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WSTĘP

Znaczenie miedzi w uprawach roślin, szczególnie na glebach organicznych, 
jest ogólnie znane, lecz, jak dotychczas, niedostatecznie wyjaśnione. Deficyt tego 
pierwiastka w murszach i torfach wywołuje wiele negatywnych skutków, odbija
jących się na produkcji nasion, zwłaszcza roślin zbożowych [Graham 1980; 
Jokinen, Tähtinen 1987, 1988; Liwski i in. 1969; Liwski, Maciak 1967]. Miedź 
ma również wpływ na przemiany biochemiczne w glebach organicznych [Liwski, 
Maciak 1967; Maciak 1975, 1993; Smith, Young 1984]. Pierwiastek ten może w 
środowisku glebowym stymulować bądź hamować niektóre procesy życiowe 
mikroorganizmów, m.in. może wpływać na mineralizację związków organicz
nych [Liwski, Maciak 1967; Liwski i in. 1969; Mann, Schlichting 1985; Mundna 
i in. 1973]. Z badań niektórych autorów [Liwski 1963; Liwski, Maciak 1973; 
Maciak 1975; Mundna i in. 1973] wynika, że nadmiar azotu w formie azotanowej 
w glebach torfowych spowodowany jest deficytem dostępnej miedzi.

Celem niniejszej pracy było określenie aktywności biologicznej murszów i 
torfów o zróżnicowanych właściwościach geobotanicznych i fizykochemicznych, 
nawożonych miedzią (CuS04) oraz dodatkowo (2 próby) węglanem wapnia 
(СаСОз). Aktywność biologiczną murszów i torfów określono laboratoryjnie na
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podstawie przebiegu mineralizacji związków organicznych (C i N-organicznego) 
podczas 26-tygodniowej inkubacji prób w temperaturze 28°C.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły próby murszów i torfów z torfowisk biebrzań
skich. Ich ogólną charakterystykę geobotaniczną i chemiczną podano w tabeli 1. 
Stopień rozkładu oraz gatunek torfów i murszów określano metodą mikroskopo
wą, popielność przez spalanie próbek glebowych w temp. 550°C, odczyn poten- 
cjometrycznie, węgiel metodą mokrego spalania (z kwasem chromowym), azot -  
metodą Kjeldahla [Bremner 1965]. Intensywność mineralizacji związków orga
nicznych w torfach i murszach oznaczono przez pomiary wydzielającego się CO2 
[Norman, Newman 1941]. Próby glebowe bez dodatków bądź z dodatkiem Cu lub 
Cu + СаСОз w ilościach: Cu -100 mg/kg s.m., СаСОз -  10 g/kg s.m. oraz Cu + 
СаСОз (dawki j. w.) inkubowano w ciągu 26 tygodni w temp. 28°C w specjalnych 
lejkach [Stanford, Hanwey 1955]. Okresowo (co 2 tygodnie) usuwano z nich azot 
w formie amonowej (N-NH4) i azotanowej (N-NO3). Spośród 12 analizowanych 
prób, próbki nr 3/14 i 8/22 to słabo rozłożone torfy z warstw głębszych (tab. 1).

WYNIKI BADAŃ

Z doświadczeń nad mineralizacją związków organicznych murszów i torfów 
(tab. 1) wynika, że są to utwory o zróżnicowanych właściwościach geobotanicz- 
nych i chemicznych. Cechy fizykochemiczne badanych utworów w przeważają
cym stopniu są niekorzystne, a często nawet szkodliwe dla upraw roślin 
trawiastych [Maciak 1993; Okruszko 1993].

Torfy i mursze, poza cechami genetycznymi, charakteryzują się średnim sto
pniem rozkładu (H = 30%) i różnym stopniem przeobrażenia murszów -  od 
małego (Zj) poprzez średni (Z2) do dużego (Z3).

Spośród właściwości fizykochemicznych tych gleb zwraca uwagę stosunkowo 
niski odczyn od pH 4,1 do pH 5,5, a tylko w jednym przypadku pH równa się 6,2 
(tab. 1).

Rozpatrując właściwości chemiczne analizowanych murszów (tab. 1), można 
zauważyć wysoką zawartość w nich azotu ogółem. W większości prób ilość 
N-ogółem wynosi ok. 4,0 i powyżej 4,0% s.m., natomiast węgla ogółem (C-og.) 
ok. 40% s.m. oraz poniżej 40% (z wyjątkiem próby nr 33 -  51,85% s.m.).

