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Wstęp 

Jak wiadomo, ogólnie pojmowana żyzność gleby, w dużym stopniu zależy 
od zawartości w niej próchnicy. Zawartość tej fazy stałej gleby, uzależniona jest 
nic tylko od warunków środowiska (gleba, klimat, szata roślinna) ale również od 
poziomu nawożenia organicznego oraz od stosunku intensywności procesów hu
mifikacji do mineralizacji. 

Z tego powodu uzasadnia sic; potrzeb.:; większego upowszechnienia metod 
oznaczania dynamiki rozkładu związków organicznych w glebie [KóRSCHENS 1980; 
KUBAT, VESELY 1986]. 

W metodach symulacyjnych transformacji C organicznego w glebie uwzglc;
dnia sic:; stałe współczynniki mineralizacji tych związków. Wskazane jest zatem 
opracowanie prostej metody ilościowego oznaczenia intensywności mineralizacji 
C organicznego w glebie. Istnieją 3 grupy metod oznaczania takiej mineralizacji 
substancji organicznej gleby: 

metody oparte na chemicznej ekstrak~ji związków organicznych, 
metody inkubacyjne uwzglc;dniajqce pomiar zmineralizowanego C i N w 
określonym czasie, 
metody fizyko-chemiczne oparte na współzależności mie;dzy zawartością C 
organicznego i składem mechanicznym gleb. 

Autorzy niniejszej publikacji stosowali dwie pierwsze metody do oznaczania 
transformacji organicznych związków wt;gla i azotu w glebie. Analizy te wykona
no na próbkach gleb pochodzących z obiektów, na których przez kilkadziesiąt lat 
stosowano bardzo zróżnicowane dawki nawozów organicznych. 

Materiał i metody 

Badania zostały wykonane w próbkach gleb pobranych z wieloletnich staty
cznych doświadczeń nawozowych prowadzonych nieprzerwanie od 1922 lub 
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1923 r. w Skierniewicach przy uprawie w zmianowaniu roślin rolniczych (na polu 
doświadczalnym SGGW) oraz warzywniczych (na polu doświadczalnym Instytutu 
Warzywnictwa). Analizy gleb zostały wykonane w 1996 r., tj. po 73 lub 74 latach 
od założenia doświadczeń. Do badań wybrano kombinacje o bardzo zróżnicowa
nych dawkach obornika (od 6 do 60 t·ha-1 co rok), przy wyłącznym nawożeniu 
mineralnym, organiczno-mineralnym lub bez żadnego nawożenia (tab. 1 ). Doś
wiadczenia te prowadzi się na glebie płowej, zawierającej cz<;ści spławialnych: 
15-17% w poziomie Ap (0-25 cm), 9% w Eet (25-45 cm) i 25% w poziomic Bt 
( 45-70 cm ). Bardziej dokładne informacje dotyczące warunków glebowych, kli
matycznych oraz metodyki prowadzenia tych doświadczeń zamieszczone s,1 w pra
cach MERCIKA [1989] (zmianowanie roślin rolniczych) oraz RUMPLA i OsTRZYCKIE.1 

[1999] (zmianowanie roślin warZ}'\\'11iczych). 
W próbkach gleb pobranych z określonych kombinacji oznaczono: 
C organiczny metodą spalania na sucho na aparacie C-MAT-5500 (Stro
hlein Instrument,); 
N ogólny metodą Kjeldahla; 
C i N w gorącej wodzie metodą opisaną przez SCHULZA [ 1990]; 
mineralizację C organicznego w czasie 3 lub 7 dniowej inkubacji metodą 
opisaną przez APFEITHALERA [1994].; 
mineralizację C organicznego w czasie 35 dniowej inkubacji metodą opisa
ną przez KUMANEK [1994]; 
azot mineralny (N-NH4+N-N03) przed i po inkubacji oznaczono w wyci,1gu 
0,01 mol CaC12, na 2 kanałowym autoanalizatorze ,,Skalar San Plus", za 
pomocą metody opisanej przez HouBF; i in. (1987]; 
biomasę mikroorganizmów oznaczono metod,1 fumigacji gleby, opisaną 

