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Bor a gleby 

Całkowita zawartość boru w glebie mieści się w zakresie od 2 do 80 mg/kg, przy czym 

w glebach pustynnych, zasolonych, stężenie tego mikroelementu przekracza 100 mg/kg. 

Bardzo wysokim poziomem boru charakteryzują się również gleby powstałe z osadów 

morskich, nawet do 200 mg/kg, oraz gleby z terenów nadmorskich. Ponadto w zależności od 

klimatu, gleby klimatu suchego i półsuchego są bogatsze w bor w porównaniu z glebami 

klimatu wilgotnego. W roztworach glebowych stężenie tego mikroelementu mieści się w 

przedziale od 65 do 3000 mg/l. Bor jest silnie sorbowany przez wodorotlenki metali, minerały 

ilaste i glebową substancję organiczną. Sorpcja B przez kwasy huminowe jest szczególnie silna 

i wzrasta wraz z odczynem gleb, co ma znaczenie w przypadkach jego zawartości szkodliwej 

dla roślin.  

Występuje duże zróżnicowanie jego zawartości w zależności m.in. od typu, gatunku i rodzaju 

gleb. Najuboższymi glebami w bor przyswajalny są gleby bielicowe wytworzone z piasków i 

gliny zwałowej oraz mady, natomiast najwięcej przyswajalnego boru zawierają czarne ziemie, 

gleby bielicowe wytworzone z utworów pyłowych, gleby brunatne, mułowo-bagienne i 

torfowe oraz rędziny. Mniejsze zawartości boru przyswajalnego stwierdza się w głębszych 

warstwach gleb, niż warstwach akumulacyjno-próchnicznych.  

Ilość przyswajalnego boru w glebie zależy od odczynu gleb, zawartości próchnicy, nawożenia 

(mineralnego oraz organicznego) oraz od ilości opadów. Dostępność bromu dla roślin maleje 

przy wzroście pH gleby od 6 wzwyż. Dlatego też silne wapnowanie gleb związane z gwałtowną 

zmianą pH może spowodować obniżenie zawartości form przyswajalnych boru dla roślin 

(występowanie niedoboru boru szczególnie u buraka cukrowego). Podniesienie pH gleby 

powyżej 7 powoduje występowanie dysocjacji kwasu borowego i pojawienie się anionu B(OH)-

4. W zakresie pH 7-9 wyżej wspomniany anion jest sorbowany przez minerały ilaste, tlenki i 

wodorotlenki glinu stając się mniej przyswajalnym dla roślin. Nawożenie NPK może zmniejszyć 

zawartość przyswajalnego boru w glebie.  Istnieje ścisła korelacja pomiędzy zawartością w 

glebie masy organicznej a koncentracją boru. Im więcej jest w glebie masy organicznej tym 

będzie się charakteryzowała wyższą zawartością boru. Systematyczne nawożenie obornikiem 

wpływa korzystnie na zawartość boru przyswajalnego w glebie. Niemniej jednak pełna dawka 

obornika nie pokrywa potrzeb roślin względem boru. Z dawką 30t/ha obornika wprowadza się 



tylko około 150 g boru, którego wykorzystanie przez rośliny jest niewielkie. Tuchołka i 

współpracownicy (Tuchołka i in. 1959) stwierdzili w swoich badaniach, że bezpośrednio po 

nawożeniu obornikiem w glebach ubogich może wystąpić okresowe unieruchomienie 

przyswajalnego B oraz Mn.  

Wysokie temperatury otoczenia powodujące występowanie długotrwałych susz powodują 

silniejsze wiązanie boru. Deficyt form fitoprzyswajalnych boru najczęściej występuje w latach 

posusznych. Kluge (Kluge 1971) zaobserwował, że stany deficytowe boru dla roślin związane 

są przede wszystkim ze zmniejszeniem ilości roztworu glebowego, natomiast stężenie tego 

mikroelementu w roztworze nie zmienia się w sposób istotny w okresie wegetacyjnym. 

W glebach klimatu humidowego, sprzyjającego procesom przepływu wód w dół profilu 

glebowego B jest intensywnie wymywany w głąb gleby do wód gruntowych i drenarskich, a z 

nimi do cieków wodnych. Wymywanie to jest na tyle duże, że stwierdza się tylko krótkotrwałe 

(1-2 lata) działanie następcze nawozów borowych stosowanych doglebowo. W późniejszych 

fazach rozwojowych, gdy roślina głębiej ukorzeni się, nie poprawia się komfort odżywiania 

borem, tak jak to ma miejsce w przypadku potasu lub magnezu. 