Wysoka zawartość azotu ogółem oraz przeciętna bądź niska zawartość węgla 
ogółem powoduje, że stosunek C:N układa się w wąskich przedziałach, jak 9:1 
lub 10:1. W kilku zaledwie próbach stosunek ten jest nieco szerszy, kształtując się 
odpowiednio 11:1 i 12:1, a w jednej próbie (przy największej zawartości C-og.) 
osiąga wartość 13:1.



TABELA 1. Charakterystyka geobotaniezna i chemiczna murszów i torfów z rejonu doliny Biebrza 
TABLE 1. Geobotanical and chemical characteristics of selected moorshs and peats from the Biebrza valley region

Nr próbki
Sample
No

Siedlisko -  Site Warstwa
Layer
[cm]

pH Rodzaj torfu 
i murszu 

Kind of peat and 
moorsh

Popiół
surowy
Ash

crude

Materia 
organiczna 

Organic 
matter 
[% s.m. -

С

% of d.m.]

N C:N

1. (3) Biebrza (kw. 44) 2-7 4,6 Mtl-Z2 14,81 85,19 40,16 4,20 10 1
2. (6) Kosiły 2 2-7 5,1 Mtl Z2 20,45 79,55 36,45 4,17 9 1
3.(14) Wizna B-15 2-7 4,6 t turz. trzci. H = 

30%
15,63 84,37 45,60 3,94 12 1

4.(15) Modzelówka (po ekspl.) 2-7 5,5 16,87 83,13 38,25 3,94 10 1
5.(17) Gajówka (parc. 2) 2-7 5,0 MtII-Хз 27,83 72,17 35,15 3,84 10 1
6.(19)
7.(20)
8.(22)

9.(23)
10.(25)

Gajówka (parc. 4) 2-7 5,2 MÜII-Z3 61,69 38,31 26,26 2,15 12 1
Brzeziny (Ciszew) 4-10 5,3 MÜII-Z3 20,35 79,65 38,50 4,13 9 1

Toczyłowo 2 2-7 6,2 MtII-Z3 
t  turz. msz H = 30%

26,07 73,93 35,75 3,03 12 1

Biebrza kw.5 (parc.l) 2-7 4,8 19,58 80,42 41,07 4,60 9 1
11.(27) Biebrza kw. 5 (parc. 3) 2-7 4,1 Mtl-Zi 18,83 81,17 43,15 3,98 11 1
12.. (33) Otoczyn (parc. 1) 2-7 5,4 MtII-Z2 19,90 80,10 40,38 4,27 9 1

Biebrza (kw. 17) 5-15 4,8 MÜII-Z3

MÜII-Z2

14,31 85,69 51,85 4,06 13 1

H -  stopień rozkładu torfu -  decomposition degree of peat; Z -  stopień przeobrażenia murszów: mały (Zi), średni (Z2), duży (Z3) -  transformation 
degree of moorsh (Z): small (Zi), middle (Z2), large (Z3).
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Zawartość węgla i azotu ogółem w analizowanych próbach glebowych oraz 
wzajemny stosunek C:N miały niewątpliwie wpływ na przebieg mineralizacji 
substancji organicznej i powstawanie związków azotu (tab. 1, rys. 1).

Najintensywniej mineralizacja związków azotu przebiegała w próbach natu
ralnych murszów, charakteryzujących się małym (próba nr 23) i średnim (nr 33) 
stopniem przeobrażenia i zawartością N-og. 4,60 i 4,03% s. m. W próbie nr 23 
suma N-mineralnego (N-NH4 + N-NO3) w ciągu 26 tygodni inkubacji osiągała 
410 mg/100 g s. m., a w próbie murszu (nr 33) wynosiła 270 mg/100 g s.m. W 
pozostałych próbach glebowych suma N-mineralnego po 26 tygodniach inkubacji 
wahała się od 90 do 230 mg/100 g s.m.

Dodatek miedzi (rys. 1) do 12 inkubowanych próbek murszów w dwóch 
próbach spowodował nieznaczne obniżenie zawartości związków azotu (powsta
jącego w wyniku mineralizacji materii organicznej) o ok. 25 mg/100 g s.m. gleby. 
W siedmiu próbach murszów dodatek miedzi był przyczyną wyraźnego zwiększe
nia zawartości związków azotu mineralnego w stosunku do prób bez dodatku 
miedzi. Zwyżka ta wynosiła od 12 do 122 mg N-mineralnego na 100 g s.m.; w 
trzech próbach dodatek miedzi nie spowodował większych zmian. Obliczenia 
statystyczne wykazują istotność różnic (NIR = 0,05).