przez VAKCE i in. [1978]. 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość C organicznego i N ogólnego w glebie nieznacznie tylko wzrasta 
po systematycznym stosowaniu azotu mineralnego, natomiast znaczny wzrost ob
serwowano po zastosowaniu obornika. W miary zwi<;kszania dawek obornika no
towano systematyczny wzrost C organicznego w glebie (tab. l). Istnieje opinia, że 
po pewnym czasie niezmienianego nawożenia organicznego w doświadczeniach 
trwaj,1c-yeh przez kilkadziesiąt lat, osiąga się pewne „nasycenie" próchnicą gleby i 
od tego czasu utrzymuje się stan równowagi pomiędzy mineralizacj,1 i akumulacją 
substancji organicznej w glebie (stcady state). 

KóRSCHENS [1994] podaje, że w długoletnich doświadczeniach na czarnej 
ziemi taki stan równowagi na obiektach nawożonych corocznie dawk,} 10 lub 15 
t·ha-t obornika osiągnic;to po około 30 latach. MAITSS0N [1999] natomiast podaje, 
że taki stan równowagi na glebie mineralnej osiąga się w znacznie dłuższym prze
dziale czasmvym. W wieloletnich doświadczeniach w Skierniewicach, z których 
pobrano próbki gleb do Vv'Ykonania niżej opisanych badań Ml'RC!K i in. [l 995] 
oznaczali zawartość C organicznego na przestrzeni lat 1961-1994. W doświadcz,.> 
niach tych stan równowagi, mineralizacji i akumulacji C organicznego utrzymywał 
si-; w tych latach, ale tylko na kombinacjach nienawożonych oraz nawożonych 
wyłącznic nawozami mineralnymi. Natomiast na poletkach co rok nawożonych 
obornikiem (20 t·ha-1), nawet po 70 latach wzrastała zawartość substancji organi-



ZAWARTOŚCI ORAZ DYNAMIKA ROZKł,ADU ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW... 161 

cznej w glebie. Podane wyżej przykłady wskazują, że czas do osiągnięcia stanu 
równowagi uzależniony jest od warunków glebowych, głównie zawartości próch
nicy i składu granulometrycznego gleby. 

labcla 1; Table 1 

Zawartość C organicznego i N ogólnego w glebie w 1995 r. 
w zależności od wieloletniego zmianowania 
oraz nawożenia organicznego i mineralnego 

Organie carbon and total nitrogen contents in soil (1995) depending 
on long term crop rotation and organie or minerał fertilization 

Nawożenie 
% ws.m.; % DM Kombi- Fertiliza tion 

Zmianowanie roślin nacje 
Crop rotalion Trcat- obornik mineralne 

C org. N og. 
ments FYM minera! 

organie C total N 
(t·ha-1) fcrtilization 

1 o o 0,37 0,031 

Rośliny polowe ( od l 923) 
2 o NPK 0,43 0,033 
3 6 o 0,80 0,065 

Field erops ( since 1923) 
4 6 NPK 0,77 0,066 
5 20 NPK 0,86 0,073 

6 o NPK 0,61 0,051 
Warzywa (od 1922) 7 20 o 0,79 0,062 
Vegetablcs ( si nec I 922) 8 40 o 1,14 0,095 

