkość parowania wody. Drugim czynnikiem wpływającym na szybkość odparowania
wody z kropli nałożonej na powierzchnię ciała stałego jest wielkość rozwinięcia powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz. Zakłada się również, że wilgotność względna powietrza nie wpływa na
wielkość powierzchni pokrycia rozprzestrzeniającej się kropli wody na stosowanych w badaniach
modelowych powierzchniach ciał stałych (np. teflon, płytki pokryte parafiną). Inna sytuacja może
występować, gdy do roztworu dodany jest surfaktant, a kropla rozprzestrzenia się na powierzchni
rośliny. Wyniki badań opublikowane na ten temat są ograniczone. Przedstawione w literaturze wyniki badań wskazują, że wilgotność względna w zależności od stężenia surfaktantu i szybkości
rozprzestrzeniania się kropli może odmiennie wpływać na zwilżalność powierzchni rośliny, a tym
samym wielkość rozwinięcia powierzchni międzyfazowej gaz–ciecz i szybkość odparowania kropli. Yu i in. (2009a) przeprowadzili badania nad wpływem wilgotności na powierzchnię pokrycia
liści jabłoni roztworami alkilopolioksyetylenu (0,75% v/v). Autorzy nie zaobserwowali związku
między powierzchnią pokrycia a wilgotnością względną, co powiązali z dużym stężeniem surfaktantu i krótkim czasem rozprzestrzeniania się kropli. Zhu i in. (2008) analizowali powierzchnię
pokrycia modelowych hydrofobowych i hydrofilowych powierzchni ciał stałych oraz liści jabłoni
stosując roztwór surfaktantu przy różnej wilgotności względnej powietrza. Niezależnie od rodzaju
podłoża i średnicy kropli wielkość powierzchni pokrycia roztworem rosła ze wzrostem wilgotności.
Z przedstawionych w literaturze badań (np. Cunha i in., 2016) wynika, że niezależnie
od średnicy nakładanych kropli czas parowania z powierzchni liści wzrasta ze wzrostem wilgotności względnej. Jakkolwiek złożoność czynników wpływających na rozprzestrzenianie się kropli
wody lub roztworów surfaktantów na powierzchni rośliny powoduje, że model opisany w rozdziale
3.1 nie znajduje zastosowania w obliczeniach czasu parowania (Yu i in., 2009b). Wyniki pomiarów
czasu odparowania wody z kropli pestycydów są najczęściej przedstawiane w formie prostych
równań korelacyjnych (Yu i in., 2009a):
𝑡 = 𝑎0 𝑒 𝑎1 𝑋+𝑎2 𝐻
gdzie:
t – czas parowania (s),
X – średnica kropli (µm),
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(11)

H – wilgotność względna powietrza (%),
a0, a1, a2 – parametry równania (11). Wartość stałej a0 zmienia się w dość szerokim zakresie od
1,74 do 4,93 i zależy od rodzaju powierzchni, gęstości wosków powierzchniowych i substancji
aktywnej dodanej do wody. Mniejszą zmiennością charakteryzują się stałe a1 i a2, stąd zostały one
uśrednione przez Yu i in. (2009a), a równanie 11 można zapisać w postaci:
𝑡 = 𝑎0 𝑒 0,0038𝑋+0,0134𝐻

(12)

Z badań Zhu i in. (2008) wynika, że wpływ wilgotności na czas parowania kropli roztworów
surfaktantu, podobnie jak powierzchni pokrycia, zależy od właściwości powierzchni, na którą ją
nałożono. Najdłuższe czasy parowania i najmniejsze powierzchnie pokrycia występowały, gdy
krople roztworu surfaktantu były nałożone na powierzchnię hydrofobową. Czas parowania wody
z kropli nałożonych na powierzchnię liści jabłoni był krótszy niż na powierzchnię hydrofilową,
podczas gdy powierzchnia pokrycia liści jabłoni była mniejsza niż powierzchnia pokrycia podłoża
o właściwościach hydrofilowych. Zhu i in. (2008) stwierdzili, że efekt ten może być związany
z odmienną przewodnością cieplną liści jabłoni i płytki o powierzchni hydrofilowej.
Z przedstawionego przeglądu literatury wynika, że wraz ze wzrostem wilgotności względnej
wydłuża się czas parowania bez względu na rodzaj substancji aktywnej, rodzaj surfaktantu oraz
typ podłoża. Związane jest to ze spowolnieniem procesu parowania z powodu malejącego modułu
napędowego procesu. Ilościowe zmiany szybkości parowania wody z powierzchni liści ze zmianą
wilgotności względnej mogą jednak znacznie się różnić od wartości uzyskanych dla modelowych
podłoży o powierzchni hydrofilowej i hydrofobowej. Natomiast nie odnotowano zależności pomiędzy powierzchnią pokrycia przez kroplę liści lub innych podłoży a wilgotnością względną otoczenia.
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4. Podsumowanie przeglądu literatury
Z przeprowadzonego przeglądu literatury wynika, że skuteczność zabiegów dolistnych uzależniona jest od trzech głównych grup czynników. Do pierwszej grupy zaliczane są czynniki związane z otoczeniem (środowiskiem, pogodą), np. temperatura i wilgotność powietrza oraz wiatr.
Druga grupa zawiera czynniki związane z samym roztworem stosowanym do oprysku, jego jakością, dawką, rozpuszczalnością w wodzie, pH, jakością wody zastosowanej do oprysku, a także od
rodzaju dodatków m.in. surfaktantów. Do ostatniej grupy zaliczane są czynniki związane z anatomią i budową rośliny, a szczególnie jej liści.
Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność zabiegów dolistnych, który może być
szczegółowo analizowany dzięki rozwojowi technik mikroskopowych, jest struktura blaszki liściowej. Budowa zewnętrznej warstwy liści musi być rozpatrywana w skali mikro (pofałdowanie komórek, aparaty szparkowe oraz włoski) oraz nano (woski powierzchniowe). Wszystkie elementy
zewnętrznej powierzchni liści wpływają na jej chropowatość, co istotnie oddziałuje na zwilżalność
liści. Liczne badania potwierdzają istotny wpływ wosków powierzchniowych na zwilżalność liści.
Obecność wosków powierzchniowych, ich skład chemiczny oraz struktura są inne dla poszczególnych gatunków roślin, a także mogą się różnić dla danego gatunku w zależności od warunków
wzrostu (m.in. nasłonecznienie, opady). Parametry te wpływają na wartość kąta zwilżania kropli
roztworów aplikowanych na liść. Kolejnym elementem struktury blaszki liściowej wpływającym
na jej zwilżalność w trakcie nawożenia jest gęstość włosków, ich orientacja, a także stopień pokrycia woskami, które istotnie zwiększają hydrofobowość powierzchni. Również budowa komórkowa, tj. kształt i usytuowanie komórek, a także obecność aparatów szparkowych oddziałują na
zwilżalności liści. Budowa komórkowa tworzy mikrochropowatość, która może zmieniać się
w trakcie rozwoju rośliny i powodować zwiększenie lub zmniejszenie wartości kąta zwilżania roztworów aplikowanych na liść.
Na podstawie dokonanego przeglądu literatury można stwierdzić, że jednym ze sposobów
zwiększenia skuteczności zabiegów dolistnych jest dodatek surfaktantów. Zabieg ten jest powszechnie stosowany w przypadku oprysku środkami ochrony roślin. Na podstawie analizy badań
należy podkreślić, że skuteczność działania poszczególnych surfaktantów jest uzależniona od rodzaju substancji aktywnych w danym roztworze. W związku z tym nie można zakładać, że wodny
roztwór surfaktantów, wodny roztwór środków ochrony roślin z dodatkiem surfaktantów, a także
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wodny roztwór nawozów z dodatkiem surfaktantów, pomimo zastosowania tego samego rodzaju
oraz stężenia środka obniżającego napięcie powierzchniowe, będzie tak samo zwilżał powierzchnię
liści. Zatem konieczne jest prowadzenie badań z wykorzystaniem końcowego roztworu stosowanego do oprysku. O ile w literaturze przedmiotu jest wiele publikacji na temat wodnych roztworów
surfaktantów oraz wodnych roztworów środków ochrony roślin z dodatkiem surfaktantów, o tyle
wyników badań dotyczących wodnych roztworów nawozów z dodatkiem surfaktantów opublikowano niewiele. Poniżej zestawiono najważniejsze opublikowane do tej pory informacje poświęcone temu zagadnieniu.
1.

Wpływ wosków powierzchniowych na pobranie fosforu oraz potasu rozpatrywano na podstawie różnic w pobraniu substancji odżywczych przez drzewa oliwne w kwietniu, lipcu oraz
październiku. Wzrost efektywności nawożenia liści w lipcu wynikał z większej liczby młodych liści, które na powierzchni nie mają krystalicznych form wosków (Barranco i in., 2010).

2.

Analizowano wpływ SDS oraz Tween 40 na pobranie cynku przez tytoń oraz chmiel. Na podstawie badań stwierdzono, że zbyt niskie stężenie surfaktantów nie prowadzi do zwiększenia
pobrania oraz mobilności jonów cynku (Marešová i in., 2012).

3.

Dodanie do nawozów dolistnych alkilopoliglukozydów powoduje zwiększenie pobrania żelaza oraz wapnia (Fernández i in., 2006; Schönherr, 2001).

4.

Oksyetylaty alkoholi tłuszczowych negatywnie wpłynęły na pobranie jonów wapnia i magnezu w badaniach przeprowadzonych na wilczomleczu nadobnym, co wyjaśniono wiązaniem
jonów przez surfaktany (Uhlig i Wissemeier, 2000).

5.

Dodatek polieterów siloksanowych powoduje zwiększenie pobrania żelaza przez liście cytrusów (Levy i Horesh, 1984).

6.

Stwierdzono, że w przypadku mało mobilnego składnika pokarmowego, jakim jest fosfor, nie
ma znaczenia zdolność zwilżająca surfaktantów, a istotna jest poprawa adhezji roztworu do
powierzchni liści pszenicy (Peirce i in., 2016).
Nawożenie dolistne stosowane jest jako uzupełnienie nawożenia doglebowego w przy-

padku wystąpienia niedoborów składników pokarmowych lub prewencyjnie w celu przeciwdziałania niedoborom ukrytym. Z uwagi na szybkość oraz skuteczność tego typu nawożenia jest ono
powszechnie stosowane i przyczynia się do zwiększenia ilości oraz jakości plonów. Z uwagi na
hydrofobowy charakter blaszki liściowej większości gatunków roślin korzystne jest stosowanie
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dodatku surfaktantów w celu zwiększenia zwilżalności liści. W literaturze przedmiotu nie ma badań, prowadzących do opracowania nawozu, którego integralnym składnikiem będą surfaktanty.
Surfaktanty są dodawane do końcowego roztworu roboczego stosowanego do oprysku, ponieważ
analizowany jest jedynie ich wpływ na pobranie składników pokarmowych. Tego typu rozwiązanie może skutkować dodaniem zbyt małej lub zbyt dużej dawki surfaktantów. Dodanie zbyt małej
dawki nie będzie prowadziło do zwiększenia pobrania składników aktywnych. Natomiast dodanie
zbyt dużej dawki surfaktantów może prowadzić do spływania nawozu z powierzchni liści, przez
co zmniejszy się efektywność nawożenia, gdyż część składników pokarmowych, która spłynie na
glebę, nie będzie pobrana. Zwiększenie dawki surfaktantów to nie tylko zwiększenie kosztów zabiegu, lecz również możliwość nieodwracalnego uszkodzenia blaszki liściowej.
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5. Cel i zakres pracy
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wybranych surfaktantów i ich mieszanin na właściwości aplikacyjne biodegradowalnego nawozu dolistnego ZnIDHA. Na podstawie
przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań wstępnych wyselekcjonowano trzy surfaktanty jako możliwe składniki nawozu: alkilopoliglukozyd (APG), oksyetylat alkoholu tłuszczowego (EO) oraz polieter siloksanowy (PE). W badaniach użyto trzech roślin: rzepak, pszenicę
i kukurydzę, ze względu na ich znaczny areał na świecie oraz różnice w morfologii górnej blaszki
liściowej. Z opublikowanych danych literaturowych wynika, że głównym zadaniem surfaktantów
w dolistnych środkach pielęgnacji roślin jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni pokrycia ich
organów substancją aktywną, stąd w celu ustalenia skuteczności użytych surfaktantów i ich mieszanin w tym zakresie przeprowadzono badania, których celem było:


określenie ich zdolności zwilżającej zarówno powierzchnie modelowe (teflon i parafilm), jak
i górne powierzchnie liści rzepaku, pszenicy i kukurydzy, ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu wilgotności względnej powietrza i morfologii górnej powierzchni liści na zmianę kąta
zwilżania w czasie;



określenie powierzchni pokrycia liści nawozem oraz czasu odparowania wody z górnej powierzchni liści w zależności od rodzaju i stężenia surfaktantów, wilgotności względnej powietrza oraz gatunku rośliny;



określenie wpływu surfaktantów na morfologię wosków powierzchniowych;



określenie zdolności pianotwórczych użytych surfaktantów.
W celu weryfikacji związku między właściwościami zwilżającymi poszczególnych surfak-

tantów a skutecznością nawożenia dolistnego przeprowadzono badania zawartości cynku w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy.
Uzyskanie informacji na temat przydatności danego surfaktantu jako składnika nawozów dolistnych wymaga przeprowadzenia szeregu badań, spośród których najbardziej pracochłonne jest
określenie powierzchni pokrycia liści nawozem i czasu parowania wody. Aby przyspieszyć procedurę doboru surfaktantów, określono na podstawie uzyskanego materiału badawczego równania
korelacyjne, pozwalające obliczyć współczynnik rozprzestrzeniania.
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6. Związki stosowane w badaniach
W badaniach wykorzystano biodegradowalny nawóz dolistny ZnIDHA (chelat cynku soli
sodowej kwasu D,L–asparaginowego) produkowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k. W sprzedaży nawóz jest w formie siała stałego (mikrogranulatu)
o stężeniu cynku 10%. W tym mikroelementowym nawozie cynk skompleksowany jest przez
IDHA w stosunku molowym 1:1. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne nawozu zaprezentowano w tabeli 5. Produkt w formie stałej otrzymywany jest przez suszenie roztworu ZnIDHA metodą rozpyłową z jednoczesną granulacją na złożu fluidalnym. Do suszenia stosowany jest roztwór
nawozu ZnIDHA o pH w zakresie od 5,0 do 6,5 oraz gęstości od 1,26 g/cm3 do 1,30 g/cm3. Stężenie
cynku w roztworze wynosi od 45 g/l do 50 g/l. W badaniach wykorzystywano ciało stałe nawozu
ZnIDHA oraz roztwór.
Tabela 5. Właściwości fizyko-chemiczne mikrogranulowanego nawozu ZnIDHA
Wartość
Ciało stałe (mikrogranulat)
Biały
7,5 ± 1,0
8,5 ± 0,5
5,90 ± 0,2 mS/cm
0,72 ± 0,04 mS/cm
< 5%
0,9 ± 0,1 g/cm3
600–800 µm
41%
400–600 µm
46%
200–400 µm
13%

Parametr
Postać
Kolor
pH 1% roztworu
pH 0,1% roztworu
Przewodnictwo 1% roztworu
Przewodnictwo 0,1% roztworu
Zawartość wilgoci
Ciężar nasypowy
Analiza sitowa

W badaniach wykorzystano trzy surfaktanty alkilopoliglukozyd, oksyetylat alkoholu tłuszczowego oraz polieter siloksanowy. Charakterystykę surfaktantów zaprezentowano w tabeli 6.
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Tabela 6. Charakterystyka surfaktantów
Charakterystyka
Nazwa handlowa
Producent
Wzór sumaryczny substancji
aktywnej
Zawartość substancji aktywnej
Postać
Kolor
Gęstość
Lepkość (25°C)

Alkilopoliglukozyd
(APG)
Agnique PG8105-G
Basf

Typ surfaktantu
Oksyetylat alkoholu tłuszczowego (EO)
Rokanol NL5
PCC Exol

Polieter siloksanowy
(PE)
Break Thru s 240
Evonik

C16H32O6

C9–C11(OCH2CH2)5OH

C15H38O5Si3

62–65 % m/m

99,5% m/m

100% m/m

ciecz
żółty
1,14 g/cm3
500–1500 mPa · s

ciecz
bezbarwny
0,97 g/cm3
20–40 mPa · s

ciecz
bezbarwny
1,01 g/cm3
10–90 mPa · s

Alkilopoliglukozyd otrzymywany jest z naturalnych alkoholi tłuszczowych o długości łańcucha węglowego C8–C10. Jest to biodegradowalny surfaktant, który nie zawiera konserwantów.
Stosowany jest jako substancja zwilżająca oraz dyspergująca w różnych gałęziach przemysłu,
m.in. w ochronie roślin.
Oksyetylat alkoholu tłuszczowego otrzymuje się na bazie alkoholi tłuszczowych o długości
łańcucha C9–C11. Surfaktant ten jest stosowany jako składnik środków myjących, czyszczących
i piorących. Może być wykorzystywany w środowisku czynników utleniających, redukujących
oraz w procesach, do których stosowana jest twarda woda. Oksyetylat alkoholu tłuszczowego miesza się w środowisku bezwodnym i w roztworach wodnych z niejonowymi, kationowymi oraz
anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi. Surfaktant jest całkowicie biodegradowalny.
Polieter siloksanowy to substancja znacznie obniżająca napięcie powierzchniowe i powodująca dynamicznie rozprzestrzenianie się roztworu (0,1% m/m) na hydrofobowej powierzchni.
Jest stosowany jako dodatek do środków ochrony roślin (dodatek do skoncentrowanego roztworu
środków ochrony roślin albo do końcowego, rozcieńczonego roztworu stosowanego do oprysku).
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7. Aparatura Badawcza
7.1.

Skaningowy mikroskop elektronowy
Obrazowanie powierzchni liści, pozostałości surfaktantów, pozostałości nawozu oraz pozo-

stałości nawozu z dodatkiem surfaktantów i ich mieszanin wykonano za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM). Do obrazowania wykorzystano mikroskop skaningowy FEI
Quanta FEG 250 w warunkach wysokiej próżni (ciśnienie 4 · 10-3 Pa, napięcie przyspieszające
5 kV, odległość robocza 10 nm). W celu lepszego zobrazowania wosków powierzchniowych
próbki liści napylono złotem o grubości warstwy 30 nm w napylarce próżniowej Q150T ES firmy
Quorum Technologies.

7.2.

Laserowy skaningowy mikroskop konfokalny
Do analizy powierzchni blaszki liściowej wykorzystano obrazy uzyskane przy pomocy la-

serowego skaningowego mikroskopu konfokalnego LEXT OLS4100 firmy Olympus (laser półprzewodnikowy o długości fali 405 nm, całkowite powiększenie 108x–17280x, rozdzielczość pomiaru wysokości 10 nm, rozdzielczość w płaszczyźnie x–y 120 nm).

7.3.

Goniometr
W badaniach napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania wykorzystano aparat Krüss

Drop Shape Analyzer DSA25 wraz z oprogramowaniem Advance. Aparat jest wyposażony w komorę do kontrolowania wilgotności oraz temperatury otoczenia. Zakres pomiarowy wilgotności
dla temperatury 22C wynosi od 15% do 85%. Wilgotność uzyskiwana jest w czasie od 20 s do
300 s. Zakres temperatury, w którym można wykonywać pomiary, mieści się w przedziale od 5°C
do 90°C. W skład systemu pomiarowego wchodzi układ optyczny z kamerą oraz źródło światła
o regulowanym natężeniu.
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7.4.

Aparatura do pomiaru zdolności pianotwórczych metodą Rossa–Milesa
Zestaw aparaturowy (rysunek 16) do pomiaru zdolności pianotwórczych zgodnie ze zmo-

dyfikowaną metodą Rossa-Milesa (norma PN–ISO 696) składa się z:


cylindra miarowego o pojemności 1000 ml;



rozdzielacza o pojemności 1000 ml z nóżką o długości 200 mm zakończoną kurkiem lanym
o średnicy przelotu 3 mm;



rurki pomiarowej o długości 70 mm i średnicy wewnętrznej 1,9 ± 0,2 mm;



statywu.

Rysunek 16. Stanowisko do pomiaru zdolności pianotwórczych metodą Rossa–Milesa
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7.5.

Mineralizator
Do mineralizacji materiału roślinnego wykorzystano mineralizator Mars 6 firmy CEM.