Z przedstawionych danych (rys. 1) wynika, że dodatek СаСОз do próby nr 6 
podwyższył (w stosunku do próby nie traktowanej СаСОз) ilość N-mineralnego 
o 63 mg/100 g s.m., natomiast dodatek СаСОз d° próby nr 19 zwiększył ilość 
N-mineralnego o 75 mg/100 g s.m.

Łączny dodatek Cu + СаСОз d° próby murszu nr 6 spowodował wzrost ilości 
N-mineralnego o 118 mg/100 g s. m. (w stosunku do próby nie traktowanej Cu + 
CaC03). Natomiast taki dodatek do próby murszu nr 19 przyczynił się do 
zwyżki N-mineralnego (w stosunku do próby nie traktowanej Cu + СаСОз) 
o 50 mg/100 g s. m.

Przy określaniu N-mineralnego w próbach glebowych oddzielnie oznaczono 
zawartość azotu amonowego (N-NH4) i azotu azotanowego (N-NO3). Na rysun
ku 1 podano sumę obydwu tych form azotu.

Nagromadzenie się azotu formy amonowej w murszach (w czasie 26-tygodnio- 
wej inkubacji w temp. 28°C) było niewielkie, głównie gromadził się azot formy 
azotanowej. Suma azotu amonowego w poszczególnych próbach, uzyskana w 
ciągu 26 tygodni inkubacji, waha się od 7 do 14 mg/100 g s.m. Wartości te 
uzyskano w odniesieniu do inkubowanych prób murszów i torfów bez dodatku 
składników mineralnych (Cu i CaC03).

Zastosowane w równoległej serii doświadczeń z murszami dawki Cu i СаСОз 
spowodowały wyraźne nasilenie (w czasie inkubacji) procesów amonifikacyj- 
nych, czego przejawem było nagromadzenie się azotu formy amonowej (rys. 1). 
Po 26-tygodniowej inkubacji suma azotu amonowego w poszczególnych próbach 
glebowych (potraktowanych Cu) wahała się od 12 do 195 mg/100 g s.m. Najwię
kszy wzrost ilości azotu formy amonowej wystąpił w próbach nr 3 i 23.



Rys. 1. Suma N-mineralnego w murszach i torfach uwolnionego w czasie 26-tygodniowej inkubacji w temperaturze 28°C: 0 -  bez dodatku, +Cu -  z dodatkiem Cu, СаСОз -
z dodatkiem СаСОз, Cu + СаСОз -  z dodatkiem Cu + СаСОз 

Fig. 1. Sum of mineral nitrogen in moorshs and peats liberated in the course o f 26-week incubation at the temperature o f 28°C: 0 -  without addition, + Cu -  with addition of
Cu, СаСОз -  with addition of СаСОз, Cu + СаСОз -  with addition of Cu + СаСОз
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Zastosowanie dawki СаСОз oraz łącznie Cu + СаСОз spowodowało, obok 
wysokiej nitryfikacji, nieznaczne zwiększenie amonifikacji azotu w dwóch inku- 
bowanych murszach (próby nr 6 i nr 19), charakteryzujących się zróżnicowanymi 
właściwościami geobotanicznymi i chemicznymi (tab. 1 i 2). Należy zatem sądzić, 
że obok miedzi również wapń może odgrywać stymulującą rolę w procesie 
rozkładu torfu w różnych stadiach jego przeobrażenia, co potwierdzają również 
wyniki wcześniejszych badań autora [Liwski, Maciak 1969,1973; Maciak 1975].

Analizując równolegle zawartość azotu i węgla powstających w wyniku mine
ralizacji substancji organicznej w murszach, można zauważyć, że przy dodatku 
do gleby miedzi nastąpiło w pięciu inkubowanych próbach (nr 14, 17, 23, 25 i 27) 
zmniejszenie ilości związków węgla. W przeliczeniu na C-ogółem prób zmniej
szenie to wynosiło od 0,09 do 0,79% C-ogółem, w pozostałych natomiast siedmiu 
próbach pod wpływem miedzi nastąpił wyraźny wzrost ilości związków węgla, 
wynoszący od 0,20 do 1,78% C-ogółem. Również dodatek СаСОз, a w jeszcze 
większym stopniu dodatek obydwu składników (Cu + СаСОз) wpłynął na zwię-

TABELA 2. Mineralizacja związków węgla i azotu w murszach i torfach w czasie 26-tygodniowej in
kubacji próbek w temp. 28°C bez dodatku i z dodatkiem Cu oraz СаСОз 