9 60 o 1,44 0,100 

Dynamika mineralizacji organicznych związków węgla 

C/N 

11,9 
13,0 
12,3 
11,5 
11,8 

12,0 
12,7 
12,0 
12,7 

Ekstrahowanie z gleby węgla i azotu za pomocą gorącej wody jest rutynową 
metodą do oznaczania stopnia mineralizacji substancji organicznej [Sc1-1uuz 
1990]. W naszych badaniach otrzymano wyraźny przyrost ilości C rozpuszczonego 
w gorącej wodzie po zastosowaniu nawozów mineralnych, a szczególnie duży po 
zastosowaniu obornika (tab. 2). Otrzymano, wysoce istotną zależność między iloś
cią C organicznego oraz C rozpuszczalnego w gorącej wodzie (współczynnik ko
relacji 0,87 przy P=0,01 ). Wskazuje to, że na wszystkich obiektach podobne pro
centowe ilości C organicznego rozpuszczały się w gorącej wodzie - 2,3-4,3% (tab. 
2). W przeliczeniu na lha (3,750 t gleby do głębokości 25 cm) rozpuszczało się 
od 397 kg C, na poletkach nienawożonych nawozami mineralnymi ani oborni
kiem do 1729 kg C na poletkach, na których co rok stosuje się 60 t·ha-1 oborni
ka. 

Inkubacyjne metody oceny dynamiki rozkładu związków organicznych w 
glebie, z punktu widzenia teoretycznego, są bardziej zbieżne z faktyczną (polową) 
dynamik,1 mineralizacji tych związków. Podczas inkubacji w laboratorium, podob
nie jak i w warunkach polo\\-ych, mineralizacja związków organicznych zachodzi 
pod wpływem określonych bakterii, a nie jak w metodach ekstrakcyjnych, pod 
wpływem roztworu ekstrakcyjnego. Jednakże metody inkubacyjne trwają dłużej i 
sq bardziej pracochłonne, co z kolei nie jest korzystne z punktu widzenia prakty
cznego zastosowania tych metod. 
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Tabela 2; Table 2 

Zawartość w glebie C rozpuszczalnego w gorącej wodzie 
oraz dynamika mineralizacji C organicznego w różnym czasie 

Hot water soluble C and dynamics of respiration activity in different time 

C rozp, w gorącej 
wodzie Uwalnianie C02 (mg C-100 po dniach 

Kombi-
Hot waler Respiration activity (mg C 100 after days 
soluble C 

nacje 
Treatments 

(tab.I) 
4-7 

razem; lola! 
35 %· 0-3 (0-7 dni; uays) mg·JOO g-1 

(mg C) 

mgC kg Oha-1 mg C %* mgC 

1 10,6 2,9 0,47 l,06 350 1,53 0,41 20,1 
2 18,3 4,2 2,54 1,03 340 3,57 0,83 18,9 
3 18,3 2,3 1,83 1,73 571 3,56 0,44 23,7 
4 32,9 4,3 2,25 1,63 538 3,88 0,50 20,1 
5 36,3 4,2 2,09 2,03 670 4,12 0,48 25,1 

6 20,1 3,3 1,65 1,26 416 2,91 0,48 16,2 
7 21,8 2,8 135 2,48 818 3,83 0,48 19,2 
8 31,9 2,8 2,99 2,95 973 5,94 0,52 29,0 
9 46,l 3,2 4,47 2,76 911 7,23 0,57 26,3 

Sreunie 
26,3 1,18 1,88 4,06 22,3 

Mean 
- - -

• % od zawartości całkowitej w glebie; % of tolal soi! content 

%* 

5,4 
4,4 
3,0 
2,6 
2,9 

2,7 
2,4 
2,5 
1,8 

-

W naszych badaniach mierzono oddychanie gleby w ciągu 3 piciwszych dni 
inkubacji (oddychanie początkowe) i w ciągu 4 następnych dni (oddychanie pod
stawowe) w temp. 28°C, Niezależnie od tego mierzono oddychanie przez 35 dni 
w temp. 25°C (oddychanie dlugotiwałe), W czasie początkowego oddychania 
oznacza się węgiel nic tylko z rozkładu związków organicznych ale i ten, który 
znajduje się w powietrzu glebowym. Z tego powodu sugeruje się f APFEIJ'HALER 