Aparat zapewnia automatyczne zmaksymalizowanie ilości energii mikrofalowej, co gwarantuje
całkowite zmineralizowanie materiału roślinnego i zapewnia powtarzalne wyniki analiz. W trakcie
mineralizacji próbek moc jest dostosowywana dynamicznie, co przeciwdziała reakcjom egzotermicznym.

7.6.

Spektrometr ICP-OES
Zawartość cynku w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy oznaczono metodą atomowej

spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP–OES) za pomocą aparatu iCAP
OES ASX–560 firmy Thermo Scientific. Metody spektrometrii atomowej są stosowane do jakościowego oraz ilościowego oznaczania zawartości próbki w zakresie stężeń od 1 ng/l do 1 g/l.
W metodzie ICP–OES plazma wzbudzona indukcyjnie to źródło atomizacji oraz wzbudzenia. Stanowi ona mieszaninę gazową o wysokim stężeniu jonów dodatnich oraz elektronów.

7.7.

Eksykator szafowy
Do pomiaru aktywności wody wykorzystano eksykatory szafkowe firmy Sicco z serii Mini

Basic wykonane z poliwęglanu. Każda komora jest wyposażona w niezależne drzwi z zatrzaskowym zamknięciem i ma dwie półki. W komorze znajduje się higrometr oraz termometr do pomiaru
warunków panujących wewnątrz komory.

7.8.

Komora klimatyczna
Badania pochłaniania i oddawania wilgoci prowadzono w komorze klimatycznej ARS–

0220 (producent ESPEC). Jest to komora o pojemność 220 dm3, o zakresie regulacji temperatury
od –75C do 180C oraz wilgotności od 10% do 98%.
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8. Metodyka badań
8.1.

Rośliny
Badania przeprowadzono na powierzchni liści trzech roślin: rzepaku ozimym (Brassica na-

pus L. `F1`), kukurydzy (Zea mays L. `Wilga`) oraz pszenicy (Triticum aestivym `Adana-99`). Rośliny kiełkowano zgodnie ze standardową procedurą w sterylnych tacach. Nasiona zanurzano
w 10–procentowym roztworze NaClO przez 30 minut, a następnie opłukiwano wodą destylowaną.
Nasiona były umieszczane na tacach wyłożonych celulozowym papierem nasączonym 50 ml destylowanej wody. Następnie przez trzy dni przechowywano je w pomieszczeniu bez dostępu światła w temperaturze 28C. Tak przygotowane siewki przenoszono na płytki z otworami, które były
umieszczone na pojemnikach wypełnionych pożywką przez okres 7 dni. Przed umieszczeniem roślin w doniczkach o średnicy 22 cm określono zdolność retencyjną gleby. Wypełnienie doniczek
w 75% stanowiła gleba Kronen (pH 5,2–6,3), natomiast w 25% piasek. Po wypełnieniu doniczki
zważono (W1) i powoli dodawano wody do nasycenia. Po 30 minutach doniczki ponownie ważono
(W2) i na tej podstawie określono pojemność sorpcyjną gleby w każdej donicy (W2–W1). W trakcie
wzrostu roślin wilgoć w doniczkach utrzymywano pomiędzy 50% a 80% pojemności sorpcyjnej
gleby. Następnie do każdej doniczki wsadzano po dwie rośliny. Rośliny rosły sześć tygodni
w warunkach szklarniowych od momentu umieszczenia ich w doniczkach. Szklarnia była wyposażona w komputerowy system regulacji ogrzewania, wietrzenia i nawadniania. W szklarni utrzymywano wilgotność 60%, natężenie światła 350 µmol · m-2s-1, fotoperiod 16/8 h (dzień/noc). Dla
pszenicy i kukurydzy utrzymywano temperaturę 20C, natomiast dla rzepaku 15C. Rośliny były
nawożone doglebowo raz w tygodniu oraz podlewane codziennie w razie konieczności. Stosowano
nawóz zawierający makro oraz mikroelementy, bez cynku. W trakcie uprawy roślin nie dotykano
liści, tak by nie naruszyć ich morfologii, zwłaszcza wosków powierzchniowych. W badaniach wykorzystano rzepak, kukurydzę i pszenicę w fazie rozwoju odpowiednio BBCH 31–32, BBCH 12–
13 i BBCH 30–31.
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8.2.

Przygotowanie roztworów
W badaniach wykorzystano wodne roztwory nawozu ZnIDHA o stężeniu 0,075% w/w Zn

z dodatkiem trzech surfaktantów: alkilopoliglukozydu, oksyetylatu kwasu tłuszczowego oraz polieteru siloksanowego. Dla każdego z surfaktantów przygotowano pięć roztworów o stężeniu
0,02%, 0,04%, 0,06%, 0,08% oraz 0,1%. Do przygotowania roztworów użyto wody redestylowanej.

8.3.

Analiza morfologii górnej powierzchni liści
Analizę morfologii górnej powierzchni liści użytych w badaniach roślin przeprowadzono

opierając się na zdjęciach SEM. Na ich podstawie określono gęstość włosków, aparatów szparkowych oraz stopień pokrycia liści woskami krystalicznymi (procent powierzchni pokrytej woskami
krystalicznymi). Zdjęcia poddano analizie w programie Corel Photo–Paint X8. W celu wyznaczenia stopnia pokrycia liści woskami krystalicznymi zdjęcia przekształcano w monochromatyczne
mapy bitowe. Ilość pikseli białych (odpowiadających woskom krystalicznym) była ustalana za pomocą funkcji „Histogram”. Stosunek liczby pikseli białych do całkowitej liczby pikseli wyrażony
w procentach określał stopień pokrycia liści woskami krystalicznymi.
Budowę komórkową liści określano na podstawie obrazów uzyskanych z laserowego skaningowego mikroskopu konfokalnego. Pomiary powtarzano dziesięciokrotnie zawsze na innym
liściu. Do analizy wybierano fragment liścia z obszaru określonego kwadratem na rysunku 17
(w miejscach tych nanoszone były również krople nawozów podczas pomiaru czasu parowania
i powierzchni pokrycia). Na podstawie obrazów z laserowego skaningowego mikroskopu konfokalnego oszacowano różnicę wysokości pomiędzy wzniesieniami oraz wgłębieniami na powierzchni liści, kształt komórek i usytuowanie aparatów szparkowych względem komórek.
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Wpływ surfaktantów na strukturę wosków powierzchniowych

8.4.

Na liściach badanych roślin umieszczano kroplę wody (0,2 µl) z dodatkiem surfaktantów.
Na liście rzepaku nakładano kroplę z dodatkiem surfaktantów o stężeniu 0,06%, a na liście pszenicy o stężeniu 0,1% (w przeliczeniu na substancję czynną). Przeprowadzono badania wykorzystując następujące kombinacje:
1.

Woda demineralizowana (kontrola bez dodatku surfaktantów)

2.

APG

3.

EO

4.

PE

5.

APG/EO

6.

APG/PE
Rośliny od momentu nałożenia kropli z dodatkiem surfaktantów były nawilżane trzykrotnie,

co drugi dzień w komorze. Nawilżanie przeprowadzano do momentu uwodnienia kropli na powierzchni liści. Po wyschnięciu kropli wykonywane były zdjęcia SEM fragmentów liści, na które
kładziono kroplę z surfaktantami. Wpływ surfaktantów na woski krystaliczne określano na podstawie oceny wizualnej struktury wosków oraz stopnia pokrycia powierzchni liści przez woski.

8.5.

Powierzchnia pokrycia i czas parowania
Pomiary powierzchni pokrycia oraz czasu parowania kropli przeprowadzono w komorze

o ustalonej temperaturze (20  0,5C). Badania prowadzono w trzech różnych wilgotnościach
względnych powietrza, tj. 60  1%, 70  1% oraz 80  1%. Komory do badań były odpowiednio
przygotowywane, po trzech godzinach następowała stabilizacja wilgotności oraz temperatury.
Po ustabilizowaniu komory przynoszono rośliny i rozpoczynano pomiary. Badania przeprowadzono na materiale roślinnym (górna powierzchnia liści pszenicy, rzepaku i kukurydzy), a także
na parafilmie (Parafilm®M) oraz płytce teflonowej. Jako czas parowania przyjmowano przedział
czasu od momentu położenia kropli o objętości 0,2 µl do momentu całkowitego jej zaniku. Pomiar
czasu parowania prowadzono przy użyciu stopera (Stoper Onstart 310 Kalenji). Pomiar powtarzano siedmiokrotnie, za każdym razem nakładając kroplę na nowy liść, parafilm lub płytkę teflonową. Liście roślin były ścinane bezpośrednio przed pomiarem. Każdorazowo kropla nawozu była
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nakładana na górnej powierzchni liścia w obszarze określonym kwadratem na rysunku 17. Po odparowaniu wody powierzchnia była fotografowana aparatem Canon EOS 550D, a uzyskane w ten
sposób zdjęcia o rozdzielczości 72  72 dpi użyto do wyznaczenia powierzchni pokrycia. Jako
powierzchnię pokrycia przyjmowano powierzchnię widocznych na zdjęciu pozostałości nawozu
i surfaktantów po odparowaniu wody. Powierzchnię wyznaczono za pomocą programu komputerowego GIMP 2. Podczas fotografowania powierzchni w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się roztwór umieszczano element o znanej powierzchni, co umożliwiało przeprowadzenie kalibracji wymiarów i pomiar powierzchni z dokładnością  0,025 mm2. Obserwacje pozostałości nawozu na
liściach z dodatkiem surfaktantów o stężeniu 0,06% m/m przeprowadzono na podstawie zdjęć
SEM.

a)

b)

c)

Rysunek 17. Obraz użytych w badaniach liści i miejsce nakładania kropli: a) rzepak, b) pszenica, c) kukurydza

8.6.

Napięcie powierzchniowe
Napięcie powierzchniowe wyznaczono metodą wiszącej kropli za pomocą aparatu Krüss

Drop Shape Analyzer DSA25. W metodzie tej następuje dopasowanie równania Young-Laplace’a
do obrazu kropli (kształtu oraz krawędzi). Kształt kropli jest analizowany za pomocą układu optycznego oraz oprogramowania Advance. Błąd pomiaru wynosi 0,01 mN/m. Badania wykonano
w temperaturze 20°C dla roztworu ZnIDHA oraz roztworów ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów
i ich mieszanin. Pomiary przeprowadzono dla serii stężeń wodnych roztworów surfaktantów i ich
mieszanin, co pozwoliło wyznaczyć krytyczne stężenie micelizacji (CMC). CMC określono
na podstawie linii trendu określonych metodą regresji liniowej, dla punktów leżących poniżej oraz
powyżej załamania.
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8.7.

Kąt zwilżania
Pomiary kąta zwilżania dla wody redestylowanej, roztworu ZnIDHA bez dodatku surfaktan-

tów oraz z dodatkiem surfaktantów przeprowadzono na górnej powierzchni liści, parafilmie oraz
płytce teflonowej z dokładnością 0,1°. Wartości kąta zwilżania wyznaczono metodą „siedzącej”
kropli. Obraz kropli był rejestrowany za pomocą kamery i oceniany z zastosowaniem modelu matematycznego Young-Laplace’a. W metodzie tej uwzględniany jest cały kontur kropli. Po dopasowaniu równania Young-Laplace’a do konturu kropli kąt zwilżania określa się na podstawie nachylenia stycznej w punkcie trójfazowym, tj. ciało stałe–ciecz, ciecz–powietrze oraz powietrze–ciało
stałe.
Liście pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku były ścięte bezpośrednio przed pomiarem. Następnie były one przyklejane taśmą do stolika w komorze z regulowaną wilgotnością. Część liścia wystająca poza stolik była obcinana skalpelem. W trakcie przygotowywania liści do pomiaru kąta
zwilżania unikano dotykania miejsca, w którym nakładano kroplę. Po umocowaniu liścia komorę
zamykano i czekano na ustabilizowanie się wilgotności oraz temperatury. Pomiary wykonano dla
trzech wilgotności tj. 60%, 70% oraz 80% w temperaturze 20°C. Po ustabilizowaniu warunków
wewnątrz komory krople o objętości 2,0 µl były nakładane strzykawką o objętości 1 ml i średnicy
igły 0,5 mm w obszarze liści zaznaczonym na rysunku 18. Kamera goniometru była ustawiona
w kierunku y na rysunku 18 albo w kierunku x na rysunku 18. W przypadku ustawienia kamery
w kierunku y zmierzony kąt oznaczono 𝜃∥ . Natomiast jeżeli kamera była ustawiona w kierunku x
zmierzony kąt oznaczono 𝜃⊥ . Oznaczenie przyjęto na podstawie kierunku rozprzestrzeniania się
kropli w odniesieniu do nerwu głównego liścia. Wyniki pomiaru rejestrowano do momentu ustabilizowania się wartości kąta zwilżania, jednak nie krócej niż 60 s. Pomiar powtarzano dziewięciokrotnie, za każdym razem na nowej próbce. Badania kąta zwilżania na parafilmie oraz teflonie
wykonano analogicznie. Pomiar wykonano tylko w jednym kierunku.
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Rysunek 18. Kierunek pomiaru kąta zwilżania względem nerwu głównego dla: a) kukurydzy, b) pszenicy, c) rzepaku

8.8.

Zdolności pianotwórcze
Zdolności pianotwórcze związków powierzchniowo czynnych zostały oznaczone zmody-

fikowaną metodą Rossa–Milesa zgodnie z normą PN–ISO 696. Metoda ta może być stosowana do
wszystkich związków powierzchniowo czynnych. Na zdolności pianotwórcze bardzo silnie oddziałują nawet niewielkie zmiany składu, dlatego też konieczne jest precyzyjne przygotowanie
roztworów.
Oznaczenie polegało na pomiarze objętości piany wytworzonej przez swobodny wypływ
500 ml roztworu związku powierzchniowo czynnego z wysokości 450 mm na powierzchnię tego
samego roztworu w temperaturze 50 ± 2°C. Za wynik podaje się objętość wytworzonego słupa
piany po upływie 30 sekund i 5 minut. Czas mierzony jest od momentu zakończenia wypływu
roztworu.
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W zlewce o pojemności 1000 cm3 przygotowano wodne roztwory ZnIDHA (0,75% m/m)
z dodatkiem surfaktantów i ich mieszanin o stężeniu od 0,02% do 0,1% m/m, które następnie podgrzano do temperatury 50 ± 2°C. Przygotowany roztwór utrzymywano w temperaturze 50 ± 2°C
bez mieszania, aż do momentu zakończenia oznaczenia. Po przygotowaniu roztwór zużyto w przedziale czasu od 30 minut do 2 godzin.
W cylindrze miarowym umieszczono 50 cm3 roztworu, wlewając go ostrożnie po ściance
cylindra, aby nie doprowadzić do powstania piany. Natomiast 500 cm3 roztworu nalewano do rozdzielacza w taki sposób, by nie wytworzyła się piana. Rozdzielacz umieszczono nad cylindrem
miarowym w taki sposób, by odległość od otworu wylotowego rozdzielacza do powierzchni roztworu w cylindrze wynosiła 900 mm. Pomiar zdolności pianotwórczych rozpoczyna się otwarciem
kurka rozdzielacza oraz spuszczeniem roztworu bez zakłóceń, aż menisk dojdzie do kreski na poziomie 150 mm. Podczas każdego pomiaru rejestrowano czasy wypływu płynu. Wyniki pomiarów,
w których czas wypływu różnił się o więcej aniżeli 5% od średniej arytmetycznej, odrzucono, ponieważ dłuższy czas wypływu roztworu wskazuje na obecność pęcherzyków powietrza w rurce
pomiarowej albo w przelocie kurka. Po upływie 30 s, 3 min oraz 5 min od momentu zakończenia
wypływu mierzono objętość wytworzonej piany. Dla każdej próbki wykonano 10 pomiarów, przygotowując za każdym razem świeży roztwór. Za wynik końcowy przyjęto średnią arytmetyczną
przynajmniej ośmiu pomiarów.

8.9.

Pobranie cynku przez rośliny
W celu zweryfikowania wpływu dodatku surfaktantów do nawozu ZnIDHA na pobranie

cynku przeprowadzono eksperyment w warunkach szklarniowych. Badania przeprowadzono na
dwóch roślinach: rzepak ozimy oraz pszenica. Rośliny były nawożone doglebowo raz w tygodniu
oraz podlewane w razie konieczności. W trakcie nawożenia doglebowego nie podawano cynku.
Wykonano dwukrotną dolistną aplikację nawozu ZnIDHA (0,75% m/m) z dodatkiem wszystkich
analizowanych surfaktantów oraz ich mieszanin o stężeniu 0,1% m/m. Kontrolę stanowiły zarówno
rośliny bez aplikacji dolistnej cynku, jak i z aplikacją dolistną ZnIDHA bez dodatku surfaktantów.
W przypadku rzepaku dolistną aplikację nawozu przeprowadzono, gdy roślina była w fazach rozwoju BBCH 15 i BBCH 17, natomiast w przypadku pszenicy w fazach rozwoju BBCH 38 i BBCH
56. Stężenie cynku w liściach rzepaku oznaczono w fazie rozwoju roślin BBCH 19. W tym celu
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pobierano z każdej rośliny po dwa liście, które urosły po ostatniej aplikacji nawozu. W przypadku
pszenicy stężenie cynku oznaczono w dojrzałym ziarnie. Liście rzepaku i ziarno pszenicy dokładnie dwukrotnie umyto wodą demineralizowaną i wysuszono w suszarce w temperaturze 50C przez
48 h. Po wysuszeniu materiał roślinny zmielono w młynku elektrycznym, a następnie zmineralizowano z dodatkiem stężonego kwasu azotowego w mineralizatorze Mars 6 firmy CEM. Po mineralizacji w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy oznaczono stężenie cynku metodą ISP–OES. Aby
oznaczyć stężenie cynku, wyznaczono krzywe wzorcowe oraz uwzględniono wpływ próby zerowej
na wynik analiz.

8.10. Pomiar aktywności wody
Przygotowano próbki stałego ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów i ich mieszanin. Próbki
przygotowano tak, by po rozpuszczeniu nawozu z dodatkiem surfaktantu uzyskać stężenie
0,75% m/m ZnIDHA oraz 0,06% albo 0,1% m/m surfaktantu lub mieszaniny surfaktantów w przeliczeniu na substancję aktywną. Próbki jednorodnie rozsypane na dnie naczynka wagowego (około
1–2 gramy) o średnicy 35 mm umieszczano w eksykatorach zawierających nasycone roztwory soli
i suchy bezwodny chlorek wapnia (tabela 7). Wykonano po pięć powtórzeń dla każdego pomiaru.
Próbki przechowywano w eksykatorach w warunkach stałej wilgotności względnej dla
0 ≤ aw ≤ 0,903 przez trzy miesiące. Próbki ważono co miesiąc. W eksykatorach o aktywności wody
środowiska wyższej niż 0,7 umieszczano tymol w celu ochrony przed rozwojem mikroflory. Na
podstawie zmiany masy po trzech miesiącach określono zawartość wody. Następnie wykreślono
izotermy sorpcji pary wodnej, na podstawie których określono krytyczną aktywność wodną.
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Tabela 7. Aktywność wody nasyconych roztworów soli stosowanych jako czynniki higrostatyczne w temperaturze
25°C (Spies i Wolf, 1987)
Stężenie roztworu

Aktywność wody

CaCl2

suchy bezwodny

0,000

LiCl

nasycony

0,113

CH3COOK

nasycony

0,225

MgCl2

nasycony

0,329

K2CO3

nasycony

0,438

Mg(NO3)2

nasycony

0,529

NaNO2

nasycony

0,648

KI

nasycony

0,689

SrCl2

nasycony

0,709

NaNO3

nasycony

0,743

NaCl

nasycony

0,753

NH4Cl

nasycony

0,786

(NH4)2SO4

nasycony

0,810

BaCl2

nasycony

0,903

Rodzaj substancji

8.11. Pobieranie i oddawanie wilgoci przez nawóz ZnIDHA
Pomiary zmian zawartości wody w czasie przeprowadzono dla nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów i ich mieszanin. Zawartość surfaktantów w przygotowanych próbkach nawozu
wynosiła 7,4% m/m (w przeliczeniu na substancję czynną). Odpowiada to 0,1% m/m stężenia surfaktantu w roztworze nawozu przygotowanym do oprysku. W badaniach wykorzystano nawozy
o dwóch różnych uziarnieniach, tj. dla cząstek o średnicach mniejszych od 100 µm oraz mieszczących się w przedziale od 400 µm do 500 µm. W instalacji laboratoryjnej otrzymano następujące
nawozy o średnicy cząstek < 100 µm:


ZnIDHA,



ZnIDHA + APG,



ZnIDHA + EO,



ZnIDHA + PE,



ZnIDHA + APG/EO,



ZnIDHA + APG/PE.
W instalacji technicznej wyprodukowano następujące nawozy o średnicy cząstek od 400
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µm do 500 µm:


ZnIDHA,



ZnIDHA + APG,



ZnIDHA + APG/EO,



ZnIDHA + APG/PE.
Badania pochłaniania i oddawania wilgoci prowadzono w komorze klimatycznej

ARS–0220 przy wilgotności względnej powietrza 60% i 80% w temperaturze 20°C. Warunki nawilżania nawozów ZnIDHA w komorze klimatycznej odpowiadały w przybliżeniu warunkom panującym podczas stosowania nawozów dolistnych w miesiącach wiosennych (w tym okresie
w Polsce średnia wilgotność powietrza mieści się miedzy 75% a 80%). Po ustabilizowaniu temperatury oraz wilgotności w komorze wkładano do niej próbki przepustem w bocznych ściankach,
co przeciwdziałało zmianom panujących w niej warunków. Próbki równomiernie rozsypano na
dnie naczynka wagowego (około 3 gramy) o średnicy 80 mm i umieszczono w komorze temperaturowej, a następnie ważono co godzinę w celu określenia przyrostu masy nawozu. Przed pomiarem ubytku masy (proces desorpcji) próbki umieszczono na 24 h w komorze o wilgotności względnej 60% lub 80%. Następnie określono początkową masę próbek i umieszczano w komorze o wilgotności względnej 40%. Przez pierwsze 6 h pomiaru kinetyki procesu desorpcji próbki ważono
co godzinę, a następnie co kilkanaście godzin. Do oznaczania masy użyto wagę analityczną
AFR–220CE, dokładność ±0,0001 g. Przeprowadzone pomiary pozwoliły obliczyć wilgotność
bezwzględną użytych w badaniach nawozów. Dla każdego nawozu dwukrotnie oznaczono ubytek
lub przyrost masy próbek w funkcji czasu.