TABLE 2. Mineralization of carbon and organic nitrogen in moorshs and peats during 26-week of 
incubations samples at 28°C without and with addition Cu and СаСОз

Próbka nr 
Sample No

C-min (£ CO2) N-min (Z N-NH4 

+ N-NO3)
Rozkład - Decomposition

A В A В C-org. N-org.

mg/100 g s.m. - mg/100 g of d.m.
A

%C-og. -  
total

В
%C-

A
% N-og. -  

total

В
%N-

1. (3) 650 993 230 352 1,61 2,46 5,47 8,38
2 . (6) 723 1101 190 292 1,97 3,03 4,55 7,00
3 .(1 4 ) 948 846 227 203 2,06 1,84 5,76 5,15
4 .(1 5 ) 709 787 90 101 1,83 2,03 2,29 2,54
5 .(1 7 ) 790 695 200 176 2,24 1,97 5,74 5,06
6 .(1 9 ) 634 947 137 205 2,39 3,57 6,37 9,53
7 .(20) 764 1080 162 257 1,97 3,12 3,92 6,22
8 .(22) 1255 1894 137 207 3,49 5,27 4,52 6,83
9 .(23) 1015 979 410 395 2,45 2,36 8,91 8,59

10. (25) 914 874 215 206 2,10 2,01 5,40 5,17
11.(27) 600 519 140 184 1,48 0,69 3,27 4,31
12. (33) 820 826 270 272 1,58 1,59 6,65 6,70
1 3 .(6a*) 723 944 190 248 1,97 2,35 4,55 5,90
14. (6b**) 723 1192 190 306 1,97 3,22 4,55 7,30
15. (19a) 634 977 137 211 2,39 2,04 6,37 9,80
16. (19b) 634 1163 137 186 2,39 1,19 6,37 8,60

A -  bez dodatku Cu -  without Си; В -  z dodatkiem Cu -  with Cu; a* -  próbki z dodatkiem CaCO -  
samples with addition of CaC03b** -  próbki z dodatkiem łącznie Cu + CaC03 -  samples with Cu + CaC03
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kszenie zawartości węgla w próbie nr 6b i na spadek mineralizacji związków 
organicznych w próbach 19a i 19b (tab. 2).

Największe ilości związków węgla stwierdzono w próbie nr 22 z dodatkiem 
Cu (torf turzycowo-mszysty o słabym stopniu rozkładu); rozkład wzrósł w stosun
ku do C-ogółem o 1,78% w porównaniu z próbą nr 22 bez dodatku Cu (tab. 2).

Dodatek miedzi wpłynął na zmniejszenie mineralizacji związków azotu orga
nicznego (w przeliczeniu na N-og.) w czterech próbach (od 0,23 do 0,68% N-og.). 
W ośmiu próbach dodatek miedzi spowodował zwiększenie mineralizacji tych 
związków (od 0,05 do 2,96% N-og.) w stosunku do próby bez dodatku miedzi. W 
pięciu próbach wzrost mineralizacji związków organicznych azotu był bardzo 
duży i wynosił od 2,31 do 2,96% N-og. (tab. 2).

Dodatek СаСОз spowodował zwiększenie mineralizacji związków organicz
nych azotu od 1,35 do 3,45% N-og. (próby nr 6a i 19a), natomiast łączny dodatek 
Cu + СаСОз spowodował wzrost mineralizacji związków organicznych azotu 
odpowiednio o 2,75 i 2,23% N-ogólnego (próby nr 6b i 19b).

D YSKUSJA

Z uzyskanych danych analitycznych wynika, że badane utwory glebowe o 
różnym stopniu degradacji charakteryzowały się zróżnicowanymi właściwościa
mi geobotanicznymi, fizycznymi i biochemicznymi. Przebieg mineralizacji 
związków organicznych węgla i azotu zależał od charakteru materii organicznej, 
zwłaszcza zaś od zawartości С i N-organicznego, oraz od stosunku C:N. Należy 
sądzić, że o mineralizacji związków organicznych azotu decydowała podatność 
na rozkład różnych form azotu (m.in. azotu huminowego, aminowego, amidowego 
i aminocukrów) występujących w analizowanych utworach [Maciak 1975]. Do
tyczy to również amonifikacji i nitryfikacji azotu, przebiegających w czasie 
inkubacji inaczej w utworach z warstw wierzchnich gleb, a inaczej w utworach 
pobranych z warstw głębszych [Maciak, Söchtig 1986; Maciak 1993].