1994], że oddychanie podstawowe jest bardziej adekwatne do warunków polo
v.ych. W naszych badaniach, większe ilości C otrzymano podczas oddychania po
czątkowego (0,5-4,5 mg C-100 g-1) niż podczas oddychania podstawowego 
(1,1-2,9 mg C-100 g 1) (tab. 2). Niezależnie od tego, znacznie większe były róż
nice w ilości C na poszczególnych obiektach podczas oddychania początkowego, 
niż podstawowego. Jednakże w obydwóch przypadkach otrzymywano wyraźny 
wzrost ilości CO2 w miarę zwiększenia zawartości C organicznego w glebie. 
Współczynniki regresji (b) i korelacji (r) między zawartością C organicznego w 
glebie, a ilością C otrzymanego w czasie ?-dniowej inkubacji wynoszą odpowied
nio: b=0,019, r=0,896 przy P=0,01. Łączna ilość C otrzymana w czasie ?-dniowej 
inkubacji v.ynosiła zaledwie 0,4-0,8% w stosunku do ilości C organicznego w 
bie. 1e procentowe ilości zmineralizowanego węgla organicznego s,1 podobne we 
wszystkich obiektach, gdyż w czasie oddychania otrzymano tym więcej CO2 im 
więcej było w glebie zwi,gków organicznych. 
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W czasie długotJWałcgo oddychania (35 dni) uwalniało się znacznie więcej 
CO 2 (1,8-5,4%) w stosunku do C organicznego, tj. 16,2-29,0 mg C·IO0 g-1 gleby. 
W metodzie tej otrzymywano mniejsze różnice między obiektami nie nawożonymi 
i nawożonymi obornikiem. Jednakże również i dla tej metody otrzymano istotne 
zależności (dla P=0,05) między C organicznym a ilością uwolnionego CO2• 

Odpowiednie współczynniki regresji i korelacji wynoszą: b=0,0095, r=0,764. 
Można było przypuszczać, że powinna istnieć ścisła zależność między ilością CO2 
otrzymanego w czasie inkubacji a masą mikroorganizmów w glebie (biomasa 
mikroorganizmów, oznaczoną metodą fumigacji, tab. 3). Również i takie porów
nanie dawało wyższy współczynnik korelacji mic,dzy biomasą mikroorganizmów a 
ilością CO2 uwalnianego w czasie 7 dniowej (r=0,678 przy P=0,05) niż 35 dnio
wej inkubacji (r=618). KUMANEK [1994] podaje, że podczas codziennego pomiaru 
CO2 w czasie 35 dniowej inkubacji największe oddychanie występuje podczas pier
wszych 10-15 dni a następnie maleje aż do końca inkubacji. W naszych badan )ach 
w ciągu 35 dni otrzymano średnio 22, 1 mg C natomiast w ciągu 7 dni tylko 4,06 mg 
C-100 g-1 gleby. 

We wszystkich inkubacyjnych metodach pomiaru oddychania gleby stosowa
no optymalne temperatury dla rozwoju bakterii, 25 lub 28°C. Z tego powodu v.y
dawało się, że powinna istnieć ścisła zależność między C organicznym a C otrzy
manym w czasie oddychania. Brak takiej zależności KUMANEK [1980] tłumaczy 
tym, że % C organicznego w glebie zależy przede wszystkim od składu granulo
metrycznego gleby, typu, warunków klimatycznych i in., natomiast uwalnianie 
CO2 podczas oddychania zależy przede wszystkim od nawożenia organicznego. 

FRANKO (1989] podaje, że ilość CO2 otrzymanego w czasie oddychania pod
stawowego (inkubacja 4-7 dni) w optymalnych warunkach laboratoryjnych odpo
wiada ilości zmineralizowanego C org. w warunkach polowych w czasie 19-40 
dni, zależnie od warunków glebowych i klimatycznych. Porównując nasze warunki 
z tymi jakie podaje Franko, przyjęto okres 40 dni, jako najbardziej odpowiadają
L'Y dla oddychania podstawowego. Uwzględniając masę gleby na powierzchni 1 ha 
do głębokości 25 cm (3750 ton) oraz ilość C zmineralizowanego w ciągu 40 dni w 
warunkach polowych ( 4 dni w warunkach laboratoryjnych), obliczono jaka ilość C 
organicznego w glebie zostanie zmineralizowana w ciągu roku. Tak wyliczona 
mineralizacja w naszych warunkach wahała się w granicach 340-973 kg 
C-ha-1·rok-1 i na ogół była tym większa im wyższe dawki obornika stosowano w 
doświadczeniu (tab. 2). W stosunku do C organicznego w glebie, ilość zminerali
zowanego C stanowi 1,7% przy najwyższych dawkach obornika do 2,5% na 
obiektach bez żadnych nawozów. 