9. Analiza statystyczna
Do przeprowadzenia analizy statystycznej użyto programu Statistica 13.1 (StatSoft Inc.,
USA). Uzyskane wyniki przedstawiono jako wartości średnie z podaniem przedziału ufności. Przedziały ufności podano dla 95–procentowego poziomu ufności. Do określenia istotności różnic pomiędzy średnimi wykorzystano wieloczynnikową analizę wariancji ANOVA, na podstawie wielokrotnego testu post hoc – testu Duncana dla grup jednorodnych. Za minimalny poziom istotności
przyjęto p < 0,05.
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9. Omówienie wyników badania
9.1. Morfologia wierzchniej warstwy liści
Liście pszenicy, rzepaku i kukurydzy różniły się kształtem, wielkością oraz położeniem
względem łodygi (rysunek 19). Pszenica to roślina jednoliścienna, która ma lancetowate liście,
gładkie albo delikatnie owłosione. Liście rzepaku różnią się w zależności od fazy rozwoju rośliny.
Badania na liściach dwuliściennego rzepaku prowadzono, gdy były duże i powcinane, pokryte nalotem woskowym i gładkie. Natomiast liście kukurydzy wyrastają z węzłów nadziemnych, na łodydze ustawione są naprzemianlegle. Unerwienie blaszki liści kukurydzy jest równoległe, a nerwy
zewnętrzne są między sobą połączone cieńszymi nerwami bocznymi, co uodparnia liść na rozerwanie. Blaszka po dolnej stronie jest zupełnie gładka, a po stronie górnej owłosiona i szorstka,
zwłaszcza bliżej nasady.

a)

b)

c)

Rysunek 19. Rośliny użyte do badań: a) pszenica (BBCH 30–31), b) rzepak (BBCH 31–32), c) kukurydza
(BBCH 12–13)

Na podstawie zdjęć SEM (rysunki 20 i 21) oraz zdjęć wykonanych mikroskopem konfokalnym (rysunek 22) określono morfologię górnej powierzchni użytych w badaniach liści. Parametry
ją charakteryzujące zestawiono w tabeli 8.
Liście kukurydzy są pokryte krótkimi włoskami o gęstości 15 szt./mm2 oraz długimi, smukłymi włoskami o małej gęstości około 0,45 szt./mm2. Włoski są umieszczone prostopadle
do blaszki liściowej. Włoski są umieszczone równolegle do nerwów. Liście kukurydzy mają dużą
liczbę włosków na brzegach blaszki liściowej, tj. 34 szt./cm krawędzi.
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Liście rzepaku mają mniejszą gęstość włosków ze wszystkich analizowanych roślin, tj. 0,13
szt./mm2. Są one długie i ustawione prostopadle w stosunku do blaszki liściowej. Rozmieszczenie
włosków jest nierównomierne, w związku z tym nie można znaleźć żadnej korelacji między ich
usytuowaniem względem nerwów i komórek. Liczba włosków na brzegach blaszki liściowej rzepaku jest najniższa spośród analizowanych roślin i wynosi 5 szt./cm.
Tabela 8. Charakterystyka blaszki liściowej pszenicy, rzepaku i kukurydzy
Parametr
Gęstość długich
włosków
[szt./mm2]
Gęstość krótkich
włosków
[szt./mm2]
Liczba włosków
na krawędzi liścia
[szt./cm]
Gęstość aparatów
szparkowych
[szt./mm2]

Pszenica

Rzepak

Kukurydza

–

0,13

0,45

11

–

15

79

5

34

35

81

57

Struktura wosków
powierzchniowych

gęsta sieć płytek ułożonych w rozetki, prostopadłych do powierzchni liścia

gęsta sieć nierównomiernych płytek i pręcików, ułożonych pod
różnym kątem względem powierzchni liścia

pojedyncze granule

Budowa komórkowa

długie komórki, ułożone
równolegle do nerwu
głównego

komórki o nieregularnym kształcie, które nie są ułożone symetrycznie względem nerwu

krótkie komórki z pofałdowanymi brzegami, ułożone równolegle do
nerwu głównego

66

30

50

4

4

3

Wysokość grzbietów [µm]
Klasa chropowatości

Na liściach pszenicy są jedynie krótkie włoski, które są ułożone równolegle do nerwów,
tak samo jak w przypadku kukurydzy, ponadto są zazwyczaj usytuowane równolegle względem
blaszki liściowej, a więc inaczej aniżeli w przypadku liści kukurydzy i rzepaku. Gęstość włosków
pszenicy jest bardzo duża i wynosi 11 szt./mm2. Również na brzegach blaszki liściowej liczba
włosków w przypadku pszenicy jest większa, aniżeli dla kukurydzy i rzepaku, tj. 79 szt./cm.
Kolejnym elementem wierzchniej warstwy liści, istotnym z punktu widzenia rozprzestrzeniania się kropli nawozu, jest struktura wosków powierzchniowych (rysunek 21). Woski epikutykularne na powierzchni liści pszenicy mają postać płytek równolegle usytuowanych w stosunku do
blaszki liściowej, które są ułożone w rozety. Tworzą one gęstą sieć na powierzchni liści pszenicy.
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a)

b)

c)

Rysunek 20. Zdjęcia SEM górnej powierzchni liścia: a) pszenicy, b) rzepaku, c) kukurydzy

Liście rzepaku pokryte są gęstą siecią nieregularnych płytek oraz pręcików, które są ułożone
pod różnym kątem względem blaszki liściowej. Woski epikutykularne na górnej powierzchni liści
kukurydzy mają postać nierównomiernie rozłożonych granul. Na podstawie zdjęć SEM oszacowano stopień pokrycia powierzchni woskami krystalicznymi. Dla rzepaku, pszenicy i kukurydzy
wynosi on odpowiednio 535%, 406% i 51,5%.
a)

b)

c)

Rysunek 21. Struktura wosków epikutykularnych na górnej powierzchni liścia: a) pszenicy, b) rzepaku, c) kukurydzy
(zdjęcia SEM)

Na górnej powierzchni liści badanych roślin znajdują się aparaty szparkowe, które wpływają
na strukturę blaszki liściowej. Największa gęstość aparatów szparkowych występuje na górnej powierzchni liści rzepaku, tj. 81 szt./mm2. Natomiast na liściach pszenicy jest 35 szt./mm2, a kukurydza 57 szt./mm2.
Na podstawie zdjęć uzyskanych z mikroskopu konfokalnego określono strukturę komórek
znajdujących się na powierzchni liści pszenicy, rzepaku i kukurydzy (rysunek 22). Komórki
na górnej powierzchni liści pszenicy są długie, ułożone równolegle wzdłuż nerwów i mają regularne, owalne kształty. Komórki kukurydzy są krótsze, ale szersze, ułożone równolegle wzdłuż
nerwów, mają owalny kształt z nieregularnymi pofałdowanymi brzegami. Natomiast komórki rzepaku mają nieregularny kształt i nie są rozmieszczone symetrycznie względem nerwów. Na powierzchni liści kukurydzy oraz pszenicy widoczne są wąskie fałdy (bruzdy) ułożone równolegle
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do nerwu głównego, natomiast w przypadku rzepaku grzbiety i doliny są równomiernie rozłożone
na całej górnej powierzchni liścia. Wysokość grzbietów na liściach pszenicy sięga około 66 µm,
kukurydzy około 50 µm, natomiast rzepaku około 30 µm. Nerwy oraz aparaty szparkowe są usytuowane niżej od komórek, co jest wyraźnie widocznie w przypadku liści pszenicy.
a)

b)

c)

Rysunek 22. Zdjęcie wykonane przy użyciu mikroskopu konfokalnego obrazujące nierówności na górnej powierzchni
blaszki liściowej: a) pszenicy, b) rzepaku, c) kukurydzy

Sæbø i in. (2012) zaproponowali 5 klas chropowatości powierzchni liści w zależności
od rozmieszczenia włosków, struktury wosków powierzchniowych oraz kształtu komórek. Metodę
tę zmodyfikowali następnie Wang i in. (2014), którzy na podstawie zdjęć SEM określili stopień
pokrycia blaszki liściowej przez woski krystaliczne oraz włoski. Zgodnie z klasyfikacją podaną
przez tych autorów liście pszenicy i rzepaku zaliczane są do klasy 4 chropowatości (stopień pokrycia przez woski krystaliczne i/lub włoski wynoszący od 30% do 60%, wypukłe komórki oraz liczne
grzbiety i wgłębienia). Natomiast liście kukurydzy zaliczane są do klasy 3 (stopień pokrycia przez
woski krystaliczne i/lub włoski wynoszący od poniżej 30%, wypukłe komórki, występowanie
grzbietów i wgłębień).
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9.2. Roztwory surfaktanów
9.2.1. Skład mieszanin surfaktantów
Mikrogranulat ZnIDHA jest otrzymywany przez rozpyłowe suszenie roztworu nawozu.
W celu uzyskania końcowego produktu w formie stałej z dodatkiem surfaktantów konieczne jest
dodanie surfaktantów do roztworu ZnIDHA przed suszeniem. Roztwór nawozu z dodatkiem surfaktantów musi być stabilny chemicznie i nie może następować wydzielenie surfaktantów z roztworu w czasie. Roztwór nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów musi być klarowny. W przypadku gdy roztwór nie jest klarowny, w trakcie procesu suszenia może nastąpić zatkanie dyszy,
przez co staje się niemożliwe przeprowadzenie procesu granulacji. Ponadto jeżeli roztwór przed
suszeniem nie jest klarowny, to po jego wysuszeniu i następnie rozpuszczeniu do oprysku może
on być ponownie mętny, co może prowadzić do zatkania dyszy w opryskiwaczu.
Dodatek APG do ZnIHDA powoduje powstanie klarownego i stabilnego w czasie roztworu
nawozu, natomiast EO i PE nie mieszają się z roztworem nawozu ZnIDHA. Na rysunku 23 zaprezentowano zdjęcie roztworu ZnIDHA z dodatkiem EO (1% v/v) zaraz po wymieszaniu oraz po
dwóch godzinach od dodania surfaktantu. Po dodaniu EO roztwór nawozu jest mętny, a po dwóch
godzinach wydziela się faza powierzchniowa.

a)

b)

Rysunek 23. Roztwór ZnIDHA z dodatkiem EO (1% v/v): a) po wymieszaniu, b) dwie godziny od wymieszania
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Z uwagi na fakt, że APG miesza się z roztworem ZnIDHA nawet w przy stężeniu 10% v/v,
zastosowano ten surfaktant jako rozpuszczalnik do dwóch surfaktantów niemieszających się z roztworem nawozu. W wyniku przeprowadzonych badań określono stosunek APG do EO oraz APG
do PE w taki sposób, aby nie następowało wydzielenie fazy powierzchniowej w roztworze nawozu
ZnIDHA oraz żeby nie wydzielała się ona na powierzchni roztworu. Założono, że stężenie APG
powinno być możliwe jak najniższe z uwagi na mniejszą zdolność zwilżania niż EO i PE. Na podstawie przeprowadzonych badań stabilności roztworu ZnIDHA z dodatkiem mieszanin surfaktantów określono, że stosunek wagowy APG/EO oraz APG/PE powinien wynosić 6:1 (badania dla
mieszanin surfaktantów przeprowadzono dla tego stosunku). Przy stosunku wagowym 5:1 w obu
przypadkach następowało wydzielenie fazy powierzchniowej.

9.2.2. Napięcie powierzchniowe
Pomiary napięcia powierzchniowego wykonano dla wodnych roztworów ZnIDHA (0,75%
m/m) w zakresie stężeń surfaktantów i ich mieszanin od 0,02% do 0,1% m/m. Zależność napięcia
powierzchniowego od stężenia roztworów surfaktantów zaprezentowano na rysunku 24. Napięcie
powierzchniowe malało wraz ze wzrostem stężenia APG i mieszaniny APG/EO. Dla roztworów
EO i mieszaniny APG/PE wartość napięcia powierzchniowego nie zmieniała się powyżej stężenia
0,06% m/m, natomiast dla PE w całym zastosowanym zakresie stężeń napięcie powierzchniowe
miało stałą wartość. Najwyższą wartość napięcia powierzchniowego uzyskano w przypadku APG,
a najniższą w przypadku PE. Wartość napięcia powierzchniowego dla mieszaniny APG/PE była
niższa od wartości napięcia powierzchniowego dla EO.
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Rysunek 24. Zależność napięcia powierzchniowego roztworu ZnIDHA od stężenia surfaktantu

9.2.3. Krytyczne stężenie micelizacji
Dla roztworów ZnIDHA (0,75% m/m) z dodatkiem wszystkich użytych w badaniach surfaktantów i ich mieszanin wyznaczono wartość CMC. Graficzną interpretację wyników zaprezentowano na rysunku 25, natomiast zestawienie wartości wyznaczonego CMC oraz wartości podanych przez producenta zamieszczono w tabeli 9. W przypadku EO i PE wyznaczone wartości CMC
były porównywalne z wartościami podanymi przez producenta, natomiast dla APG wyznaczona
wartość CMC jest prawie czterokrotnie większa niż wartość podana przez producenta. Dla mieszanin surfaktantów, tj. APG/EO i APG/PE, uzyskano zbliżoną wartość CMC, która osiąga poziom
pomiędzy wartościami CMC uzyskanymi dla roztworów jednoskładnikowych.
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a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 25. Zależność napięcia powierzchniowego od stężenia: a) APG, b) EO, c) PE, d) APG/EO, e) APG/PE
Tabela 9. Wartości CMC użytych w badaniach surfaktantów i ich mieszanin
Surfaktant
CMC wyznaczone
CMC producent*
APG
0,094
0,025
EO
0,0144
0,016
PE
0,0055
0,008
APG/EO
0,022
–
APG/PE
0,024
–
* Wartości CMC podane bezpośrednio przez przedstawiciela producentów poszczególnych surfaktantów
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9.2.4. Zdolności pianotwórcze
Surfaktanty stosowane w nawozach powinny charakteryzować się niskimi zdolnościami
pianotwórczymi. W trakcie przygotowywania nawozów z dodatkiem surfaktantów do oprysku nie
może tworzyć się wysoka piana, która będzie utrudniała przygotowanie roztworu. W związku
z tym zbadano zdolności pianotwórcze wszystkich surfaktantów i ich mieszanin w pięciu stężeniach. Zależność objętości piany powstałej podczas eksperymentu Rossa–Milesa od stężenia surfaktantów zaprezentowano na rysunku 26 oraz w tabeli 10. Zdolności pianotwórcze jednoskładnikowych roztworów surfaktantów maleją w kolejności APG, EO i PE niezależnie od stężenia surfaktantów (różnice między uzyskanymi wartościami są istotne, wyjątkiem są wartości uzyskane
dla roztworów APG i EO o stężeniu 0,02% i 0,04% m/m po 30 s). Z danych zestawionych w tabeli
10 i na rysunku 26 wynika, że piany roztworów mieszanin APG/EO i APG/PE (stosunek wagowy
6:1) są bardziej stabilne od pian roztworów EO i PE. Jednocześnie różnica między stabilnością
pian roztworów APG/EO i APG/PE a stabilnością pian roztworów APG w dużym stopniu zależy
od całkowitego stężenia surfaktantów. Różnice między objętościami pian roztworów APG/PE
i APG o stężeniu 0,02% oraz 0,04% m/m po 30 s i 180 s nie są istotne (tabela 10). Przy stężeniach
większych od 0,04% m/m piany roztworu APG są bardziej stabilne od pian roztworów APG/PE.
Odwrotna sytuacja występuje w przypadku, gdy do roztworu APG doda się EO. Piany mieszaniny
APG/EO charakteryzują się większą lub porównywalną (roztwory o stężeniu 0,06% i 0,08% m/m
po czasie 180 s i 300 s) stabilnością od pian roztworów APG. Na podstawie wizualnej oceny pian
powstałych nad roztworem mieszaniny APG/EO wykazano, że piana ta ma odmienną strukturę od
pian powstałych nad roztworem APG. Pęcherzyki piany APG/EO były większe, a pomiędzy nimi
powstawały większe puste przestrzenie (rysunek 27).
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a)

b)

c)

Rysunek 26. Zależność objętości piany od stężenia surfaktantu uzyskana po: a) 30 s, b) 180 s, c) 300 s
a)

b)

Rysunek 27. Struktura piany: a) APG, b) APG/EO
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Tabela 10. Porównanie stabilności pian powstałych nad roztworami APG, EO, PE, APG/EO i APG/PE
Objętość piany [cm3]
Stężenie
0,02% m/m
0,04% m/m
Czas
30 s
180 s
300 s
30 s
180 s
300 s
APG
143,3 ± 17,8
112,4 ± 16,1
102,2 ± 14,5
95,7 ± 155
153,0 ± 18,5
143,8 ± 17,3
EO
88,9 ± 7,7
81,9 ± 17,9
116,5 ± 20,3
95,3 ± 10,8
113,3 ± 14,0
144,6 ± 13,8
PE
61,9 ± 4,1
49,0 ± 6,2
42,0 ± 9,5
69,0 ± 5,8
55,8 ± 4,8
49,0 ± 5,3
APG/EO
130,9 ± 9,5
114,8 ± 8,7
111,3 ± 11,2
199,0 ± 7,7
180,5 ± 9,2
172,9 ± 9,8
APG/PE
123,9 ± 11,1
111,3 ± 26,2
97,8 ± 24,8
93,9 ± 26,2
148,8 ± 12,1
135,9 ± 12,6
Stężenie
0,06% m/m
0,08% m/m
Czas
30 s
180 s
300 s
30 s
180 s
300 s
APG
215,8 ± 21,7
247,5 ± 14,3
210,7 ± 21,7
209,3 ± 21,3
239,5 ± 13,7
237,0 ± 15,0
EO
179,7 ± 13,4
135,0 ± 21,5
106,3 ± 11,2
221,3 ± 29,1
167,9 ± 25,8
120,4 ± 32,0
PE
76,0 ± 3,7
60,5 ± 9,5
52,3 ± 7,3
81,0 ± 4,4
66,6 ± 3,4
59,3 ± 3,4
APG + EO
239,8 ± 19,6
270,4 ± 11,0
219,3 ± 17,9
208,1 ± 16,1
244,8 ± 6,8
238,4 ± 9,2
APG + PE
190,5 ± 13,8
160,0 ± 8,5
140,3 ± 10,4
225,2 ± 10,7
174,7 ± 6,8
156,2 ± 6,6
Stężenie
0,1% m/m
Czas
30 s
180 s
300 s
APG
273,8 ± 15,5
265,9 ± 17,8
264,2 ± 17,4
EO
239,8 ± 20,0
180,5 ± 27,1
133,3 ± 23,8
PE
87,8 ± 6,3
70,5 ± 7,7
62,5 ± 7,7
APG + EO
316,8 ± 22,8
287,1 ± 15,5
278,0 ± 15,9
APG + PE
248,6 ± 10,7
201,7 ± 14,1
184,1 ± 15,0
Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie

Na rysunku 28 i w tabeli 11 przedstawiono zależność objętości piany od stosunku wagowego APG/EO. Niezależnie od wartości stosunku wagowego nad roztworami APG/EO powstawały stabilniejsze piany niż nad jednoskładnikowymi roztworami surfaktantów, występują natomiast różnice ilościowe. Najbardziej stabilna piana powstała przy najmniejszym zastosowanym
w badaniach stosunku wagowym APG/EO (APG/EO = 4:1). Wraz ze wzrostem udziału w roztworze APG objętość piany maleje, przy czym największe zmiany można zaobserwować po 30 s
od rozpoczęcia eksperymentu przy stosunkach wagowych APG/EO mniejszych od 12:1.