Wśród podstawowych z punktu widzenia produkcji roślinnej pierwiastków grupy 

mikroelementów, najbardziej deficytowym składnikiem w glebach Polski jest właśnie bor. 

Pobieranie z plonami oraz wymywanie tego składnika z gleb powoduje, że bilans boru w 

naszych glebach jest ujemny (około minus 500g B/ha) i spośród wszystkich mikroskładników 

jest najbardziej niekorzystny. Wg. badań Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych aż 74% 

przebadanych gleb charakteryzowało się niską zasobnością w ten mikroelement. Dla 

porównania drugim najbardziej deficytowym mikroskładnikiem jest miedź, która występuje w 

niedoborze w 39% gleb. W tabeli 1 przedstawiono liczby graniczne stosowane do wyceny gleb 

pod względem zasobności gleb w bor przyswajalny. 

 
Tabela 1. Ocena zawartości boru w glebach mineralnych 

 

Klasa 
zasobności 

Zawartość B mg·kg-1 przy pH w 1 mol KCL·dm-3 

  < 4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 > 6,5 

III niska < 0,8 < 1,0 < 1,3 < 2,2 

II średnia 0,8-2,6 1,0-3,2 1,3-4,3 2,2-7,2 

I wysoka > 2,6  > 3,2 > 4,3 > 7,2 

 
Wyniki badań nad zawartością boru w glebach (rys. 1) wskazują na znaczne regionalne 

zróżnicowanie zasobności gleb w bor. Najwięcej gleb ubogich w bor występowało na obszarze 

województwa podlaskiego (ponad 90%), zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 

wielkopolskiego i świętokrzyskiego (ponad 80%), najmniej w podkarpackim i dolnośląskim. 

Zmniejszające się zużycie nawozów naturalnych, intensyfikacja produkcji roślinnej oraz udział 

mikroelementów w nawozach mineralnych odgrywają decydującą rolę w ich występowaniu w 

glebie. 

 



 

 

Rysunek 1. Ocena zasobności gleb Polski w bor przyswajalny wg. badań OSChR w latach 2009-

2012 

Nawożenie borem 

Nawożenie doglebowe  

Pobieranie boru przez rośliny jest dość silnie skorelowane z zawartością 

rozpuszczalnych form tego mikroskładnika w glebie. Pobierany jest bowiem przez rośliny 

przede wszystkim biernie, z ruchem wody. Zawartości boru są w glebie na tyle małe, że 

jednorazowe bardzo równomierne stosowanie do 1,8-2 kg boru na hektar jest bezpieczne, 

natomiast przekroczenie tej dawki może ujemnie wpływać na rozwój roślin następczych, o 

mniejszych wymaganiach względem boru (zboża), a także jest niebezpieczne dla życia 

biologicznego gleby. Na glebach o niskiej zasobności, bor powinno się stosować w małych 

jednorazowych dawkach: do 2-4 kg, przedsiewnie, mieszając nawóz z warstwą 10-20 cm gleby 

(tabela 2). 

Tabela 2. Doglebowe dawki boru (kg/ha) 

Składnik Zboża Ziemniak Burak Oleiste Motylkowate 

B - 1 2-4 2 1,5 

 

Pamiętajmy, że granica pomiędzy zawartością zbyt niską dla roślin w glebie, a nadmierną, 

szkodliwą dla wielu roślin jest bardzo wąska i wynosi około 1,8 kg B/ha. Nie znając zasobności 

gleby, bor doglebowo powinien być stosowany z wielką rozwagą. 

 



Bor zastosowany w formie nawozu jest częściowo trwalej sorbowany, uwsteczniony, 

wymywany itp., a więc nie będzie w całości wpływał na wzrost koncentracji boru 

przyswajalnego w glebie. Jest szybko wymywany z gleb, i już w okresie 6 miesięcy wymyciu 

ulega od 16 do blisko 70% zastosowanego boru. Wartości te wskazują, że nawożenie borem 

powinno być stosowane w małych dawkach, ale systematycznie, zawsze pod rośliny 

wykazujące duże zapotrzebowanie na ten mikroskładnik. Nie nadużywajmy stosowania 

dużych dawek (powyżej 2 kg/ha) tego szkodliwego, ale niezbędnego pierwiastka, bo i tak nie 

zwiększymy trwale zasobności gleby. 