Dynamika mineraliza~ji organicznych związków azotu 

W skład azotu wyekstrahowanego z gleby gorącą wodą wchodzą związki 
organiczne i mineralne. Z badanych gleb wyekstrahowano przeciętnie 40,1 mg 
N·kg-1 gleby przy zawartości azotu mineralnego 17,4 mg N·kg-1 gleby (tab. 3). 
Wynika z tego, że za pomoc,l gorącej wody wyekstrahowano z gleby nieco więcej 
organicznych niż mineralnych związków azotu. Ilości azotu w wyciągu gorącej 
wody były istotnie uzależnione od ilości N ogólnego (wsp. korelacji r=0,627), ale 
tylko przy wartości P=0,1. Gorącą wodą wyekstrahowano z gleby wyraźnie więk
szą część azotu ogólnego (4,4-11,3%) niż węgla organicznego (2,3-4,3%). W 
przeliczeniu na 1 ha (3750 ton gleby do głębokości 25 cm), gorącą wodą rozpusz-
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czono od 78 kg N na obiektach bez obornika i bez roślin motylkowych, do 310 
kg N na kombinacjach z obornikiem i roślinami motylkowymi. Z bilansu azotu 
dla tych obiektów opracowanego przez MERCIKA i in. [ 1999] wynika, że na polet
kach nie nawożonych N mineralnym ani obornikiem rośliny pobierały rocznie z 
gleby zaledwie 30 kg N·ha-1• Trudno ocenić jaka część tego azotu pochodziła z 
opadów a jaka z mineralizacji substancji organicznej. Jednakże zestawienie tych 
dwóch wartości (78 kg N·ha-1 ekstrahowanego i 30 kg N·ha-1 pobranego przez 
rośliny) wskazuje, że za pomocą gorącej wody można wyekstrahować z gleby zna
cznie więcej azotu niż mogą pobrać rośliny w ciągu jednego okresu wegetacji. 

Tabela 3; Table 3 

Zawartość w glebie N rozpuszczalnego w gorącej wodzie, zmineralizowanego 
w 35 dniowej inkubacji oraz biomasa mikroorganizmów glebowych 

Hot water soluble N in soi!, N-mineralization activity during 35 days 
incubation and soi! microbial biomass 

Przed Po Biomasa 
N rozpusz. w go-

inku- inku- Przyrost mikroorganiz- Stosunek rącej wodzie 
Kombi- bacją bacji In- %* mów C:N Hot water 

nacje soluble N 
before After crease Microbial w H2O 

Treatments incub. incub. biomas C:N 
(tab. 1) ratio 

mg N·kg-1 % N-NH4+N-NO, (mg·kg-1) mg Ckg-1 % in Hp 

1 22,4 7,2 3,9 8,1 4,2 1,4 34 0,93 4,7 
2 20,8 6,3 11,4 20,7 9,3 2,8 43 1,01 8,8 
3 49,3 7,6 6,7 16,1 9,4 1,4 69 0,86 3,7 
4 34,4 5,3 37,5 50,8 11,3 2,0 78 1,02 9,6 
5 82,7 11,3 40,8 61,8 21,0 2,9 73 0,84 4,4 

6 25,3 5,0 13,9 23,6 9,7 1,9 24 0,40 4,9 
7 27,2 4,4 13,1 19,7 6,6 1, 1 39 0,49 8,0 
8 46,4 4,9 12,4 26,7 14,3 1,5 59 0,52 6,9 
9 52,8 5,0 16,6 30,1 13,5 1,3 78 0,54 8,7 

Srednio 
40,1 17,4 28,6 11,1 

Mean 

• % od zawartości ogólnej w glebie; % of total content in soi! 