92

Rysunek 28. Zależność objętości piany od stężenia mieszaniny surfaktantów APG/EO (całkowite stężenie surfaktantów 0,1% m/m, linie ciągłe reprezentują wartości dla roztworów jednoskładnikowych APG)
Tabela 11. Wpływ stosunku wagowego APG/EO na stabilność piany (sumaryczne stężenie surfaktantów 0,1% m/m)
Objętość piany [cm3]
Czas

30 s

180 s

300 s

Roztwory jednoskładnikowe
APG

273,7 ± 15,5

265,5 ± 17,8

263,7 ± 17,4

EO

239,8 ± 20,0

180,5 ± 27,1

133,3 ± 23,8

Roztwory mieszaniny APG/EO
APG/EO (4:1)

331,3 ± 22,1

307,5 ± 15,3

294,6 ± 5,8

APG/EO (6:1)

316,8 ± 22,8

286,7 ± 15,5

277,9 ± 15,9

APG/EO (8:1)

303,6 ±16,2

285,9 ± 13,4

276,4 ± 14,3

APG/EO (12:1)

292,7 ±21,7

279,0 ± 20,1

274,5 ± 18,1

APG/EO (16:1)

290,6 ±28,1

277,7 ± 19,9

275,0 ± 18,9

APG/EO (32:1)

284,8 ± 13,8

275,8 ± 13,6

273,2 ± 14,1

Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie

Badania przeprowadzono dla roztworów surfaktantów przygotowanych w wodzie destylowanej. W trakcie przygotowywania roboczych roztworów nawozów do oprysku stosuje się wodę
twardą, w związku z tym dla dwóch wybranych stężeń surfaktantów sprawdzono wpływ twardości
wody na stabilność piany. Woda użyta do przygotowania roztworów miała twardość ogólną wynoszącą 11,2 mval/dm3. Twardość ogólna była powyżej 10,7 mval/dm3 co oznacza, że była to woda
bardzo twarda. Wyniki zaprezentowano w tabeli 12. Różnice objętości pian powstałych nad roztworami APG i EO o stężeniu 0,06% m/m w wodzie destylowanej i wodzie twardej nie były istotne
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statystycznie, stąd należy uznać, że twardość wody nie wpływa na stabilność pian nad użytymi
w badaniach surfaktantami.
Tabela 12. Objętość pian powstałych nad roztworami APG i EO (0,06% m/m) w wodzie destylowanej i twardej
Objętość piany [cm3]
Czas

30 s

180 s

300 s

APG (woda destylowana)

215,2 ± 21,7

210,1 ± 21,7

208,6 ± 21,3

APG (woda twarda)

222,2 ± 14,0

208,7 ± 9,7

205,0 ±8,7

EO (woda destylowana)

180,2 ± 13,4

135,5 ± 21,5

106,7 ± 11,2

EO (woda twarda)

184,7 ± 5,4

146,6 ± 9,7

112,8 ± 6,3

9.3. Kąt zwilżania

9.3.1. Powierzchnie modelowe: parafilm i teflon
Na rysunkach 29 i 30 zaprezentowano zależność kąta zwilżania od czasu na przykładzie
kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,06% m/m surfaktantów i ich mieszanin nałożonych na parafilm oraz
teflon (wyniki pomiarów dla roztworów o stężeniu 0,02% i 0,1% m/m zamieszczono w aneksie
rysunki od 1A do 4A). Wraz ze wzrostem czasu można wyróżnić dwa zakresy zmian kąta zwilżania. Początkowy etap, w którym następuje szybkie obniżenie kąta zwilżania (etap ten trwa od 5 s
do 10 s), oraz etap drugi, w którym wartości kąta zwilżania maleją bardzo powoli. W niektórych
przypadkach osiągał on stabilną wartość końcową (np. w przypadku roztworu EO na parafilmie).
Z danych przedstawionych na rysunkach 29 i 30 wynika, że po czasie 40 s zmiany kąta 
we wszystkich przypadkach były niewielkie, stąd wartości kąta zwilżania (40) uzyskane po tym
czasie wykorzystano, aby scharakteryzować właściwości powierzchniowe użytych w badaniach
roztworów surfaktantów (tabela 13).
Uzyskane wartości kąta zwilżania uzależnione są od stężenia i rodzaju surfaktantów oraz
od rodzaju powierzchni, na którą były nałożone krople. Wartości kąta  poszczególnych surfaktantów maleją w kolejności APG > APG/EO > APG/PE > EO > PE. Trisiloksany należą do związków powierzchniowo czynnych, które gwałtownie zmniejszają napięcie powierzchniowe i kąt
zwilżania (Svitova i in., 1996). Z drugiej strony roztwory surfaktantów z grupy APG charakteryzują się stosunkowo „słabymi” właściwościami zwilżającymi (Geetha i Tyagi, 2012).
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We wszystkich przypadkach wzrost stężenia surfaktantów powoduje zmniejszenie kąta
zwilżania. Z danych zestawionych w tabeli 13 wynika również, że kąty zwilżania uzyskane zarówno dla roztworów ZnIDHA bez dodatku surfaktantów, jak i z dodatkiem surfaktantów są większe w przypadku kropli nałożonych na powierzchnie teflonu. Ponadto różnice między wartościami
kąta  uzyskanymi w przypadku kropli nałożonych na teflon i parafilm wzrastają ze wzrostem
stężenia surfaktantów. Przykładowo dla stężenia mieszaniny APG/EO 0,02% m/m kąt zwilżania
uzyskany na powierzchni teflonu jest większy o około 4% niż na powierzchni parafilmu, a dla
stężenia tej mieszaniny surfaktantów 0,1% m/m różnica ta wzrasta do około 25%.

Rysunek 29. Zależność kąta zwilżania od czasu w przypadku kropli roztworów surfaktantów na parafilmie (stężenie
surfaktantu 0,06% m/m)

Rysunek 30. Zależność kąta zwilżania od czasu w przypadku kropli roztworów surfaktantów na teflonie (stężenie
surfaktantu 0,06% m/m)
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Tabela 13. Wartość kąta zwilżania po 40 s w zależności od powierzchni, na jaką nałożono kroplę roztworów nawozu
z dodatkiem surfaktantów (parafilm lub teflon)

40 [°]

Roztwór
Parafilm
112,7 ± 4,0°
96,5 ± 8,6°
73,3 ± 1,2°
56,3 ± 1,1°
88,1 ± 6,1°
54,5 ± 3,3°
41,7 ± 3,0°
77,1 ± 5,7°
40,7 ± 2,1°
32,5 ± 1,9°
53,2 ± 4,6°
31,0 ± 2,4°
24,4 ± 1,5°
19,3 ± 1,6°
< 10
< 10

ZnIDHA
ZnIDHA + 0,02% m/m APG
ZnIDHA + 0,06% m/m APG
ZnIDHA + 0,1% m/m APG
ZnIDHA + 0,02% m/m APG/EO
ZnIDHA + 0,06% m/m APG/EO
ZnIDHA + 0,1% m/m APG/EO
ZnIDHA + 0,02% m/m APG/PE
ZnIDHA + 0,06% m/m APG/PE
ZnIDHA + 0,1% m/m APG/PE
ZnIDHA + 0,02% m/m EO
ZnIDHA + 0,06% m/m EO
ZnIDHA + 0,1% m/m EO
ZnIDHA + 0,02% m/m PE
ZnIDHA + 0,06% m/m PE
ZnIDHA + 0,1% m/m PE

Teflon
119,8 ± 7,3°
103,7 ± 8,2°
86,9 ± 6,4°
62,7 ± 3,1°
91,5 ± 4,3°
59,6 ± 1,9°
52,1 ± 4,5°
79,9 ± 3,2°
44,6 ± 3,0°
40,8 ± 3,4°
54,9 ± 2,3°
37,3 ± 3,1°
31,3 ± 2,1°
31,0 ± 3,0°
27,4 ± 1,0°
< 10

9.3.2. Liście roślin
Krople nałożone na gładkie powierzchnie teflonu i parafilmu rozpływają się równomiernie we wszystkich kierunkach. Inna sytuacja występuje w przypadku liści, których zwilżalność, ze
względu na ukształtowanie powierzchni, może być zróżnicowana w zależności od kierunku rozprzestrzeniania się kropli, stąd pomiary kąta  przeprowadzono w kierunku równoległym (||)
i prostopadłym ().
Z danych zestawionych na rysunkach 31 i 32, w aneksie na rysunkach od 5A do 52A
oraz w tabelach 14, 15 i 16, wynika, że znaczne różnice między kątami || i  występują w przypadku kropli nałożonych na górną powierzchnię liści pszenicy i kukurydzy (różnice są istotne statystyczne poza wartościami kąta zwilżania na powierzchni kukurydzy dla mieszaniny APG/EO
i APG/PE w stężeniu 0,02% m/m oraz APG w stężeniu 0,02% w wilgotności 70 i 80%, a także
na powierzchni liści pszenicy dla mieszaniny APG/PE w stężeniu 0,06% oraz APG w stężeniu
0,02% w wilgotności 80%). W przypadku pszenicy kąt 𝜃∥ dla kropli wody redestylowanej wynosił
133,5° ± 9,3°, a dla roztworu ZnIDHA bez dodatku surfaktantów 145° ± 5° (wartości zmierzone
po 40 s od nałożenia kropli). Wartości kąta 𝜃⊥ były dla tej rośliny większe i wynosiły 152,2 ± 5,2°
dla wody redestylowanej oraz 161,5° ± 7,6 dla roztworu ZnIDHA bez dodatku surfaktantów. Dla
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kąt 𝜃∥ różnice statystyczne pomiędzy wodą redestylowaną a roztworem ZnIDHA są istotne statystycznie, a dla kąta 𝜃⊥ nie są istotnie statystyczne.
Spośród użytych w badaniach liści roślin największą zwilżalnością charakteryzowała się
górna powierzchnia liści kukurydzy. Również występowały różnice między kątami || i  na górnej powierzchni liści tej rośliny. Wartość kąta 𝜃∥ wody redestylowanej wynosiła 117,0° ± 7,1°,
a dla roztworu ZnIDHA bez dodatku surfaktantów 111° ± 9°, natomiast wartość kąta 𝜃⊥ wynosiła
odpowiednio 142,2 ± 6,8° oraz 136,8 ± 9°. Dla obu kątów różnice statystyczne pomiędzy wodą
redestylowaną a roztworem ZnIDHA są istotne statystycznie.
Zwilżalność górnej powierzchni liści rzepaku była podobna do zwilżalności liści pszenicy,
jednak w tym przypadku wartości kątów || i  były zbliżone (różnice nie były istotne statystycznie
poza APG/PE o stężeniu 0,1% m/m w wilgotności 80%; APG/EO o stężeniu 0,1% m/m w wilgotności 60% oraz PE o stężeniu 0,02% m/m w wilgotności 80%). Wartości kątów zwilżania 𝜃∥ wynosiły 129,6° ± 7,2° dla wody redestylowanej oraz 136º ± 3º dla roztworu ZnIDHA bez dodatku
surfaktantów, natomiast wartości kąta zwilżania 𝜃⊥ wynosiły odpowiednio 132,5° ± 5,2° oraz
135,9° ± 4,5°. Dla obu kątów różnice statystyczne pomiędzy wodą redestylowaną a roztworem
ZnIDHA są istotne statystycznie.
Omówione wyniki pomiarów kąta zwilżania na górnej powierzchni liści pszenicy i kukurydzy są zbliżone do wyników przedstawionych w literaturze. Peirce i in. (2016) podają wartość kąta
zwilżania dla górnej powierzchni liści pszenicy 149° ± 10°, natomiast Beattie i Marcell (2002) podają kąt zwilżania dla liści kukurydzy 111° ± 9°. W obu przypadkach autorzy nie podają kierunku
pomiaru kąta zwilżania, można tylko przypuszczać, że jest to wartość kąta zwilżania 𝜃∥ .
Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Aryal i Neuner (2010) pszenicę i rzepak można
zaliczyć do odmian wysoce niezwilżalnych, natomiast kukurydzę można zaliczyć do roślin niezwilżalnych, biorąc pod uwagę wartości kąta zwilżania 𝜃∥ , oraz wysoce niezwilżalnych, uwzględniając kąt zwilżania 𝜃⊥ ( < 40º – superhydrofilowe, 40º–90º – wysoce zwilżalne, 90º–110º – zwilżalne, 110º–130º – niezwilżalne, 130º–150º – wysoce niezwilżalne,  > 150º – superhydrofobowe).
Analogicznie do powierzchni modelowych wartość kąta zwilżania na górnej powierzchni
liści roślin uzależniona jest od rodzaju surfaktantu i jego stężenia. Kąt zwilżania na powierzchni
liści maleje dla roztworów surfaktantów i ich mieszanin w kolejności APG > APG/EO > APE/PE
> EO > PE, bez względu na kierunek pomiaru (rysunki 31 i 32). Ponadto wraz ze wzrostem stężenia
surfaktantów wartość kąta zwilżania maleje (rysunek 33). Dla roztworu EO o stężeniu 0,1% m/m
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oraz PE o stężeniu 0,06% m/m nastąpiło całkowite rozpłynięcie się kropli po powierzchni liści
pszenicy, które są najmniej zwilżalne ( < 10). Natomiast na liściach kukurydzy już przy stężeniu
0,02% m/m PE następowało całkowite rozpłynięcie się kropli. Tak znaczna poprawa zwilżalności
powierzchni może powodować spływanie kropli nawozu z liści po oprysku, co jest zjawiskiem
niekorzystnym, tym samym EO i PE o tak wysokim stężeniu nie powinny być stosowane w praktyce. W przypadku wszystkich roztworów po 40 s od nałożenia kropli roztworu zmiany kąta  były
niewielkie (nie różniły się więcej niż 5 od zmierzonej końcowej wartości kąta), dlatego wartości
te wykorzystano do charakterystyki zwilżalności liści roślin. W tabelach 14, 15 i 16 przedstawiono
wartości kąta 40 odpowiednio dla pszenicy, rzepaku i kukurydzy.

Rysunek 31. Zależność kąta zwilżania 𝜃∥ od czasu w przypadku kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,06% m/m surfaktantów
na górnej powierzchni liścia pszenicy w wilgotności 60%
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Rysunek 32. Zależność kąta zwilżania 𝜃⊥ od czasu w przypadku kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,06% m/m surfaktantów
na górnej powierzchni liścia pszenicy w wilgotności 60%

Rysunek 33. Zależność kąta zwilżania 𝜃⊥ od czasu w przypadku kropli ZnIDHA z dodatkiem APG/EO na górnej
powierzchni liścia rzepaku w wilgotności 70%

Z danych przedstawionych na rysunkach 31 i 32 oraz w tabelach 14, 15 i 16 wynika, że
wartości kąta zwilżania na powierzchni liści pszenicy oraz kukurydzy dla roztworów z dodatkiem
surfaktantów silnie zależą od kierunku rozprzestrzeniania się kropli. W przypadku wszystkich użytych w badaniach roztworów surfaktantów kąty zwilżania 𝜃⊥ są większe aniżeli kąty zwilżania 𝜃∥ .
Różnice wartości kąta zwilżania w zależności od kierunku pomiaru na liściach pszenicy oraz kukurydzy są związane z budową komórkową i ukształtowaniem powierzchni liści. Występowanie
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na powierzchni liści pszenicy i kukurydzy bruzd wywołuje silny efekt kapilarny, co skutkuje różnicami w wartościach kąta zwilżania w zależności od kierunku pomiaru (efekt kapilarny szerzej
omówiono w rozdziale poświęconym powierzchni pokrycia liści (rozdział 10.2)).
Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że wartość kąta zwilżania na powierzchni
liści rzepaku w przypadku roztworów z dodatkiem surfaktantów nie jest uzależniona od kierunku
pomiaru. Związane jest z odmienną, w porównaniu z pszenicą i kukurydzą, budową komórkową
oraz ukształtowaniem górnej powierzchni liści rzepaku. Komórki na liściach rzepaku mają nieregularny kształt i nie są ułożone wzdłuż nerwu głównego, w związku z tym kropla rozprzestrzenia
się równomiernie we wszystkich kierunkach. Kształt pozostałości nawozu z dodatkiem surfaktantów na powierzchni liści zaprezentowano na rysunku 40.
Tabela 14. Wartości kąta zwilżania po 40 s od nałożenia kropli na liściach pszenicy
Wilgotność względna
ZPC

APG

APE/EO

APG/PE

EO

PE

Stężenie
[%m/m]

60%

70%

80%

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

0,02

138,6°±6,1°

146,8°±3,9°

141,6°±3,8°

146,3°±7,6°

141,3°±7,9°

148,0°±10,8°

0,06

131,2°±4,0°

146,1°±4,8°

133,8°±5,8°

141,0°±7,5°

130,0°±10,4°

142,0°±1,5°

0,1

97,8°±9,5°

132,3°±8,7°

100,6°±7,4°

128,7°±9,0°

96,7°±3,8°

129,0°±7,9°

0,02

129,2°±11,2°

145,2°±9,9°

130,4°±10,2°

148,2°±6,5°

131,0°±6,5°

149,8°±10,6°

0,06

124,2°±7,4°

139,4°±11,1°

118,3°±7,7°

136,5°±9,9°

121,7°±9,8°

140,6°±10,4°

0,1

74,4°±4,5°

89,4°±7,8°

74,0°±5,4°

90,8°±8,5°

74,0°±5,3°

87,2°±8,3°

0,02

122,1°±6,6°

138,4°±11,6°

116,3°±10,6°

145,8°±7,7°

118,9°±11,1°

145,8°±10,9°

0,06

105,5°±4,0°

106,8°±8,5°

104,7°±4,7°

103,6°±9,9°

106,3°±5,3°

106,5°±9,0°

0,1

28,1°±1,2°

41,8°±3,9°

25,6°±2,0°

38,7°±3,5°

22,9°±1,2°

42,6°±4,0°

0,02

95,3°±7,7°

110,2°±9,1°

94,6°±7,8°

110,2°±10,4°

94,4°±7,2°

116,7°±3,7°

0,06

63,5°±3,1°

77,8°±6,1°

68,3°±5,2°

79,1°±4,2°

63,4°±2,2°

79,5°±7,2°

0,1

< 10°

< 10°

17,5°±1,2°

19,0°±1,2°

< 10°

< 10°

0,02

31,2°±2,8°

41,3°±4,1°

30,2°±1,2°

45,8°±3,8°

31,3°±2,7°

47,8°±2,6°

0,06

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,1

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

Różnice między wartościami 𝜃∥ i 𝜃⊥ znaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie.
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Tabela 15. Wartości kąta zwilżania po 40 s od nałożenia kropli na liście rzepaku
Wilgotność względna
ZPC

APG

APE/EO

APG/PE

EO

PE

Stężenie
[%m/m]

60%

70%

80%

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

0,02

135,2°±12,6°

137,5°±1,0°

138,1°±11,4°

137,5°±11,4°

137,3°±9,8°

140,3°±6,8°

0,06

107,1°±10,7°

104,8°±8,1°

111,1°±10,5°

113,3°±9,6°

112,6°±9,9°

117,4°±9,6°

0,1

90,1°±9,0°

90,4°±5,9°

85,4°±6,8°

86,5°±4,1°

89,3°±5,5°

89,6°±4,8°

0,02

120,8°±8,8°

126,8°±8,0°

126,0°±9,1°

126,5°±11,5°

123,4°±8,6°

126,9°±6,5°

0,06

107,4°±10,0°

111,4°±8,8°

106,2°±10,5°

110,5°±8,8°

108,8°±8,2°

108,3°±8,8°

0,1

52,2°±4,3°

55,7°±3,6°

47,5°±3,7°

49,9°±3,7°

53,1°±4,9°

55,8°±3,3°

0,02

117,7°±8,5°

118,8°±5,3°

120,7°±9,5°

119,2°±8,8°

120,0°±9,6°

120,4°±8,8°

0,06

97,1°±2,4°

94,8°±4,8°

95,9°±6,0°

98,8°±7,7°

92,2°±7,0°

99,8°±6,8°

0,1

< 10°

< 10°

< 10°

10,4°±1,0°

< 10°

< 10°

0,02

88,9°±8,7°

83,0°±8,0°

86,7°±6,2°

85,7°±5,8°

85,1°±6,6°

81,2°±7,5°

0,06

48,5°±4,8°

47,7°±3,7°

45,7°±1,2°

46,6°±3,8°

49,0°±2,3°

50,5°±3,8°

0,1

< 10°

12,9°±1,0°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,02

15,9°±0,5°

16,0°±0,5°

13,4°±0,5°

13,1°±0,4°

13,32°±1,0°

14,6°±0,6°

0,06

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,1

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

Różnice między wartościami 𝜽∥ i 𝜽⊥ znaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie.