Terminy i dawki 

Bardzo ważne, specyficzne funkcje boru w roślinie od początku jej wzrostu 

(kiełkowania) do wydania nasion i owoców wskazują, że powinien być on stosowany pod 

rośliny najbardziej wymagające boru – doglebowo, tak by gleba zawierała co najmniej średnią 

zasobność, a w późniejszych fazach wegetacji, zwłaszcza podczas suszy, koniecznie dolistnie, 

w kilku terminach, aż do fazy przed kwitnieniem roślin. 

Pod rośliny o najmniejszych potrzebach (jednoliścienne – zboża, trawy oraz soja, fasola i 

niekiedy ogórek) należy ograniczać stosowanie nawozów z borem (choć większość gleb jest 

uboga w ten pierwiastek) i ewentualnie stosować w dawce do 0,5 kg B/ha. Tak małe dawki 

praktycznie można zastosować bezpiecznie tylko w postaci kompleksowych nawozów 

wieloskładnikowych: Polifoska® Petroplon lub Polimag® S, albo Saletrzak z borem 27+B 

Standard, Salmag® z borem, czyli w nawozach o stałym składzie chemicznym każdej granuli. 

Na użytkach zielonych, gdy gleby ubogie są w bor, zaleca się stosować do 0,5 kg B/ha co 3-4 

lata, co sprzyja rozwojowi roślin motylkowych i ziół w runi. 

Nawożenie dolistne 

Ponieważ bor prawie nie przemieszcza się w roślinie, więc przy dzielonych dawkach 

(kilka oprysków) rosnący stożek wzrostu i nowo powstające organy nie będą odczuwały jego 

niedoboru. Z tego powodu dokarmianie dolistne (pozakorzeniowe) borem jest najbardziej 

efektywnym i bezpiecznym dla środowiska, roślin oraz zdrowia konsumenta nawożeniem tym 

najpowszechniej deficytowym mikroskładnikiem. Zaleca się kilkakrotny oprysk, bardzo małymi 

dawkami, na wszystkie rośliny jednorazowo do 50 g/ha B, a na wymagające szczególnie dużo 

tego mikroskładnika (jednorazowo do 100 g/ha B). Można stosować sole techniczne – kwas 

borowy – 17,5% B i boraks – 11,3% B – które są również stosunkowo tanim źródłem tego 

mikroskładnika. Bardziej polecany jest kwas borowy, bo lepiej rozpuszcza się w zimnej wodzie. 

Poza tym na rynku występuje dużo nawozów z mikroskładnikami, w tym z borem. 

Sole techniczne można stosować także doglebowo, ale tylko w formie oprysku, bo 

nierównomierne rozsianie boru lub nadmierne (lokalnie) dawki mogą mieć ujemne skutki dla 

roślin, dla ich konsumentów oraz środowiska. 

Do roślin o dużym zapotrzebowaniu na bor jest burak cukrowy. Specyfiką buraka 

cukrowego są duże potrzeby pokarmowe w stosunku do boru, który jest pobierany w 

największych ilościach spośród mikroelementów. Przeciętnie burak pobiera ok. 400 - 800 

gramów boru na hektar. Ponad 70% gleb Polski jest jednak ubogich w bor (rys. 1). Średnia 



zasobność gleby i przeciętna dawka obornika (30-40 t/ha) lub gnojowicy (50-60 m3) 

dostarczają około 150 g boru. Pozostałą ilość składnika należy uzupełnić w nawozach 

mineralnych. 

Standardową formą dostarczania składników pokarmowych jest nawożenie doglebowe. 

Dolistne nawożenie buraka cukrowego borem jest jednak bardziej efektywne, gdyż umożliwia 

szybkie dostarczenie boru w odpowiednich ilościach i fazach rozwojowych roślin. Zabieg ten 

powinien być wykonywany od fazy szóstego liścia do fazy pełnego zakrycia rzędów. Jednakże 

we wczesnych fazach rozwojowych (czerwiec) rośliny pobierają znacznie więcej 

mikroelementów, zatem im wcześniej zabieg zostanie wykonany, tym lepiej. Dawki boru 

najlepiej jest różnicować w zależności od zasobności gleby, na glebach zasobnych zaleca się 

stosować od 0,5 do 1,5 kg B/ha, na glebach ubogich można stosować dawki wyższe, nawet do 

4,5 kg B/ha. 