Z badań wynika też, że w słabo (Zj) i średnio (Z2) przeobrażonych murszach 
oraz w średnio rozłożonych torfach mineralizacja związków organicznych azotu 
odbywała się intensywniej niż w murszach silnie przeobrażonych (Z3). Jest to 
zgodne z wynikami wcześniejszych badań autora [Maciak 1986,1993], w których 
stwierdzono, że utwory glebowe bardziej podatne na mineralizację związków 
organicznych azotu zawierają więcej formy aminowej i amidowej niż utwory 
silnie przeobrażone. Obydwie formy azotu ulegają też łatwiej mineralizacji od 
formy N-huminowego.

Dodatek miedzi spowodował w przeważaj ącej liczbie prób glebowych większą 
mineralizację związków organicznych azotu. W czasie inkubacji wzrosła także 
ilość azotu w formie amonowej. Mineralizacja związków azotu była również 
stymulowana przez dodatek СаСОз, РГ2У czym w słabo przeobrażonym murszu 
(Zj) działanie СаСОз było większe niż w silnie przeobrażonym (Z3).
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Z powyższego wynika, że zarówno miedź, jak i węglan wapnia mogą wpływać 
na procesy glebowe w torfach, co potwierdza rezultaty wcześniejszych badań 
uzyskane przez Liwskiego i Maciaka [1975].

WNIOSKI

Otrzymane w niniejszej pracy wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie nastę
pujących wniosków:

1. Rozkład związków organicznych (w czasie inkubacji prób glebowych) w 
warunkach laboratoryjnych (w temp. 28°C) odbywał się najintensywniej w mur- 
szach słabo i średnio przeobrażonych oraz w torfach średnio rozłożonych. Wy
mienione próby charakteryzowały się też największą zawartością azotu ogółem.

2. Rozkład związków węgla organicznego (w tych samych warunkach labora
toryjnych) przebiegał najintensywniej w torfach średnio rozłożonych oraz w 
murszach słabo i średnio przeobrażonych.

3. Dodatek miedzi do 12 prób inkubowanych murszów i torfów spowodował 
wyraźny wzrost zawartości azotu mineralnego w 7 próbach (58%) i niewielki 
spadek ilości związków azotu organicznego w 3 próbach (26%).

4. W wyniku większej mineralizacji związków azotu organicznego (pod wpły
wem dodatku miedzi) następowało równolegle zwiększenie amonowej formy 
azotu.

5. Dodatek węglanu wapnia do inkubowanych prób murszów spowodował 
również większą mineralizację związków azotu organicznego (w stosunku do 
przebiegu mineralizacji bez dodatku СаСОз). Łączny dodatek miedzi i węglanu 
wapnia wpływał w różny sposób, mianowicie stymulował mineralizację związ
ków azotu organicznego w jednej próbie (nr 6b) oraz nieznacznie hamował 
mineralizację związków azotu organicznego w innej próbie (nr 19b).

6 . Dodatek miedzi do inkubowanych prób murszów i torfów na ogół stymulo
wał rozkład związków węgla organicznego (podobnie jak w przypadku azotu).

7. Dodatek węglanu wapnia albo miedzi łącznie z węglanem wapnia przyspie
szył w jednej próbie rozkład związków węgla organicznego, natomiast w drugiej 
hamował rozkład w stosunku do próby bez tych dodatków.
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EFFECT OF COPPER AND CALCIUM CARBONATE 
ON MINERALIZATION OF THE ORGANIC NITROGEN 

IN PEAT AND MOORSH SOILS IN LABORATORY 
CONDITION

Department o f Recultivation and Environment Protection, Warsaw Agricultural University

SU M M A R Y

Laboratory investigations on the effect of copper and calcium carbonate on mineralization of organic 
nitrogen of peat and moorsh soils were carried out. The peat and moorsh soils mineralization rate was 
determined on the basis of N-mineral (N-NH4 + N-NO3) occurring during 26-weeks of incubation 
samples in the temp, of 28°C. The moorsh and peat soils differed distinctly with the stage of moorshing 
and decomposition degree as well as the content of total carbon and total nitrogen. The investigations 
have proved that copper as well as calcium carbonate applied, led to quantitative changes in mineral 
nitrogen. The rate of copper to the moorshs in 58% increased, in 16% insignificantly decreased and in 
26% had not influence on the mineralization of organic nitrogen in the soil samples under investigation. 
The rate of calcium carbonate and (together) copper + calcium carbonate to the peat and moorsh samples 
caused the growth of the mineralization of organic nitrogen and also decreasing of mineralization in one 
sample. In the majority of investigated samples the rate of copper increased the mineralization of organic 
carbon.
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