Przeanalizowano również wpływ wilgotności względnej powietrza na zwilżalność powierzchni liści roślin. Przykładowe wyniki zależności kąta zwilżania 𝜃∥ od czasu w przypadku
kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,1% m/m APG na górnej powierzchni liścia kukurydzy zaprezentowano na rysunku 34. Wilgotność względna otoczenia w granicach 60–80% nie wpływa na wartość
kąta zwilżania, zarówno dla przypadku przedstawionego na rysunku 34, jak i dla pozostałych użytych w badaniach roztworów i roślin (wyniki dla pszenicy zaprezentowano w aneksie na rysunkach
od 53A do 82A).
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Tabela 16. Wartości kąta zwilżania po 40 s od położenia kropli na liściach kukurydzy
Wilgotność względna
ZPC

APG

APE/EO

APG/PE

EO

PE

Stężenie
[%m/m]

60%

70%

80%

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

𝜃∥

𝜃⊥

0,02

125,4°±5,8°

131,3°±5,9°

131,0°±8,1°

134,8°±8,7°

131,3°±12,5°

137,1°±7,8°

0,06

80,5°±7,2°

100,9°±9,0°

80,0°±7,9°

100,3°±8,9°

83,9°±8,2°

101,5°±9,2°

0,1

55,2°±5,3°

71,9°±6,9°

57,0°±3,5°

76,5°±6,8°

62,5°±5,6°

80,0°±7,9°

0,02

121,7°±10,3°

123,8°±8,7°

121,7°±10,3°

123,8°±8,7°

123,3°±2,4°

123,2°±9,1°

0,06

56,2°±3,6°

98,7°±7,2°

56,2°±3,6°

96,7°±7,2°

57,4°±4,9°

95,9°±8,8°

0,1

37,6°±2,8°

48,8°±4,7°

37,6°±2,8°

48,8°±4,7°

38,8°±3,5°

49,2°±2,7°

0,02

115,3°±7,6°

119,7°±5,1°

121,0°±5,4°

119,8°±7,6°

118,9°±8,8°

121,8°±8,8°

0,06

54,3°±4,6°

75,7°±6,7°

58,9°±2,3°

78,3°±5,3°

58,8°±5,4°

72,5°±7,0°

0,1

< 10°

18,9°±1,6°

< 10°

15,6°±0,6°

< 10°

< 10°

0,02

57,7°±5,7°

73,3°±5,9°

57,5°±5,5°

73,5°±7,0°

56,0°±4,9°

69,9°±5,5°

0,06

< 10°

31,4°±1,0°

< 10°

33,1°±0,9°

< 10°

31,2°±0,8°

0,1

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,02

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,06

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

0,1

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

Różnice między wartościami 𝜃∥ i 𝜃⊥ znaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie.

Rysunek 34. Zależność kąta zwilżania 𝜃∥ od czasu w przypadku kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,1% m/m APG na górnej
powierzchni liścia kukurydzy
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Z omówionych do tej pory badań nad kątem zwilżania poszczególnych roślin wynika,
że jego wartości są związane z budową komórkową oraz stopniem pokrycia blaszki liściowej przez
woski epikutykularne. Przedstawione na rysunku 35 dane wskazują, że kąt zwilżania na powierzchni poszczególnych gatunków rośliny maleje w kolejności: pszenica > rzepak > kukurydza.
Dla liści pszenicy wartości kąta zwilżania są nieznacznie wyższe, niż dla liści rzepaku, mimo że
powierzchnia rzepaku jest w większym stopniu pokryta woskami. Czynnikiem, który ma wpływ
na kąt zwilżania jest chropowatość górnej powierzchni liści (Wang i in., 2014). Liście rzepaku
i pszenicy różnią się liczbą włosków, aparatów szparkowych, kształtem i ułożeniem komórek oraz
ilością i strukturą wosków epikutykularnych. Wszystkie te czynniki wpływają na chropowatość
liści w skali nano i mikro. Woski epikutykulane na powierzchni pszenicy są ułożone prostopadle
do powierzchni liścia, natomiast na liściach rzepaku woski są ułożone pod różnym kątem względem powierzchni liścia. Kropla znajdująca się na powierzchni liści pszenicy styka się nie tylko
z woskami powierzchniowymi, lecz również z powietrzem uwięzionym pomiędzy kryształami, co
prowadzi do wzrostu wartości kąta zwilżania. W literaturze wpływ chropowatości powierzchni na
wartość kąta zwilżania jest często opisywany przy użyciu równania Wenzela lub równania Cassie–
Baxtera (Lafuma i Quéré, 2003). Z analizy przeprowadzonej przez Erbil i Cansoy (2009) wynika,
że równanie Cassie–Baxtera należy stosować z dużą ostrożnością, natomiast równanie Wenzela
w większości przypadków daje nieprawidłowe wyniki. Tym samym wpływ chropowatości na zwilżalność powierzchni można określić w pełni jedynie przez porównanie kąta zwilżania zmierzonego
na powierzchni płaskiej i chropowatej (Lafuma i Quéré, 2003). W przypadku liści przeprowadzenie
takiego eksperymentu jest zasadniczo niemożliwe (Fernàndez i Khayet, 2015).
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Rysunek 35. Zależność kąta zwilżania 𝜃∥ od czasu w przypadku kropli ZnIDHA z dodatkiem 0,02% m/m EO w wilgotności 70%

9.4. Powierzchnia pokrycia

9.4.1. Powierzchnie modelowe
Parafilm oraz teflon użyte jako powierzchnie modelowe mają właściwości hydrofobowe.
Powierzchnia pokrycia dla roztworu ZnIDHA (0,75% m/m) bez dodatku surfaktantów na parafilmie i teflonie wynosiła odpowiednio 0,31 ± 0,023 mm2 oraz 0,30 ± 0,022 mm2. Wyniki zależności
powierzchni pokrycia od stężenia surfaktantów zaprezentowano na rysunkach 36 i 37 oraz w tabelach 17 i 18. Wartość powierzchni pokrycia uzależniona jest od rodzaju surfaktantu. Największą
powierzchnię pokrycia uzyskano dla PE, a najmniejszą dla APG. Różnica w wartości powierzchni
pokrycia tych surfaktantów dla wszystkich stężeń zarówno na parafilmie, jak i teflonie była istotna
statystycznie. Powierzchnia pokrycia maleje w kolejności PE, EO, APG/PE, APG/EO oraz APG,
co jest widoczne zwłaszcza w przypadku hydrofobowej powierzchni teflonu. Jedynie stosując
APG/EO i APG/PE w stężeniu 0,02% m/m, nie uzyskano istotnych statycznie różnic w wartości
powierzchni pokrycia.
Powierzchnia pokrycia rośnie wraz ze wzrostem stężenia. Przykładowo na parafilmie powierzchnia pokrycia dla stężenia 0,02% m/m PE wynosiła 2,0 ± 015 mm2, dla stężenia 0,06% m/m
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3,3 ± 0,27 mm2, a dla stężenia 0,1% m/m PE 3,4 ± 0,21 mm2. Na parafilmie powierzchnia pokrycia
jest większa niż na teflonie, przykładowo dla stężenia PE 0,06% m/m była ponad dwa razy większa.

Rysunek 36. Zależność wielkości powierzchni pokrycia parafilmu od stężenia surfaktantów

Rysunek 37. Zależność wielkości powierzchni pokrycia teflonu od stężenia surfaktantów

Tabela 17. Powierzchnia pokrycia parafilmu
Powierzchnia pokrycia [mm2]
Surfaktant
Stężenie [% m/m]
0,02
0,06
0,10
APG
0,824 ± 0,066
0,841 ± 0,081
0,974 ± 0,073
EO
1,497 ± 0,059
1,703 ± 0,058
1,031 ± 0,091
PE
2,005 ± 0,147
3,300 ± 0,269
3,381 ± 0,207
APG/EO
0,936 ± 0,088
0,910 ± 0,085
1,036 ± 0,068
APG/PE
1,090 ± 0,069
1,245 ± 0,107
0,991 ± 0,088
Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie
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Tabela 18. Powierzchnia pokrycia teflonu
Powierzchnia pokrycia [mm2]
Surfaktant
Stężenie [% m/m]
0,02
0,06
0,10
APG
0,654 ± 0,039
0,748 ± 0,045
0,870 ± 0,060
EO
1,014 ± 0,097
1,141 ± 0,045
1,256 ± 0,083
PE
1,392 ± 0,124
1,501 ± 0,135
1,629 ± 0,144
APG/EO
0,940 ± 0,049
0,984 ± 0,031
0,722 ± 0,051
APG/PE
1,020 ± 0,085
1,101 ± 0,097
0,763 ± 0,056
Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie

9.4.2. Liście roślin
Na rysunku 38 przedstawiono zależność powierzchni pokrycia liści nawozem od stężenia
surfaktantów w wilgotności 60%. Dla pozostałych dwóch wilgotności wyniki zaprezentowano
w aneksie (aneks rysunki 83A–84A). Największą powierzchnię pokrył roztwór z dodatkiem PE,
natomiast najmniejszą APG (różnice istotne statystycznie – tabela 19). Różnice w przypadku użycia tych dwóch surfaktantów są ponaddziesięciokrotne. Wielkość powierzchni pokrycia na liściach
roślin maleje dla surfaktantów w takiej samej kolejności jak na powierzchniach modelowych,
tj. PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG (aneks rysunki 85A–102A). Wyniki te są zasadniczo
zgodne z omówionymi wcześniej pomiarami kąta zwilżania. Zastosowanie surfaktantu wywołującego największą zwilżalność powierzchni jednocześnie prowadzi do powstania największej powierzchni jej pokrycia.
Z danych zestawionych na rysunku 38, w aneksie na rysunkach 83A–102A i tabeli 19 wynika
również, że wzrost stężenia surfaktantów sprawia, że wzrasta powierzchnia pokrycia. Jej zmiany
są największe w przypadku zastosowania PE. Na liściach rzepaku przy wzroście stężenia surfaktantów od 0,02% m/m do 0,1% m/m powierzchnia pokrycia rośnie od 3,03 mm2 ± 0,04 mm2 do
22,59 mm2 ± 0,45 mm2 w przypadku użycia PE oraz od 1,26 mm2 ± 0,03 mm2 do 2,21 mm2 ± 0,09
mm2 w przypadku użycia APG/EO. Najmniejsze zmiany powierzchni pokrycia wraz ze wzrostem
stężenia występują gdy stosuje się APG. Na powierzchni liści kukurydzy powierzchnia pokrycia
rośnie od 1,67 mm2 ± 0,05 mm2 przy najniższym stężeniu do 2,39 mm2 ± 0,04 mm2 przy najwyższym stężeniu.
Wielkość i kształt powierzchni pokrycia zależy również w dużym stopniu od struktury
blaszki liściowej. We wszystkich przypadkach najmniejsza powierzchnia pokrycia występuje na
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liściach pszenicy, a największa na liściach kukurydzy. Można również zauważyć, że między powierzchnią pokrycia liści kukurydzy i rzepaku występują mniejsze różnice niż między powierzchnią pokrycia liści rzepaku i pszenicy. Przykładowo, przy stężeniu PE 0,1% m/m powierzchnia pokrycia liści pszenicy, rzepaku i kukurydzy wynosi: 12,3 mm2 ± 1,12 mm2; 22,59 mm2 ± 0,45 mm2
i 24,85 mm2 ± 0,72 mm2. Świadczy to o tym, że wpływ chropowatości górnej warstwy liści na
powierzchnię pokrycia jest w tym przypadku większy od zwilżalności powierzchni.

a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 38. Zależność powierzchni pokrycia od stężenia surfaktantów w przypadku roztworów: a) APG, b) APG/EO,
c) APG/PE, d) EO, e) PE w wilgotności 60%
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Tabela 19. Powierzchnia pokrycia
Stężenie
[%m/m]

Pszenica
ZPC

60%

70%

Rzepak
80%

60%

70%

Kukurydza
80%

60%

70%

80%

0,60 ± 1,00 ± 1,13 ± 1,08 ± 1,47 ± 1,65 ± 1,67 ± 2,14 ± 2,29 ±
0,06
0,08
0,03
0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
1,32 ± 1,53 ± 1,78 ± 2,05 ± 2,41 ± 2,79 ± 2,55 ± 2,74 ± 2,99 ±
EO
0,04
0,05
0,07
0,09
0,16
0,09
0,08
0,06
0,14
2,04 ± 2,61 ± 3,28 ± 3,04 ± 3,41 ± 3,90 ± 2,57 ± 3,52 ± 4,15 ±
0,02
PE
0,08
0,14
0,10
0,04
0,09
0,21
0,09
0,39
0,07
0,81 ± 1,26 ± 1,33 ± 1,26 ± 1,59 ± 1,75 ± 2,20 ± 2,22 ± 2,33 ±
APG/EO
0,03
0,05
0,04
0,05
0,07
0,06
0,08
0,08
0,05
1,06 ± 1,32 ± 1,49 ± 1,46 ± 1,80 ± 2,09 ± 2,28 ± 2,47 ± 2,66 ±
APG/PE
0,05
0,07
0,15
0,06
0,07
0,05
0,07
0,08
0,06
0,67 ± 1,10 ± 1,27 ± 1,27 ± 1,65 ± 1,83 ± 1,88 ± 2,08 ± 2,33 ±
APG
0,05
0,09
0,04
0,06
0,06
0,04
0,08
0,10
0,07
1,89 ± 2,02 ± 2,46 ± 2,12 ± 2,63 ± 3,06 ± 2,78 ± 3,07 ± 3,40 ±
EO
0,03
0,08
0,11
0,16
0,07
0,14
0,07
0,04
0,07
3,28 ± 4,79 ± 7,29 ± 6,31 ± 7,20 ± 8,26 ± 7,62 ± 8,63 ± 9,37 ±
0,04
PE
0,06
0,29
0,42
0,29
0,38
0,23
0,07
0,12
0,80
1,04 ± 1,35 ± 1,61 ± 1,57 ± 1,71 ± 1,93 ± 2,26 ± 2,32 ± 2,49 ±
APG/EO
0,06
0,05
0,04
0,09
0,05
0,07
0,06
0,09
0,08
1,44 ± 1,71 ± 2,22 ± 2,05 ± 2,49 ± 2,72 ± 2,50 ± 2,64 ± 2,89 ±
APG/PE
0,09
0,08
0,08
0,13
0,05
0,06
0,08
0,11
0,12
0,68 ± 1,20 ± 1,69 ± 1,58 ± 1,94 ± 2,01 ± 2,02 ± 2,13 ± 2,33 ±
APG
0,05
0,05
0,10
0,07
0,09
0,02
0,05
0,06
0,04
2,04 ± 2,31 ± 2,67 ± 2,36 ± 2,85 ± 3,24 ± 2,91 ± 3,37 ± 3,67 ±
EO
0,07
0,06
0,22
0,06
0,07
0,15
0,05
0,05
0,06
6,86 ± 7,74 ± 11,96
9,92 ± 11,40
13,59
11,32 ± 13,58 ± 15,57 ±
0,06
PE
0,51
0,65
± 0,70
0,27
± 0,64
± 0,51
0,37
0,72
0,76
1,12 ± 1,55 ± 2,01 ± 1,84 ± 2,05 ± 2,39 ± 2,43 ± 2,59 ± 2,77 ±
APG/EO
0,08
0,05
0,08
0,03
0,08
0,11
0,08
0,05
0,09
1,54 ± 1,96 ± 2,40 ± 2,58 ± 2,86 ± 3,07 ± 2,87 ± 3,06 ± 3,44 ±
APG/PE
0,07
0,08
0,10
0,10
0,07
0,17
0,05
0,19
0,13
1,04 ± 1,36 ± 1,78 ± 1,81 ± 2,03 ± 2,39 ± 2,14 ± 2,50 ± 2,56 ±
APG
0,08
0,09
0,09
0,06
0,10
0,07
0,08
0,08
0,07
2,21 ± 2,58 ± 2,86 ± 2,63 ± 3,05 ± 3,58 ± 3,13 ± 3,74 ± 4,17 ±
EO
0,08
0,05
0,12
0,06
0,17
0,18
0,07
0,07
0,06
11,38 ± 12,29
13,33
16,08
17,50
18,92
16,77 ± 17,54 ± 19,49 ±
0,08
PE
1,24
± 0,99
± 0,61
± 0,62
± 0,53
± 0,80
0,49
1,43
1,13
1,34 ± 1,96 ± 2,83 ± 2,03 ± 2,26 ± 3,04 ± 2,61 ± 2,76 ± 2,99 ±
APG/EO
0,08
0,07
0,06
0,12
0,05
0,10
0,05
0,07
0,13
1,74 ± 2,37 ± 2,63 ± 2,81 ± 3,19 ± 3,44 ± 3,06 ± 3,56 ± 3,94 ±
APG/PE
0,07
0,06
0,07
0,08
0,14
0,22
0,07
0,28
0,08
1,14 ± 1,43 ± 1,97 ± 2,04 ± 2,22 ± 2,53 ± 2,39 ± 2,52 ± 3,06 ±
APG
0,08
0,06
0,08
0,06
0,06
0,04
0,08
0,07
0,06
2,85 ± 3,33 ± 4,58 ± 3,23 ± 3,98 ± 5,29 ± 3,44 ± 4,09 ± 5,39 ±
EO
0,07
0,29
0,19
0,06
0,09
0,25
0,08
0,06
0,10
12,30 ± 14,96
15,53
22,59
24,90
26,08
24,85 ± 28,15 ± 31,40 ±
0,1
PE
1,12
± 0,76
± 0,76
± 0,45
± 1,25
± 0,56
0,72
1,53
1,20
1,56 ± 2,26 ± 3,16 ± 2,21 ± 2,43 ± 3,44 ± 2,81 ± 2,97 ± 3,28 ±
APG/EO
0,06
0,08
0,07
0,09
0,15
0,07
0,19
0,10
0,08
2,04 ± 2,50 ± 3,39 ± 3,03 ± 3,43 ± 3,74 ± 3,34 ± 3,83 ± 4,52 ±
APG/PE
0,09
0,10
0,17
0,09
0,21
0,08
0,06
0,06
0,07
Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie
APG
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Morfologia wierzchniej warstwy liścia wpływa nie tylko na wielkość powierzchni pokrycia, ale również na jej kształt (rysunki 39 i 40). Na powierzchni liści pszenicy i kukurydzy jest on
owalny, natomiast na powierzchni liści rzepaku nastąpiło stosunkowo równomierne rozprzestrzenienie się nawozu we wszystkich kierunkach. Dodatkowo stosunek długości do szerokości powierzchni pokrycia liści pszenicy jest znacznie większy niż liści kukurydzy. Przykładowo dla roztworu ZnIDHA, który zawiera PE o stężeniu 0,1% m/m, stosunek ten wynosi 4,4  0,8 i 2,1  0,3
odpowiednio na liściach pszenicy i kukurydzy.
Krawędzie pozostałego na powierzchni liści po odparowaniu wody nawozu rozpuszczonego w wodzie redestylowanej są ostre, natomiast rozpuszczonego w wodnych roztworach surfaktantów mają postrzępiony kształt. Świadczy to, że poprawa zwilżalności powierzchni liści przez
dodatek surfaktantów prowadzi do powstania efektu kapilarnego. Efekt ten na powierzchni liści
rzepaku występuje we wszystkich kierunkach rozpływu kropli. W przypadku liści pszenicy oraz
kukurydzy krawędzie równoległe do nerwu głównego są nadal ostre, natomiast krawędzie prostopadłe do nerwu głównego są silnie postrzępione. Silny efekt kapilarny wpływa również na wartość
kąta zwilżania mierzoną w dwóch kierunkach, co potwierdzają wcześniej omówione wyniki wartości kąta zwilżania. Za jego wystąpienie są odpowiedzialne wąskie podłużne bruzdy występujące
na powierzchni liści pszenicy oraz kukurydzy.
a)

b)

c)