W IUNG Puławy przeprowadzono badania dotyczące wpływu nawożenia borem na plon i 

jakość surowca buraków cukrowych. Wyniki badań wskazują jednoznacznie na konieczność 

nawożenia buraków cukrowych tym składnikiem. Wpływa on bowiem zarówno na wielkość 

plonów korzeni buraków, jak i na wzrost zawartości cukru w korzeniach, (rys. 2 i 3).  

 

 

Rysunek 2. Przyrost plonów świeżej masy buraków cukrowych (w t/ha) pod wpływem zasilania 

nawozem Foliarel 21 Bor 

 

Rysunek 3. Przyrost zawartości cukru (w %) pod wpływem nawożenia nawozem Foliarel 21 Bor 



Zwyżka plonów korzeni buraków cukrowych pod wpływem zasilania nawozem Foliarel 21 Bor 

wynosiła średnio 4,0 t/ha, tj. około 7%. Nawożenie borem powodowało także istotny przyrost 

zawartości cukru, o około 5% w stosunku do kontroli, tj. o ponad 0,6 t z hektara. 

Bor a rośliny 

Bor bierze udział w wielu procesach życiowych roślin m.in. metabolizmie 

węglowodanów, regulacji przepływu cukrów przez błony komórkowe oraz rozwoju tkanek, 

syntezie kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz wpływa na strukturę ścian komórkowych. 

Bor jest pierwiastkiem decydującym o : 

• prawidłowym rozwoju stożka wzrostu już od fazy kiełkowania i podziale komórek; 

• wpływa na prawidłową budowę ścian komórkowych (synteza ligniny i pektyn, 

prawidłowe rozmieszczenie łańcuchów celulozowych w ścianie komórkowej) 

zwiększając odporność na niektóre choroby i odporność mechaniczną roślin; 

• reguluje procesy kwitnienia, skuteczności zapylenia, zawiązywania i wykształcenia 

nasion oraz owoców; 

• współdecyduje o dobrej energii i zdolności kiełkowania nasion; 

• reguluje gospodarkę wodną rośliny; 

• zwiększa efektywność nawożenia azotem, fosforem, potasem i magnezem oraz 

reguluje gospodarkę wapniem, co jest szczególnie ważne dla prawidłowego 

rozwoju roślin intensywnie nawożonych azotem i potasem; 

• zwiększa mrozoodporność roślin. 

Nawożenie borem odgrywa ważną rolę w zapobieganiu pojawiania się niektórych chorób 

(zmniejsza porażenie ziemniaków parchem ziemniaczanym, a lnu przez rdzę).  

Rośliny pobierają bor w formie kwasu borowego w ilościach nie przekraczających 100g/ha. 

Najwięcej boru pobierają rośliny okopowe (buraki), warzywa (marchew, kapusta) i 

motylkowate (lucerna, koniczyna). Do roślin o najniższym zapotrzebowaniu na bor oraz rzadko 

wykazujących jego niedobór są zboża. Szczególnie ważne jest zaopatrzenie w ten składnik w 

początkowym okresie wzrostu oraz w fazie różnicowania organów generatywnych. W miarę 

starzenia się rośliny maleje jego zawartość. Również rozmieszczenie go w roślinie jest 

nierównomierne. Najwięcej boru jest w liściach, z tym że więcej jest go w liściach dolnych niż 

górnych (mała ruchliwość boru w roślinie). Wyższe stężenie jest w słomie zbóż niż w ziarnie. 

Duże zawartości boru stwierdza się również w kwiatostanach roślin. W tabeli 3 przedstawiono 

zawartość boru w niektórych roślinach uprawnych. 

Tabela 3.  Zawartość boru w roślinach uprawnych w mg·kg-1 s.m. 