Rysunek 39. Zdjęcia SEM powierzchni pokrycia nawozem ZnIDHA rozpuszczonym w wodzie liści : a) kukurydzy,
b) pszenicy, c) rzepaku
a)
b)
c)

Rysunek 40. Zdjęcia SEM powierzchni pokrycia nawozem ZnIDHA rozpuszczonym w roztworze EO liści:
a) kukurydzy, b) pszenicy, c) rzepaku
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W przypadku liści kukurydzy uzyskano znacznie niższe wartości kąta zwilżania niż dla
pozostałych dwóch gatunków roślin, w związku z tym odnotowano największą powierzchnię pokrycia. Liście pszenicy i rzepaku charakteryzują się podobną zwilżalnością, a powierzchnia pokrycia liści rzepaku jest znacznie większa niż liści pszenicy. Różnice te można powiązać z odmienną
chropowatością powierzchni liści na poziomie mikro. Chropowatość ta jest wywołana głównie
przez obecność włosków oraz sfałdowanie powierzchni. Z badań przeprowadzonych przez Yu i in.
(2009a) wynika, że obecność włosków prowadzi do wzrostu powierzchni pokrycia liści przez kroplę zawierającą środki ochrony roślin. Uzyskane wyniki badań nie pozwalają jednoznacznie ustalić
wpływu włosków na powierzchnię pokrycia. Na liściach pszenicy jest znacznie więcej włosków
niż na liściach rzepaku, natomiast powierzchnia pokrycia liści rzepaku wszystkimi użytymi surfaktantami jest znacznie większa niż liści pszenicy. W tym przypadku różnice powierzchni pokrycia będą raczej wynikiem ukształtowania powierzchni liścia i budowy komórkowej.
Powierzchnia pokrycia wszystkimi użytymi w badaniach surfaktantami i ich mieszaninami
rośnie wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia, co zaprezentowano na rysunku 41 oraz w aneksie
na rysunkach 103A–116A. Im wyższe stężenie APG, APG/EO i APG/PE, tym większe różnice
pomiędzy powierzchniami pokrycia. Przy stężeniu 0,08% m/m APG/EO powierzchnia pokrycia na
liściach pszenicy w wilgotności 80% wynosi 2,83 mm2 ± 0,05 mm2, przy wilgotności 70% – 1,96
mm2 ± 0,07 mm2, a przy wilgotności 60% – 1,34 mm2 ± 0,08 mm2. Wzrost powierzchni wraz ze
wzrostem wilgotności otoczenia może wynikać z wydłużenia czasu formowania się kropli, skutkującego spowolnieniem procesu parowania wody. Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia w zakresie od 60% do 80% nie odnotowano zmiany początkowej wartości kąta
zwilżania. Zatem zmiana powierzchni spowodowana wzrostem wilgotności nie jest związana ze
zwilżalnością.
Podsumowując, można stwierdzić, że wielkość powierzchni pokrycia liści przez kroplę nawozu z dodatkiem surfaktantów uzależniona jest od następujących czynników:


rodzaju oraz stężenia surfaktantu – powierzchnia pokrycia maleje w kolejności PE > EO >
APG/PE > APG/EO > APG; im wyższe stężenie surfaktantu, tym wyższa wartość powierzchni
pokrycia,



gatunku rośliny – na wartość powierzchni pokrycia wpływa morfologia górnej powierzchni
liści na poziomie nano oraz mikro,
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wilgotności otoczenia – wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia w zakresie 60–80% wartość
powierzchni pokrycia liści roztworem z dodatkiem surfaktantów rośnie.

Rysunek 41. Zależność powierzchni pokrycia od stężenia APG/EO na górnej powierzchni liści pszenicy

9.5. Czas parowania
Dodatek surfaktantu powoduje zwiększenie szybkości odparowania wody z kropli nawozu
nałożonej na powierzchnię liści. Jako główny powód skrócenia czasu parowania wody z kropli
zawierającej surfaktant nałożonej na powierzchnię hydrofobową uznaje się wzrost powierzchni
międzyfazowej gaz–ciecz.
Czynniki prowadzące do zwiększenia powierzchni pokrycia liści nawozem prowadzą do
skrócenia czasu parowania, co potwierdzają wyniki badań przedstawione na rysunku 42 dla wilgotności względnej powietrza 60% (dla wilgotności 70% i 80% wyniku zaprezentowano w aneksie
na rysunkach 117A i 118A). Wartości czasu parowania maleją dla nawozów zawierających odpowiednio APG, APG/EO, APG/PE, EO oraz PE (aneks rysunki 119A–127A). Również wzrost stężenia surfaktantów prowadzi do skrócenia czasu parowania. Przy stężeniu 0,04% m/m czas parowania dla APG/PE na powierzchni liści pszenicy w wilgotności 80% był ponad 20% dłuższy niż
dla stężenia 0,1% m/m tego surfaktantu.
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Czas parowania zależy również od rodzaju liścia, na który naniesiono kroplę nawozu. Najdłuższy czas parowania kropli występuje na powierzchni liści pszenicy, a najkrótszy na powierzchni liści kukurydzy. Pośrednie czasy parowania zarejestrowano dla kropli nałożonych na
liście rzepaku. Wyjątek stanowią najwyższe stężenia surfaktantów, gdzie uzyskano zbliżone czasy
parowania. Przykładowo po nałożeniu 0,1% m/m APG czas parowania dla wszystkich trzech roślin
był zbliżony, w przypadku APG/EO był podobny jedynie dla pszenicy i rzepaku, a po zastosowaniu
EO – dla kukurydzy i rzepaku.

a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 42. Zależność czasu parowania od stężenia surfaktantów w przypadku roztworów: a) APG, b) APG/EO,
c) APG/PE, d) EO, e) PE w wilgotności 60%
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Wartość czasu parowania kropli umieszczonej na liściach badanych roślin uzależniona jest
również od wilgotności względnej otoczenia (rysunek 43, aneks: rysunki 128A–141A i tabela 20).
Im wyższa wilgotność, tym dłuższy czas parowania, co spowodowane jest przede wszystkim
zmniejszeniem modułu napędowego procesu (różnica między prężnością pary nasyconej oraz prężnością pary aktualnie występującą w powietrzu, równanie (7))2. Występuje w tym przypadku
w przybliżeniu prosta proporcjonalność między czasem parowania a odwrotnością modułu napędowego. Na przykład dla pszenicy wzrost wilgotności względnej z 60% do 80% powoduje dwukrotne obniżenie modułu napędowego, co skutkuje w przybliżeniu dwukrotnym (2,010,14) wydłużeniem czasu parowania.
W literaturze zaproponowano kilka propozycji obliczania czasu odparowania kropli wody
z powierzchni gładkich i chropowatych (stosowano chropowatość sztuczną charakteryzującą się
równą wysokością i równomiernym rozkładem nierówności) (Guan i in., 2015; Kovalchuk i in.,
2014; Schönfeld i in., 2008; Semenov i in., 2011; Semenov i in., 2013). Ponieważ na powierzchni
liści kształt rozpływającej się kropli jest nierównomierny, wykorzystanie zależności, które na podstawie powierzchni pokrycia ciała stałego przez płyn pozwalają określić powierzchnię międzyfazową, nie jest możliwe. Dodatkowo czas rozprzestrzeniania kropli nałożonych na liście jest stosunkowo długi, o czym świadczą długie czasy stabilizowania się kąta zwilżania, który dodatkowo
może zależeć od kierunku rozprzestrzeniania. Z tego powodu znaczna część wilgoci odparowuje
już podczas etapu 0, co skutkuje wzrostem powierzchni pokrycia liści nawozem wraz ze wzrostem
wilgotności względnej powietrza. Również występowanie głębokich bruzd na powierzchni liści
oraz efektu kapilarnego mogą wpływać na czas odparowania wody. Tym samym liczba zmiennych
wpływających na czas odparowania wody z kropli roztworów surfaktantów nałożonych na powierzchnię liści jest na tyle duża, że równania korelacyjne opracowane na podstawie uzyskanego
materiału badawczego byłyby słuszne tylko dla danego roztworu surfaktantu w danej wilgotności.
Z tych powodów zrezygnowano z opracowywania tego typu zależności, a wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 20.

Prężność pary wodnej nasyconej w temperaturze 20C wynosi 2337 Pa, stąd moduły napędowe przy wilgotności
względnej powietrza 60%; 70% i 80% wynoszą odpowiednio 934,8 Pa, 701,1 Pa i 467,4 Pa.
2
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Tabela 20. Czas parowania
Stężenie
[%m/m]

Pszenica
Rzepak
Kukurydza
60%
70%
80%
60%
70%
80%
60%
70%
80%
1353 ± 1625 ± 2717 ± 1125 ± 1472 ± 2020 ± 896 ± 1209 ± 1714 ±
APG
48,94
47,35
50,84
77,81
49,02
61,31
40,61
38,94
43,62
1050 ± 1371 ± 1910 ± 850 ± 1019 ± 1510 ± 683 ± 912 ± 1229 ±
EO
45,92
39,82
38,47
55,52
54,57
34,98
37,83
40,37
37,36
852 ± 991 ± 1631 ± 748 ± 825 ± 1313 ± 672 ± 741 ± 1057 ±
0,02 PE
53,77
58,3
45,21
50,52
57,03
52,03
45,68
43,07
38,39
1255 ± 1551 ± 2356 ± 1075 ± 1314 ± 1937 ± 790 ± 1155 ± 1598 ±
APG/EO
61,15
62,18
51,95
45,84
40,93
47,59
36,96
27,05
44,42
1158 ± 1468 ± 2097 ± 933 ± 1222 ± 1889 ± 760 ± 1000 ± 1369 ±
APG/PE
38,78
40,45
51,47
47,83
60,2
47,35
30,77
29,11
39,1
1259 ± 1524 ± 2575 ± 1058 ± 1380 ± 1966 ± 844 ± 1128 ± 1697 ±
APG
35,61
60,52
61,47
47,11
69,4
44,89
19,51
66,7
43,62
972 ± 1254 ± 1785 ± 705 ± 963 ± 1421 ± 609 ± 807 ± 1156 ±
EO
44,42
33,31
33,31
56,15
54,17
48,46
41,32
23
33,39
698 ± 841 ± 1498 ± 634 ± 730 ± 1275 ± 505 ± 683 ± 949 ±
0,04 PE
60,67
46,79
34,18
63,05
39,34
42,67
30,38
29,98
47,75
1161 ± 1436 ± 2216 ± 998 ± 1223 ± 1806 ± 718 ± 1019 ± 1564 ±
APG/EO
50,21
53,77
94,22
54,09
42,75
82,8
41,88
39,5
38,47
1071 ± 1358 ± 1974 ± 853 ± 1160 ± 1706 ± 698 ± 957 ± 1328 ±
APG/PE
57,42
40,05
63,85
40,93
48,38
40,69
42,99
29,74
30,69
1156 ± 1455 ± 2371 ± 974 ± 1348 ± 1860 ± 820 ± 1065 ± 1555 ±
APG
57,11
59,49
48,46
37,59
40,29
54,81
33,71
51,95
34,82
909 ± 1155 ± 1685 ± 643 ± 838 ± 1308 ± 551 ± 783 ± 1016 ±
EO
52,82
46,64
50,52
49,17
71,14
47,59
50,6
51,63
37,67
565 ± 700 ± 1370 ± 524 ± 669 ± 1044 ± 414 ± 557 ± 767 ±
0,06 PE
58,3
60,04
43,23
88,28
56,39
40,05
24,9
29,03
40,69
1093 ± 1301 ± 2139 ± 863 ± 1171 ± 1722 ± 675 ± 949 ± 1511 ±
APG/EO
48,46
62,18
45,05
44,65
52,74
65,83
39,5
37,28
40,61
999 ± 1257 ± 1867 ± 800 ± 1071 ± 1574 ± 605 ± 891 ± 1253 ±
APG/PE
57,66
39,1
40,45
57,5
39,74
40,61
28,95
26,41
42,99
997 ± 1357 ± 2215 ± 870 ± 1290 ± 1795 ± 788 ± 972 ± 1422 ±
APG
49,25
72,1
46
63,85
66,7
26,57
30,22
41,16
44,42
798 ± 1086 ± 1520 ± 542 ± 732 ± 1250 ± 522 ± 741 ± 831 ±
EO
58,85
59,25
52,03
70,75
47,35
27,28
33,15
48,54
34,74
506 ± 626 ± 1012 ± 465 ± 509 ± 780 ± 378 ± 469 ± 671 ±
0,08 PE
46,87
52,51
49,25
40,85
42,59
40,21
33,55
24,67
48,38
981 ± 1213 ± 2045 ± 823 ± 1096 ± 1652 ± 604 ± 899 ± 1342 ±
APG/EO
30,62
58,69
60,83
44,26
30,14
49,57
41,16
41,32
39,1
866 ± 1185 ± 1760 ± 758 ± 948 ± 1494 ± 557 ± 884 ± 1101 ±
APG/PE
31,17
67,73
43,7
57,66
39,34
48,54
39,82
51,55
41,08
854 ± 1241 ± 2068 ± 795 ± 1134 ± 1659 ± 766 ± 940 ± 1305 ±
APG
41,96
35,22
55,12
36,01
38,94
47,19
30,46
40,61
63,85
677 ± 905 ± 1387 ± 498 ± 635 ± 1125 ± 442 ± 664 ± 779 ±
EO
50,36
62,26
35,06
51,95
58,37
56,07
38,07
38,55
29,35
406 ± 566 ± 741 ± 355 ± 466 ± 708 ± 305 ± 327 ± 476 ±
0,1
PE
60,99
40,69
56,47
32,52
59,64
37,44
23,16
22,29
28,39
831 ± 1157 ± 1952 ± 796 ± 947 ± 1458 ± 558 ± 848 ± 1169 ±
APG/EO
49,41
29,5
40,93
47,75
43,15
49,17
43,31
63,21
29,11
802 ± 960 ± 1629 ± 693 ± 874 ± 1377 ± 504 ± 836 ± 1021 ±
APG/PE
33,15
44,97
66,07
46,79
44,34
23,64
49,1
55,84
36,17
Różnice między wartościami w kolumnach oznaczonymi pogrubioną pochyloną czcionką są nieistotne statystycznie
ZPC
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Rysunek 43. Zależność czasu parowania od stężenia APG/PE na górnej powierzchni liści pszenicy

9.6.

Współczynnik rozprzestrzeniania
W rozdziale 9.4.2. omówiono czynniki wpływające na powierzchnię pokrycia liści kukury-

dzy, rzepaku i pszenicy kroplą wodnych roztworów surfaktantów. Eksperymentalne określenie powierzchni pokrycia jest procesem pracochłonnym i długotrwałym, stąd prowadzi do wydłużenia
czasu opracowania procedury produkcyjnej nawozu dolistnego, a co się z tym wiąże ze wzrostem
kosztów takich badań. Z tych powodów podjęto próbę opracowania równań korelacyjnych pozwalających przewidywać powierzchnię pokrycia liści kukurydzy, rzepaku i pszenicy, podobnie
jak w przypadku powierzchni modelowych, na podstawie pomiaru kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz lepkości cieczy. Wyniki badań nad rozprzestrzenianiem kropli cieczy na powierzchni ciała stałego są bardzo często przedstawiane w formie bezwymiarowego współczynnika
(tzw. współczynnika rozprzestrzeniania) zdefiniowanego jako stosunek średnicy powierzchni zwilżanej przez kroplę do średnicy początkowej kropli. W przypadku kropli nałożonych na powierzchnię liści powierzchnia pokrycia ma nieregularny kształt, stąd współczynnik rozprzestrzeniania
można obliczyć, dzieląc powierzchnię zwilżania przez powierzchnię obliczoną na podstawie średnicy początkowej kropli. W ramach badań prowadzonych w tej pracy interesujące jest, jak dodatek
surfaktantu wprowadzony do roztworu nawozu wpłynie na zmianę powierzchni pokrycia. Stąd też
współczynnik rozprzestrzeniania zdefiniowano jako stosunek powierzchni pokrycia ciała stałego
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kroplą roztworu nawozu z dodatkiem surfaktantu (As) do powierzchni pokrycia uzyskiwanej po
nałożeniu na powierzchnię ciała stałego roztworu nawozu w wodzie redestylowanej (Aw):
𝐴𝑠
(13)
𝐴𝑤
Większość zaproponowanych w literaturze równań pozwalających przewidywać wartości współ𝑆𝐹 =

czynnika rozprzestrzeniania dotyczy kropli cieczy uderzających w powierzchnię ciała stałego
z pewną prędkością (ich krytyczny przegląd można znaleźć w pracy Jung i Hutchings (2012)).
W takim przypadku na wartość SF duży wpływ ma energia kinetyczna. Celem badań prowadzonych w tej pracy było określenie wpływu zwilżalności powierzchni na współczynnik rozprzestrzeniania, stąd kropla cieczy była nakładana na powierzchnię liści, teflonu i parafilmu, co pozwoliło
wyeliminować wpływ energii kinetycznej na uzyskane wartości SF.
W zaproponowanych w literaturze równaniach współczynnik rozprzestrzeniania kropli uderzającej o powierzchnię ciała stałego jest uzależniony od kąta zwilżania, liczby Reynoldsa (Re)
oraz liczby Webera (We). W przypadku kropli nieściśliwej cieczy nałożonej na powierzchnię ciała
stałego współczynnik rozprzestrzeniania można przewidzieć z równania:
1/3

4 ∙ 𝑠𝑖𝑛3 𝜃
(14)
𝑆𝐹 = [
]
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)2 (2 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)
Równanie (14) jest słuszne dla nieściśliwego płynu przy założeniu braku grawitacji i parowania
cieczy. Na rysunku 44 przedstawiono porównanie eksperymentalnych wartości współczynnika
rozprzestrzeniania z linią wykreśloną na podstawie równania (14).
Jedynie punkty eksperymentalne SF uzyskane dla kropli nałożonych na liście kukurydzy
układają się w przybliżeniu wzdłuż linii wykreślonej na podstawie równania (14). W przypadku
pszenicy i rzepaku jak również teflonu i parafilmu wartości eksperymentalne SF są znacznie większe od obliczonych w oparciu o równanie teoretyczne.
Ze względu na złożoność morfologii powierzchni liści uzyskanie zależności opisującej proces rozprzestrzeniania się kropli oraz współczynnika SF na podstawie rozważań teoretycznych jest
obecnie niemożliwe, stąd podjęto próbę znalezienia równania empirycznego, które będzie słuszne
dla danego rodzaju liści. Z analizy czynników wpływających na proces rozprzestrzeniania się kropli wynika, że będzie on zależał od kąta zwilżania , napięcia powierzchniowego , lepkości ,
gęstości płynu  oraz przyspieszenia ziemskiego g, stąd:
𝑆𝐹 = 𝑓(𝜎, 𝜂, 𝜚, 𝑔, 𝜃)
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(15)

a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 44. Zależność współczynnika rozprzestrzeniania od kąta zwilżania: a) parafilm, b) teflon, c) kukurydza (),
d) pszenica (), e) rzepak () (wilgotność względna 60%)

Z danych literaturowych wynika, że wymienione w równaniu 15 wielkości są analogiczne
do wielkości, które wpływają na wartość minimalnego jednostkowego natężenia zraszania podczas
spływu filmowego po powierzchni płaskiej. Z tych powodów do korelacji eksperymentalnych wartości współczynnika SF cieczy można wykorzystać zależności zaproponowane w literaturze do
określania minimalnego jednostkowego natężenia zraszania podczas spływu filmowego cieczy,
w szczególności zaproponowaną przez Hoblera zastępczą liczbę Webera
𝑊𝑒𝑒 =

𝜎
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑒2
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(16)

gdzie e jest zastępczym wymiarem poprzecznym:
3 𝜂2
𝛿𝑒 = √ 2
𝜌 𝑔

(17)

Bezwymiarowa zależność opisująca współczynnik rozprzestrzeniania będzie mieć następującą
postać:
𝑆𝐹 = 𝐶 ∙ 𝑊𝑒𝑒𝐴 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝐵
gdzie C, A i B to stałe wyznaczane eksperymentalnie.

(18)

Z rysunku 45 wynika, że wpływ wilgotności powietrza na współczynnik rozprzestrzeniania jest
pomijalnie mały. Możliwe jest również wyróżnienie dwóch zakresów zmian współczynnika rozprzestrzeniania:
a)

w zakresie pierwszym współczynnik SF nie zależy od iloczynu Wee (1 – cos), jego wartości
zestawiono w tabeli 21,

b) w zakresie drugim zależność SF = f(Wee, cos) opisano równaniem 18, przy czym stałe
A = B,
c)

wartość stałej C, wykładnika A oraz krytycznej wartości iloczynu Wee(1 – cos) są charakterystyczne dla liści określonej rośliny. Dla liści pszenicy, kukurydzy i rzepaku ich wartości
podano w tabeli 22.
W przypadku liści rzepaku do określania stałych w równaniu (18) wykorzystano średnie war-

tości kąta zwilżania mierzone w różnych kierunkach. Dla liści pszenicy w tabeli 22 podano wartości stałych A i C dla kąta zwilżania mierzonego prostopadle i równolegle względem nerwu głównego, natomiast w przypadku kukurydzy jedynie mierzone prostopadle względem nerwu głównego. W tym ostatnim przypadku nie podano wartości stałych dla kątów zwilżania uzyskanych
w kierunku równoległym do nerwu głównego. Z danych zamieszczonych na rysunku 45b wynika,
że dla kąta || występuje znaczny rozrzut punktów eksperymentalnych oraz brak jest jednoznacznej
tendencji zmian współczynnika SF w funkcji iloczynu Wee(1-cos), stąd zaniechano wyznaczenia
stałych C i A.
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a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 45. Zależność współczynnika rozprzestrzeniania SF od iloczynu Wee(1 – cos): a) kukurydza (), b) kukurydza (||), c) pszenica (), d) pszenica (||), e) rzepak
Tabela 21. Zestawienie wartości SF w zakresie pierwszym
SF

Wee(1-cos)

Wee

1,950,38

204–795

1226–1400

3,250,65
3,250,65

220–1022
104–660

3,200,46

388–1000



Kukurydza
31,4–66,7
Pszenica
1144–1356
35,6–75,7
1144–1356
24,0–60,6
Rzepak
1226–1400
44,5–85,0
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Odchylenie standardowe

Współczynnik
zmienności

0,20

9,7%

0,35
0,35

10,7%
10,7%

0,25

7,7%

Tabela 22. Zestawienie wartości stałych równania (18)
C

A

Wee(1-cos)

8,85

-0,226

800–4050

268,27
92,14

-0,639
-0,515

1021–4345
690–4195

114,46

-0,516

1000–4122

Wee
Kukurydza
1226–2370
Pszenica
1356–2367
1356–2367
Rzepak
1226–2367



Współczynnik
zmienności

65-132

11,5%

0,547

75–146
60–140

11,9%
14,9%

0,868
0,804

85–138

9,5%

0,870

R2

9.7. Efektywność nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów
9.7.1. Wpływ surfaktantów na woski krystaliczne

Na podstawie zdjęć SEM określono strukturę wosków w miejscach, gdzie wcześniej
umieszczono kroplę z dodatkiem surfaktantów. W tabeli 23 zamieszczono wyniki powierzchni pokrycia woskami epikutykularnymi oraz ich charakterystykę. Na rysunkach 46 i 47 zaprezentowano
przykładowe zdjęcia SEM odpowiednio pszenicy i rzepaku. W przypadku liści pszenicy największa zmiana w strukturze wosków krystalicznych nastąpiła po położeniu roztworu z dodatkiem PE.
Woski krystaliczne nie mają struktury prostopadle ułożonych płytek. Znaczna część jest położna
na powierzchni liści, co świadczy o oddziaływaniu PE na woski krystaliczne. Również w przypadku liści rzepaku największe oddziaływanie na strukturę wosków powierzchniowych odnotowano dla PE. Z danych literaturowych wynika (Feng i in., 1999; Sharma i in., 2004), że dodatek
polieterów siloksanowych do roztworów stosowanych w oprysku ma na celu zwiększyć pobranie
substancji aktywnych przez roślinę i może prowadzić do zmiany struktury wosków krystalicznych,
co potwierdziła wykonana analiza struktury wosków krystalicznych. Zastosowanie wyższych stężeń PE może prowadzić do nadmiernej zmiany struktury wosków epikutykularnych, które stanowią naturalną warstwę ochroną dla liści, co w rezultacie będzie skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem liści, a co za tym idzie całych roślin. Na strukturę wosków krystalicznych w najmniejszym
stopniu oddziaływała mieszanina surfaktantów APG/EO. W przypadku liści pszenicy po zastosowaniu tej mieszaniny nie odnotowano zmian struktury wosków epikutykularnych. Natomiast na
liściach rzepaku struktura wosków przy zastosowaniu APG/EO była najmniej zmieniona. Z analizy
zdjęć SEM wynika, że struktura wosków na liściach rzepaku zmienia się bardziej pod wpływem
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działania surfaktantów aniżeli na liściach pszenicy, co może być spowodowane innym składem
chemicznym wosków.
Tabela 23. Powierzchnia pokrycia liści przez woski epikutykularne i ich struktura w miejscu położenia kropli z dodatkiem surfaktantów
Roślina

Pszenica

Powierzchni
pokrycia [%]

Struktura wosków

Próba kontrolna (rys.
33a)

47,16 ± 2,80

Woski są w postaci płytek prostopadłych do powierzchni liścia.
Większość ułożona jest w rozety.

APG
(rys. 33b)

40,78 ± 2,27

EO
(rys. 33c)

38,88 ± 2,51

PE
(rys. 33d)

52,84 ± 3,14

APG/EO
(rys. 33e)

47,05 ± 2,27

APG/PE
(rys. 33f)

44,75 ± 2,82

Surfaktant

Próba kontrolna
(rys. 34a)
APG
(rys. 34b)
EO
(rys. 34c)
Rzepak

40,58 ± 2,37
45,00 ± 2,75
42,85 ± 1,99

PE
(rys. 34d)

39,45 ± 2,49

APG/EO
(rys. 34e)

39,03 ± 2,51

APG/PE
(rys. 34f)

45,68 ± 2,94

Część wosków jest położona na powierzchni liści, pozostałe mają taką
samą strukturę jak próba kontrolna. Mniejsza gęstość wosków niż w
próbce kontrolnej.
Woski mają taką samą strukturę jak próba kontrolna, ale jest ich mniej,
co może świadczyć o ich częściowym rozpuszczeniu przez surfaktant.
Większa powierzchnia pokrycia wynika z tego, że nastąpiła zmiana
struktury wosków powierzchniowych. Znaczna część wosków to płytki
położone na powierzchni liścia, a nie prostopadłe płytkami jak w przypadku próby kontrolnej.
Woski są w postaci płytek prostopadłych do powierzchni liścia.
Większość ułożona jest w rozety. Struktura wosków taka sama jak w
próbie kontrolnej.
Woski są w postaci płytek prostopadłych do powierzchni liścia.
Większość ułożona jest w rozety. Struktura wosków taka sama jak w
próbie kontrolnej.
Woski w postaci pręcików i płytek, które są prostopadle usytuowane
względem powierzchnia liścia. Nieliczne płytki położone na powierzchni liścia.
Znaczna część wosków epikutykularnych jest położona na powierzchni
liścia, co skutkuje większą powierzchnią pokrycia liścia przez woski.
Znaczna część wosków epikutykularnych jest położona na powierzchni
liścia, co skutkuje większą powierzchnią pokrycia liścia przez woski.
Znaczna część wosków epikutykularnych jest położona na powierzchni
liścia, ale jest ich mniej niż w próbie kontrolnej, co może świadczyć o
rozpuszczeniu wosków.
Część wosków położona na powierzchnia liścia. Jest mniej wosków
prostopadle usytuowanych w stosunku do powierzchni liścia niż w kontroli.
Znaczna część wosków epikutykularnych jest położona
na powierzchni liścia, co skutkuje większą powierzchnią pokrycia liścia
przez woski.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rysunek 46. Zdjęcia SEM wosków krystalicznych na powierzchni liści pszenicy dla: a) próba kontrolna, b) APG,
c) EO, d) PE, e) APGE/EO, f) APGE/PE
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rysunek 47. Zdjęcia SEM wosków krystalicznych na powierzchni liści rzepaku dla: a) próba kontrolna, b) APG,
c) EO, d) PE, e) APGE/EO, f) APGE/PE
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9.7.2. Pobranie Zn

Zawartość cynku oznaczono w liściach rzepaku (rysunek 48) oraz ziarnie pszenicy (rysunek
49). Dodatek surfaktantu do roztworu ZnIDHA prowadzi do zwiększenia zawartości cynku w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy. Zawartość cynku uzależniona jest od rodzaju zastosowanego
surfaktantu. Stężenie cynku malało w kolejności APG > APG/EO > APG/PE > EO > PE. W przypadku APG w liściach rzepaku stężenie cynku było 2,3 razy wyższe niż w liściach, na które nie
był aplikowany cynk oraz 1,6 razy wyższe niż w liściach, na które był aplikowany ZnIDHA bez
dodatku ZPC. Po zastosowaniu PE zawartość cynku była o 22% niższa aniżeli po użyciu APG.
W przypadku ziarna pszenicy odnotowano podobne zależności. Dla APG w ziarnie pszenicy stężenie cynku było 2,4 razy wyższe niż w ziarnie pszenicy, na którą nie był aplikowany cynk oraz
1,5 razy wyższe niż w ziarnie pszenicy, na którą był aplikowany ZnIDHA bez dodatku ZPC. Dla
PE zawartość cynku była o 24% niższa aniżeli dla APG.

Stężenie cynku [mg·kg-1]

60
49,4

50

43,9

43,1
39,4

40

38,5

31,4

30
21,4

20
10
0
Brak
aplikacji

ZnIDHA

ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA +
APG
APG/EO
APG/PE
EO
PE

Rysunek 48. Zawartość cynku w liściach rzepaku

Wzrost zawartości cynku po dodatku surfaktantów spowodowany jest zwiększeniem powierzchni pokrycia liści, co przekłada się na większą powierzchnię pobierania składników pokarmowych przez rośliny. Różnice w zawartości cynku pomiędzy poszczególnymi surfaktantami
związane są z czasem parowania. Rośliny pobierają składniki pokarmowe jedynie, gdy nawóz na
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powierzchni liści jest w postaci roztworu. W przypadku PE występuje największa powierzchnia
pokrycia, jednak najkrótszy czas parowania oraz następuje znaczne skrócenie czasu pobierania
składników pokarmowych. Przy stosowaniu APG pomimo, że powierzchnia pokrycia jest znacznie
mniejsza, czas parowania jest o wiele dłuższy, co przekłada się na wydłużenie czasu pobierania
składników pokarmowych i większą zawartość cynku w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy.
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Stężenie cynku [mg·kg-1]

59,1
60

51,7

50

46,9

44,8

38,4

40
30

50,4

24,4

20
10
0
Brak
aplikacji

ZnIDHA

ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA + ZnIDHA +
APG
APG/EO
APG/PE
EO
PE

Rysunek 49. Zawartość cynku w ziarnie pszenicy

9.8. Aktywność wody
W tabeli 24 zaprezentowano wartości punktu rozpływania się pod wpływem wilgotności
otoczenia ZnIDHA bez dodatku surfaktantów oraz z dodatkiem 0,06% i 0,1% m/m substancji obniżających napięcie powierzchniowe. Wykonano pomiary soli wzorcowej tj. azotanu amonu i uzyskano POD 62,5%. Zgodnie z danymi literaturowymi przy temperaturze 25°C (w jakiej były wykonywane pomiary) wartość POD dla azotanu amonu wynosi 63% (Fernández i in., 2013). Nie
odnotowano wpływu dodatku surfaktantów oraz ich stężenia na wartość POD dla stałego nawozu
ZnIDHA. Uzyskano wartości POD w zakresie od 66,2% dla ZnIDHA + PE 0,06% m/m do 68,5%
dla ZnIDHA + APG 0,06% m/m. Dodatek surfaktantów nie prowadzi do uwodnienia się wyschniętej pozostałości nawozu na liściu w niższej wilgotności. W związku z tym większe pobranie cynku
w przypadku aplikacji ZnIDHA z dodatkiem APG nie jest związane z wartością POD, lecz z dłuższym czasem parowania.
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Tabela 24. Punkt rozpływania się pod wpływem wilgotności otoczenia
Próbka

POD
62,5%
67,8%
68,5%
68,1%
67,3%
66,9%
66,2%
66,9%
67,7%
67,3%
67,6%
67,2%

Azotan amonu
ZnIDHA
ZnIDHA + APG 0,06%
ZnIDHA + APG 0,1%
ZnIDHA + EO 0,06%
ZnIDHA + EO 0,1%
ZnIDHA + PE 0,06%
ZnIDHA + PE 0,01%
ZnIDHA + APG/EO 0,06%
ZnIDHA + APG/EO 0,1%
ZnIDHA + APG/PE 0,06%
ZnIDHA + APG/PE 0,01%

9.9. Wpływ surfaktantów na pobieranie i oddawanie wody przez stały nawóz ZnIDHA
Mikrogranulat ZnIDHA jest produktem higroskopijnym. W wilgotności otoczenia 60% po
6 h wilgotność próbki nawozu ZnIDHA (średnica cząstek 400–500 µm) zwiększyła się o 19,5%
(rysunek 50a i aneks tabela 1A). Wzrost wilgotności otoczenia do 80% istotnie wpływa na zawartość wody w produkcie. Po 6 h zawartość wilgoci w próbce ZnIDHA (średnica cząstek 400–500
µm) wynosiła 50,1% (aneks rysunek 142Aa i aneks tabela 2).
W przypadku cząsteczek ZnIDHA o średnicy poniżej 100 µm szybkość pochłaniania wilgoci przez nawóz ZnIDHA uzależniona była od rodzaju dodanego surfaktantu (rysunek 50b i aneks
rysunek 142Ab). Dodatek APG, APG/EO i APG/PE nie przyczynił się do wzrostu adsorpcji wody
w wilgotności 60%. Natomiast w wilgotności 80% odnotowano wzrost pobrania wody w przypadku nawozu z dodatkiem tych surfaktantów. Po 6 h wilgotność próbki nawozu z dodatkiem
APG była o 5% większa niż wilgotność próbki ZnIDHA bez dodatku surfaktantu. Dodatek takiej
samej ilości EO oraz PE do nawozu powodował spowolnienie pochłaniania wody bez względu na
wilgotność otoczenia. Po 6 godzinach wilgotność próbki ZnIDHA (wilgotność otoczenia 80%) bez
dodatku związków powierzchniowo czynnych wynosiła 47%, natomiast z dodatkiem EO oraz PE
odpowiednio 33% i 27%.
Przeprowadzono również analizę zmian wyglądu próbek nawozu podczas procesu nawilżania. W przypadku czystego nawozu ZnIDHA oraz z dodatkiem APG, APG/EO i APG/PE
w wilgotności otoczenia 80% początek procesu upłynniania próbek zaobserwowano już po 2 h
nawilżania, natomiast po 4 h następowało ich pełne upłynnienie. Początek upłynniania nawozów
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zawierających EO oraz PE w tych samych warunkach wystąpił odpowiednio po 4 i 5 h pochłaniania
wilgoci.
Na pobranie wody oddziałuje rozmiar cząstek nawozu ZnIDHA. Po dwóch godzinach
w komorze o wilgotności 80% wilgotność próbki ZnIDHA z dodatkiem APG o średnicy cząstek
< 100 µm wynosiła 29,5%, natomiast próbki o średnicy cząstek 400–500 µm 24,2%. Po tym czasie
następowało upłynnienie obu próbek, a różnice ich wilgotności były mniejsze (wynosiły około
2,5% po 4 h). Większa ilość pochłoniętej wilgoci przez nawóz o mniejszej średnicy cząstek była
determinowana większą powierzchnią ich kontaktu z otoczeniem.
a)

b)

Rysunek 50. Wpływ surfaktantów na zmianę w czasie wilgotności nawozów ZnIDHA w wilgotności względnej 60%:
a) o średnicy cząsteczek w przedziale 400–500 µm, b) o średnicy cząsteczek poniżej 100 µm

Na rysunku 51 przedstawiono zależność zmian wilgotności w czasie dla wstępnie upłynnionego nawozu ZnIDHA o średnicy cząstek poniżej 100 µm w wilgotności 80%. Po 2 godzinach
utrzymywania próbek w powietrzu o wilgotności 40% nawozy ZnIDHA z dodatkiem mieszanin
surfaktantów miały procentową zawartość wilgoci wynoszącą około 43%, natomiast pozostałe
próbki około 33%. Po 30 h jej zawartość ustabilizowała się na poziomie 15–17%. Jedynie dla mieszaniny APG/PE była niższa i wynosiła 11,8%. W aneksie na rysunku przedstawiono zależność
zmian wilgotności w czasie w przypadku wstępnie upłynnionego nawozu ZnIDHA o średnicy cząstek poniżej 400–500 µm w wilgotności 80%. Próbki nawozów upłynnianych w wilgotności 60%
nie różniły się szybkością oddawania wody (aneks rysunek 144A). Zbliżone wartości wilgotności
nawozów wykazały, że dodatek użytych w badaniach surfaktantów nie spowodował zwiększenia
zatrzymania wody. Z badań przeprowadzonych przez Gaskina i Hollowaya (1992) wynika, że wła-
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ściwości humektantów mają EO z zawartością tlenku etylenu od 15 do 20. Użyty w prezentowanych badaniach EO zawierał jedynie 5 grup EO, stąd nie wykazywał on zdolności do zatrzymywania wody z otoczenia.

Rysunek 51. Ubytek wilgoci w funkcji czasu z upłynnionych w wilgotności względnej 80% nawozów ZnIDHA
o średnicy cząstek poniżej 100 µm

Proces oddawania wody przez nawozy ZnIDHA o średnicy cząstek 400–500 µm, które były
uwodnione w wilgotności 80% lub 60%, przebiegał podobnie bez względu na rodzaj dodanego
surfaktantu. Przykładowo w nawozach wstępnie uwodnionych w wilgotności 80% po 24 godzinach
w wilgotności 40% zawartość wilgoci ZnIDHA z dodatkiem APG/PE wynosiła 12,3%, a ZnIDHA
bez dodatku surfaktantów 16,5% (aneks rysunek nr 143A i aneks tabela 4A). Natomiast w nawozach wstępnie uwodnionych w wilgotności 60% zawartość wilgoci po 24 godzinach w wilgotności
40% ZnIDHA z dodatkiem APG/PE wynosiła 12,0%, a ZnIDHA bez dodatku surfaktantów 9,5%
(aneks rysunek nr 144Aa i aneks tabel 3A).
Z przeprowadzonych badań wynika, że nawóz ZnIDHA jest higroskopijny, a pochłanianie
wilgoci będzie skutkować zbrylaniem mikrogranulatu, powstawaniem skorupki na jego powierzchni, a w skrajnych przypadkach do uplastycznienia albo upłynnienia nawozu. Dodatek EO
i PE wpływa na spowolnienie procesu pobierania wody. Ponadto na pobranie wody z otoczenia
wpływa średnica cząstek, im jest mniejsza, tym początkowo następuje większa absorpcja wody.
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10. Podsumowanie części badawczej
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zwilżalnością liści rzepaku, pszenicy i kukurydzy,
wpływem wybranych surfaktantów (alkilopoliglukozydu (APG), oksyetylatu alkoholu tłuszczowego (EO) oraz polieteru siloksanowego (PE)) na powierzchnię pokrycia liści roślin biodegradowalnym nawozem ZnIDHA, czasem odparowania wody z ich powierzchni oraz ilością cynku pobranego przez rośliny. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono:
1.