Roślina Plon B 

Pszenica ozima ziarno 1,7 

Pszenica jara ziarno 1,5 

Owies ziarno 1,3 



Kukurydza ziarno 2,6 

Rzepak ozimy ziarno 9,8 

Trawy zielonka 4,8 

Lucerna siewna zielonka 25,0 

 

Niekorzystnymi warunkami przy których rośliny odczuwają deficyt boru to: 

- gleby lekkie, bielicowe, 

- następstwo stosowania nadmiernych ilości NPK, 

- brak próchnicy w glebie, 

- gleby o pH powyżej 7,0, 

- okresowe deficyty wilgoci w glebie, 

- lata suche i ciepłe. 

Niedobór boru powoduje: 

- zahamowanie wzrostu i rozwoju stożków wzrostu łodyg i korzeni, 

- zaburzenia w wykształcaniu pyłku i zalążni, co pogarsza wytwarzanie kwiatów, kwitnienie, 

lotność pyłku i wiązanie owoców, a w konsekwencji znacznie redukuje wysokość plonu, 

- pogorszenie zdolności gromadzenia cukrów w organach spichrzowych, 

- przy niskiej zawartości boru spada koncentracja wapnia w owocach, co dodatkowo pogarsza 

ich zdolności przechowalnicze. 

Typowe objawy niedoboru boru to: 

- zniekształcenie blaszek liściowych, szczególnie najmłodszych liści, 

- zamieranie stożków wzrostu pędów i korzeni, 

- deformacja łodyg i korzeni, 

- śluzowatość korzeni, 

- korkowacenie wnętrza łodyg i organów spichrzowych, 

- deformacja kwiatostanów, opadanie owoców. 

Niedostateczne zaopatrzenie roślin w bor powoduje charakterystyczne dla 

poszczególnych gatunków roślin choroby niedoborowe. Najbardziej znana jest sucha zgnilizna 

liści sercowych buraka cukrowego, obniżająca znacznie jego plony. Starsze, zewnętrzne liście 

rozety żółkną, a ich nerwy główne brązowieją. Po pewnym czasie liście te więdną i zamierają. 

Liście najmłodsze sercowe są drobne, pomarszczone, skręcone, brązowe, stożek wzrostu 

zamiera i czernieje (zgorzel serca lub sucha zgnilizna liści sercowych). Wnętrze korzenia 

spichrzowego czernieje, tworzą się w nim puste przestrzenie o skorkowaciałych, suchych 



ścianach – czarna plamistość. Na korzeniach pojawiają się czarne, guzowate skupiska martwej 

tkanki – rak korzeni.  

Deficyt boru przejawia się zamieraniem stożków wzrostu pędów i korzeni, deformacją 

kwiatostanów oraz zamieraniem i korkowaceniem tkanek spichrzowych. 

Najbardziej wrażliwymi na nadmiary B są zboża, słonecznik i niektóre warzywa, reagujące już 

przy stężeniu 1 mg B·dm-3 roztworu glebowego. Nadmiar boru skutkuje żółknięciem końców i 

brzegów liści, skręcaniem się liści i zasychaniem całych roślin, a objawy pojawiają się na liściach 

starszych. 

Bor a zwierzęta 

Początkowo uważano, iż bor jest niezbędnym pierwiastkiem jedynie w świecie roślin 

wyższych i dopiero w drugiej połowie XX w. zaczęto prowadzić badania nad znaczeniem tego 

mikroelementu u organizmów zwierzęcych. Stwierdzono wówczas, iż bor odgrywa istotną rolę 

w żywieniu zwierząt, a tym samym w licznych przemianach metabolicznych organizmu. 

Pierwiastek ten łagodzi skutki niedoboru cholekalcyferolu, zaś w organizmach z niedoborem 

magnezu, bor podnosi stężenie wapnia i magnezu w osoczu, jak również hamuje początkową 

fazę wapnienia chrząstek. Wpływa korzystnie na równowagę mineralną i stymuluje syntezę 

hormonów sterydowych u kurcząt. Bor odrywa ważną rolę w rozmnażaniu, rozwoju 

embrionalnym i dojrzewaniu zwierząt. Nadmierna ilość boru w organizmach zwierząt 

prowadzi do chronicznego zatrucia, które w konsekwencji doprowadza do zahamowania    

funkcji enzymów z grupy oksydoreduktaz i do wzrostu RNA w wątrobie. Objawy toksyczności 

boru polegają na degeneracji nerek, zmianach zapalnych skóry, spadku hemoglobiny oraz na 

zaburzeniach trawiennych. 
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