Zastosowane w badaniach surfaktanty różnią się właściwościami zwilżającymi. APG jedynie
w nieznacznym stopniu obniża napięcie powierzchniowe i poprawia zwilżalność powierzchni
liści, natomiast PE już przy stężeniu 0,02% m/m powoduje gwałtowne obniżenie napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania. Zastosowanie mieszanin APG/EO oraz APG/PE pozwala
uzyskać pośrednie wartości kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego w stosunku do jednoskładnikowych roztworów surfaktantów o analogicznym stężeniu.

2.

Stabilność pian powstałych nad roztworami ZnIDHA zależy w dużym stopniu od rodzaju dodanego surfaktantu. W przypadku jednoskładnikowych roztworów ZPC stabilność malała
w kolejności APG > EO > PE. Dodatek EO do roztworu APG wywoływał dodatkowo nieznaczny wzrost stabilności pian w odniesieniu do pojedynczych surfaktantów. Natomiast
piany nad roztworami nawozu z dodatkiem APG/PE były znacznie bardziej stabilne niż nad
roztworami nawozu z dodatkiem PE.

3.

Wartości kątów zwilżania zależą od chropowatości powierzchni liści w skali nano i mikro
natomiast nie zależą od wilgotności względnej powietrza. Chropowatość w skali mikro,
w szczególności ułożenie komórek oraz podłużnych bruzd wzdłuż nerwu głównego, powoduje, że kąty zwilżania dla kierunku rozprzestrzeniania się kropli równoległego do nerwu
głównego (𝜃∥) są niższe od wartości kątów zwilżania dla kierunku rozprzestrzenia się kropli
prostopadłego do nerwu głównego (𝜃⊥). Efekt ten jest widoczny na powierzchni liści pszenicy
oraz kukurydzy, dla których zmierzone wartości kąta zwilżania 𝜃⊥ są większe niż 𝜃∥. Na powierzchni liści rzepaku nie ma bruzd oraz uprzywilejowanego kierunku ułożenia komórek,
co determinuje rozpływanie się kropli w jednym kierunku, tym samym wartości kąta zwilżania
𝜃⊥ oraz 𝜃∥ są zbliżone, co jest związane z równomiernym rozpływaniem się kropli we wszyst-

kich kierunkach.
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4.

Dla użytych w badaniach roślin, niezależnie od rodzaju i stężenia użytych surfaktantów, wartości kątów zwilżania maleją w kolejności: pszenica > rzepak > kukurydza. Różnice w zwilżalności powierzchni roślin można powiązać z woskami krystalicznymi, które wywołują chropowatość w skali nano. Na powierzchni liści kukurydzy znajduje się najmniejsza ilość wosków, stąd też charakteryzuje się ona największą zwilżalnością. Z porównania kątów zwilżania
dla rzepaku i pszenicy wynika, że nie tylko stopień pokrycia powierzchni woskami decyduje
o zwilżalności, ale również ich ukształtowanie. Obserwacje te można wyjaśnić za pomocą
modelu Cassie–Baxtera, który przewiduje wpływ na zwilżalność uwięzionych pęcherzyków
powietrza między nierównościami.

5.

Wielkość powierzchni pokrycia i czas parowania uzależnione są od rodzaju oraz stężenia surfaktantu, rodzaju powierzchni oraz wilgotności otoczenia. Dla poszczególnych surfaktantów
powierzchnia pokrycia rośnie, a czas parowania maleje w kolejności APG < APG/EO <
APG/PE < EO < PE. Wielkość powierzchni pokrycia rośnie, a co się z tym wiąże, czas parowania maleje wraz ze wzrostem stężenia surfaktantów. Zarówno powierzchnia pokrycia,
jak i czas parowania rosną wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia.

6.

Kształt powierzchni pokrycia uzależniony jest od rodzaju materiału, na który została położona
kropla. Dla powierzchni modelowych oraz liści rzepaku kropla rozpływa się równomiernie we
wszystkich kierunkach, natomiast na powierzchni liści pszenicy oraz kukurydzy rozprzestrzenianie się kropli wzdłuż nerwu głównego jest uprzywilejowanym kierunkiem, co prowadzi do
powstania powierzchni pokrycia o owalnym kształcie. Dodatek surfaktantu do roztworu nawozu oraz obecność podłużnych bruzd na powierzchni liści pszenicy i kukurydzy prowadzą
do wystąpienia efektu kapilarnego, który nasila rozpływanie się kropli wzdłuż nerwu głównego.

7.

Zaproponowano równania korelacyjne pozwalające obliczyć współczynnik rozprzestrzeniania
kropli na powierzchniach liści pszenicy, kukurydzy i rzepaku. W równaniu tym współczynnik
rozprzestrzeniania SF jest uzależniony od zmodyfikowanej liczby Webera oraz kąta zwilżania.
Stałe w równaniu są charakterystyczne dla danego rodzaju liści. Skorzystanie z zaproponowanych zależności wymaga wyznaczenia eksperymentalnie napięcia powierzchniowego oraz
lepkości i gęstości roztworu nawozu. Wyznaczenie powierzchni pokrycia liści przez roztwory
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nawozu z dodatkiem surfaktantów jest długotrwałym procesem, stąd zaproponowane równanie może być wykorzystane podczas opracowywania nowych nawozów dolistnych, co znacznie skróci proces ich formulacji
8.

Dodatek surfaktantów powoduje zwiększenie pobrania cynku przez rośliny. Największą ilość
cynku w liściach rzepaku oraz ziarnie pszenicy uzyskano dla ZnIDHA z APG, a najmniejszą
dla ZnIDHA z PE. Rośliny pobierają składniki odżywcze z nawozów aplikowanych dolistne
jedynie, gdy znajdują się one na powierzchni liści w postaci uwodnionej. Dane te świadczą
o tym, że surfaktant, który wywołał względnie najmniejszy wzrost powierzchni pokrycia spowodował jednocześnie największy wzrost pobrania cynku przez rośliny.

9.

Surfaktanty dodane do nawozu ZnIDHA nie wpływają na wartość punktu rozpływania się nawozu pod wpływem wilgotności otoczenia (POD). Nie odnotowano zależności POD od rodzaju oraz stężenia surfaktantów. Z danych tych wynika, że dodatek surfaktantów nie powoduje uwodnienia się kropli nawozu w wilgotności względnej otoczenia niższej od około 67%.

10. Mikrogranulat ZnIDHA to produkt higroskopijny. Szybkość pochłaniania wilgoci przez nawóz ZnIDHA można zmodyfikować przez dodatek ZPC. Spośród zbadanych surfaktantów EO
oraz PE spowolniły, natomiast APG przyspieszył pochłanianie wilgoci przez nawóz ZnIDHA.
Żaden z użytych surfaktantów nie powodował wydłużenia czasu utrzymywania się wody
w nawozie. PE oraz EO wydłużają o kilka godzin czas, w którym nawóz w wilgotnym powietrzu będzie występował w formie stałej.
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Wnioski
Nawożenie dolistne stosowane jest interwencyjnie w czasie występowania niedoborów
składników pokarmowych, w związku z tym konieczna jest wysoka efektywność tego sposobu
odżywiania roślin. Poza dostosowaniem składu nawozu do potrzeb pokarmowych danej rośliny
konieczne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni kontaktu nawozu z organami rośliny, co
zwiększa szansę pobrania składników pokarmowych. Na podstawie przeprowadzonych badań
można stwierdzić, że dodatek surfaktantów prowadzi do zwiększenia pobrania cynku przez rośliny
w trakcie stosowania nawozu ZnIDHA, jednak jednocześnie nie oznacza to, że ciągła poprawa
zwilżalności liści, a co się z tym wiąże wzrastająca powierzchnia pokrycia, zwiększa każdorazowo
efektywność pobrania składników odżywczych. Stosowanie surfaktantów, które znacznie obniżają
napięcie powierzchniowe (np. EO albo PE), prowadzi do istotnego skrócenia czasu parowania,
a tym samym czasu pobierania składników pokarmowych. Dodatek surfaktantu do nawozu powinien przede wszystkim prowadzić do znacznego zwiększenia adhezji kropli roztworu do organów
roślin, co ma przeciwdziałać odbiciu kropel od hydrofobowych powierzchni podczas rozpylania
i umożliwić przejście ze stanu Cassie––Baxtera do Wenzela, jednak nie powinien istotnie wpływać
na skrócenie czasu parowania.
Zwiększenie kontaktu kropli roztworu nawozu z organami roślin wymaga pokonania bariery
włosków, a następnie wosków powierzchniowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu ZPC.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że kierunek rozprzestrzeniania się
kropli nawozu zależy przede wszystkim od morfologii górnej powierzchni blaszki liściowej (budowa komórkowa, głębokość bruzd, pofałdowanie powierzchni). Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się kropli do jednego kierunku skutkuje nie tylko jej podłużnym kształtem, ale
również mniejszą powierzchnią pokrycia liści nawozem. Chropowatość powierzchni w skali mikro, zwłaszcza występowanie podłużnych wąskich bruzd i znacznie obniżone napięcie międzyfazowe wywołane dodatkiem surfaktantów skutkuje wystąpieniem efektu kapilarnego. Z tych powodów przewidywanie współczynnika rozprzestrzeniania na podstawie równań zaproponowanych
dla powierzchni gładkich (np. teflon) nie może być wykorzystane przy opracowaniu nawozów dolistnych. W przypadku opracowywania nowych nawozów dolistnych można natomiast wykorzystać zaproponowane w tej pracy równania korelacyjne słuszne dla danego gatunku rośliny.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wpływem wybranych surfaktantów na właściwości aplikacyjne biodegradowalnego nawozu dolistnego ZnIDHA. Nawozy dolistne są stosowane powszechnie w rolnictwie w celu szybkiego dostarczenia roślinom niezbędnych składników pokarmowych. Zarówno z powodów ekonomicznych, jak i wpływu rozpylanych
substancji na środowisko naturalne należy dążyć do zwiększenia pobrania składników odżywczych
z kropli rozpylonych nawozów.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań trzech surfaktantów wyselekcjonowanych
na podstawie studiów literaturowych: alkilopoliglukozyd (APG), oksyetylat alkoholu tłuszczowego (EO) oraz polieter siloksanowy (PE). EO i PE nie mieszają się z roztworem ZnIDHA, stąd
opracowano mieszaniny APG/EO i APG/PE, w przypadku których nie wydziela się faza powierzchniowa. Pomiary nad wpływem surfaktantów na zwilżalność, stopień pokrycia powierzchni
nawozem oraz czas parowania wody z kropli przeprowadzono na górnej powierzchni liści rzepaku,
pszenicy i kukurydzy oraz na powierzchniach modelowych.
Opierając się na przeprowadzonych pomiarach, ustalono, że wszystkie użyte surfaktanty
zwiększają zwilżalność powierzchni liści, jakkolwiek z różną skutecznością. Poprawa zwilżalności, a co się z tym wiąże, wzrost powierzchni pokrycia liści nawozem i skrócenie czasu parowania
zmieniają się w kolejności PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG. Na zwilżalność powierzchni
duży wpływ ma chropowatość powierzchni w skali nano i mikro. Występowanie głębokich bruzd
w skali nano na powierzchni liści pszenicy i kukurydzy wywołuje efekt kapilarny, który powoduje
zróżnicowanie kąta zwilżania w zależności od kierunku rozprzestrzeniania się kropli. Również stabilność pian powstałych nad roztworami ZnIDHA zależy w dużym stopniu od rodzaju dodanego
surfaktantu. W przypadku jednoskładnikowych roztworów ZPC stabilność malała w kolejności
APG > EO > PE.
Dodatek użytych surfaktantów prowadzi do zwiększenia pobrania cynku przez rośliny
w trakcie stosowania nawozu ZnIDHA, jednak ze wzrostem powierzchni pokrycia liści nawozem
ilość pobranego cynku maleje, co powiązano ze znacznym skróceniem czasu parowania wody.
Surfaktanty dodane do nawozu ZnIDHA nie wpływają na wartość punktu rozpływania się
nawozu pod wpływem wilgotności otoczenia (POD), natomiast modyfikują szybkości pochłaniania wilgoci. EO oraz PE spowolniły, natomiast APG przyspieszył pochłanianie wilgoci przez nawóz ZnIDHA. Żaden z użytych surfaktantów nie powodował wydłużenia czasu utrzymywania się
wody w nawozie.
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Spis oznaczeń
sg

napięcie międzyfazowe na granicy ciało stałe-gaz

[J·m-2]

lg

napięcie międzyfazowe na granicy ciecz-gaz

[J·m-2]

sl

napięcie międzyfazowe na granicy ciało stałe-ciecz

[J·m-2]



równowagowy kąt zwilżania dla powierzchni idealnej

[°]

r

równowagowy kąt zwilżania dla powierzchni chropowatej

[°]

r

stosunek powierzchni wypukłej do powierzchni płaskiej

-

f

frakcja ciała stałego będącego w kontakcie z cieczą

-

θad

końcowa wartość kąta zwilżania podczas napływu cieczy

[°]

θr

statyczny kąt zwilżania podczas cofania cieczy

[°]

L0

maksymalna wartość promienia kropli

[m]

L

promień podstawy kropli

[m]

V

objętość kropli

t

czas

F(θ)

funkcją uzyskaną przez Picknett’a and Bexon’a (1977) poprzez

[m3]
[s]

numeryczną interpolację wielomianem dla izotermicznego odparowania
f(θ)

funkcja kąta zwilżania pozwalająca obliczyć objętość kropli

csat

stężenie molowe pary nasyconej

[mol·m-3]

c

stężeniem molowe pary wodnej w powietrzu w dużej odległości

[mol·m-3]

od kropli
Tav

średnia temperatura

[K]

T

temperatura otoczenia

[K]

D

współczynnik dyfuzji pary wodnej w powietrzu

ρ

gęstość cieczy

[kg·m-3]

M

masa molowa

[kg·mol-1]

H

wilgotność względna powietrza

X

średnica kropli

W1

waga doniczek po wypełnieniu glebą

[kg·(m·s·Pa)-1]

[%]
[µm]
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[kg]

W2

waga doniczek po wypełnieniu glebą i wodą dodaną do nasyce-

[kg]

nia
θǁ

równoległy kąt zwilżania

[°]

𝜃⊥

prostopadły kąt zwilżania

[°]

θ40

kąt zwilżania mierzony po 40 s od położenia kropli na po-

[°]

wierzchnia liścia
aw

aktywność wody

-

SF

współczynnik rozprzestrzeniania

-

As

powierzchnia pokrycia ciała stałego kroplą roztworu nawozu z

[mm2]

dodatkiem surfaktantu
Aw

powierzchnia pokrycia ciała stałego kroplą roztworu nawozu w

[mm2]

wodzie redestylowanej
Re

liczba Reynoldsa

-

We

liczba Webera

-

Wee

zastępcza liczba Webera

-

σ

napięcie powierzchniowe

η

lepkość

g

przyspieszenie ziemskie

δe

zastępczy wymiar poprzeczny

[J·m-2]
[kg·(m·s)-1]
[m·s-2]
[m]
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Spis produktów handlowych
1. Adigor – metylowany olej rzepakowy (Syngenta)
2. Agnique PG 8105-G – alkilopoliglukozyd (BASF)
3. Agnique PHA 10 – oksyetylowana (10 mol EO) 2-propyloheptylo amina (BASF)
4. Agral – 63 procentowy kondensat oksyetylatu nonylofenolu (Syngenta)
5. Baypure CX 100 – 32 – 24% roztwór soli sodowej kwasu iminodibursztynowego (Lanxess)
6. Break Thru s 240 – polieter siloksanowy (Evonik)
7. Citogate - eter alkilopoliglikolowy (ZarNegaranPars, Iran)
8. Coragen 200 SC – roztwór chlorantraniliprolu (Du Pont)
9. Frigate – mieszanina oksyetylowanych amin tłuszczowych (ISK Biosciences Corp., Anglia)
10. Genapol C-80 – oksyetylat alkoholu tłuszczowego o długości łańcucha węglowego C12-C14
oraz 8 grupach tlenku etylenu (Clariant)
11. Genapol X-080 – eter monoalkilowym glikolu polietylenowego (Clariant)
12. Glucopon 215SCUP – alkilopoligkozyd na naturalnych alkoholach C8-C10(BASF)
13. LI 700 - surfaktant o składzie 35% kwas propionowy, 35% fosfolipidy sojowe oraz 10-30%
niejonowego surfaktantu (Du Pont)
14. Rokanol NL5 – oksyetylat alkoholu tłuszczowego (PCC Exol)
15. Roundup
16. Silwet L-77 – zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu [alfa-1,1,1,3,5,5,5heptametylotrisiloksanopropylo-omega-metoksy-polialkilenotlenek] (Helena Agri-Enterprises, LLC)
17. X-77 - Alkilopolioksyetylen (Loveland Industries, INC., Greeley, Colo.)
18. Triton X-100 – oksyetylat oktylofenolu (Union Carbide)
19. Tween 40 – monopalmitynian sorbitanu + 20 moli EO (Uniqema)
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Spis skrótów
1. APG – alkilopoliglukozyd
2. APG/EO – mieszanina alkilopoliglukozydu i oksyetylatu alkoholu tłuszczowego
3. APG/PE – mieszanina alkilopoliglukozydu i polieteru siloksanowego
4. BBCH - Skala BBCH (skrót oficjalnie pochodzi od niemieckiego Biologische Bundesanstatt,
Bundessortenamt und Chemische Industie, anieoficjalnie reprezentuje cztery firmy wspierające rozwój systemu tj. Bayer, Basf, Ciba-Geigy i Hoechst) dzieli ontogenezę roślin na fazy
oraz podfazy, a do ich zapisu stosuje się dwucyfrowy kod. Pierwsza cyfra oznacza fazę, a
druga podfazę
5. CAC – krytyczne stężenie agregacji (z ang. critical aggregation concentration)
6. CMC – krytyczne stężenie micelizacji (z ang. critical micelle concentration)
7. COC – koncentrat oleju roślinnego z dodatkiem 20% niejonowych surfaktantów
8. CWC – krytycznego stężenia zwilżania (z ang. critical wetting concentration)
9. DMEA – dimetyloetanoloamina
10. DTPA – kwas dietylenotriaminopentaoctowy
11. EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy
12. EO – oksyetylat alkoholu tłuszczowego
13. GLDA – kwas dikarboksymetyloglutaminowy
14. HBED – hydroksybenzyloetylenodiamina
15. HEDTA – kwas hydroksyetylenodiaminotrioctowy
16. HTAB – bromek heksadecylotrimetyloamoniowy
17. IDHA – kwas iminodibursztynowy (kwas N-(1,2-dikarboksyetylo)-D,L-asparaginowy)
18. LAI – wskaźnik pokrycia liściowego (z ang. Leaf Area Index),
19. L-GLDA – izomer lewoskrętny kwasu dikarboksymetyloglutaminowego
20. MGDA – kwas metyloglicynodioctowy
21. MKP – fosforan monopotasowy
22. MSO – metylenowany olej z nasion – 1% v/v
23. NIS – surfaktant niejonowy: mieszanina polialkoksylatu alkiloarylu oraz kwasów tłuszczowych
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24. NPK – wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot (N), fosfor (P) i potas (K) w
postaci przyswajalnej przez rośliny
25. NTA – kwas nitrylotrioctowy
26. OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z ang. Organisation for Economic
Co-operation and Development
27. OSB – olejowa mieszanina surfaktantów o zawartości 40% substancji czynnych
28. PE – polieter siloksanowy
29. POD – wilgotność względna otoczenia przy której następuje uwodnienie substancji (z ang.
point of deliquescence)
30. RNA – kwas rybonukleinowy (z ang. ribonucleic acid)
31. SDBS – dodecylobenzosulfonian sodu
32. SDS – dodecylosiarczan sodu
33. SEM – skaningowy mikroskop elektronowy (z ang. scanning electron microscope)
34. SF – współczynnik rozprzestrzeniania (z ang. spreading factor)
35. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (z ang. World Health Organization)
36. ZnDTPA – chelat cynku soli sodowej kwasu dietylenotriaminopentaoctowego
37. ZnEDTA – chelat cynku soli sodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego
38. ZnIDHA – chelat cynku soli sodowej kwasu D,L–asparaginowego
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Spis rysunków
Rysunek 1. Podział powierzchni ze względu na zwilżalność ........................................................ 10
Rysunek 2. Różnice pomiędzy modelem Younga, Wenzela oraz Cassie–Baxtera ....................... 11
Rysunek 3. Model budowy zewnętrznej powierzchnia liści ......................................................... 13
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Rysunek 16. Stanowisko do pomiaru zdolności pianotwórczych metodą Rossa–Milesa ............. 70
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