Stosunek ogólnych zawartości C:N mało zmieniał się w glebie, 
(11,5:1-13,0:1) mimo bardzo zróżnicowanego i trwającego przez wiele lat nawo
żenia (tab. 1). Natomiast stosunek rozpuszczalnych w gorącej wodzie form węgla 
do azotu był znacznie węższy i wahał się w granicach 3,7:1-9,6:1 (tab. 3). Nie 
można jednak stwierdzić uzależnienia wartości tych stosunków od sposobu nawo
żenia. 

Dynamikę mineralizacji organicznych związków azotu badano również pod
czas 35-dniowej inkubacji gleby w warunkach optymalnych dla rozwoju bakterii 
(25°C). W tym czasie zmineralizowało się stosunkowo mało azotu (średnio 11,1 
mg N·kg-1 gleby), wyraźnie mniej niż zawierały gleby azotu mineralnego przed 
inkubacją (17,6 mg N·kg-1 gleby). Stosunkowo mały przyrost azotu mineralnego w 
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czasie inkubacji, mógł wynikać z immobilizacji N podczas inkubacji ( silnie rozwi
jały się bakterie), a prócz tego mogły występować straty azotu w wyniku denitryfi
kacji. Można jednak obserwować, że w czasie inkubacji zmineralizowało się tym 
więcej N organicznego im wyższe były dawki obornika. Jednakże otrzymano sto
sunkowo niski współczynnik korelacji mie;dzy ilością zmineralizowanego azotu a 
zawartością N ogólnego (r=0,648 istotny tylko przy P=0,1 ). W czasie 35 dniowej 
inkubacji zostało zmineralizowane 1,1-2,9% azotu ogólnego, a więc ilości niezna
cznie większe niż podaje się najczęściej dla warunków polowych w czasie wege
tacji. 

Wnioski 

1. Zawartości C organicznego i N ogólnego w glebach wyraźnie wzrastały przy 
większych dawkach obornika ale nie wpływało to na wartości stosunków 
C:N. Stosunki ogólnych zawartości C:N wahały sic; w granicach 
11,5:1-13,0:1 i były znacznie szersze niż stosunki rozpuszczalnych w gorącej 
wodzie form C:N - 3,7:1-9,6:1. 

2. Otrzymano bardziej ścisłe zależności mic;dzy zawartością C organicznego w 
glebie a C wyekstrahowanego gorącą wodą (r=0,870) i CO2 w czasie 
7 dniowej inkubacji (r=0,899) niż między C organicznym w glebie a CO2 w 
czasie 35 dniowej inkubacji (r=0,764). Otrzymano również bardziej ścisłą 
zależność mic;dzy biomasą mikroorganizmów a ilością CO2 w czasie 7 
dniowej (r=0,678) niż 35 dniowej inkubacji (r=0,618). 

3. Gorącą wod,, wyekstrahowano z gleby wyraźnie większą czc;ść azotu ogól
nego (4,4-11,3%) niż węgla organicznego (2,3-4,3%). 

4. Ilość azotu organicznego zmineralizowana w czasie 35 dniowej inkubacji 
była tym większa im więcej było w glebie N ogólnego, ale współczynnik ko
relacji między tymi wartościami był stosunkowo niewielki (r=0,648) i isto
tny tylko przy wartościach P=0,l. 
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Słowa kluczowe: doświadczenia wieloletnie od 1923 roku, zawartość C i N w 
glebie, oddychanie gleby, mineralizacja azotu w czasie inkuba
cji, biomasa mikroorganizmów 

Streszczenie 

Próbki gleb, w których oznaczono dynamikę mineralizacji organicznych 
związków węgla i azotu pochodziły z 2 wieloletnich doświadczeń prowadzonych 
od 1923 r. w zmianowaniu z roślinami rolniczymi lub warzywami. W doświadcze
niach tych stosuje się corocznie bardzo zróżnicowane dawki obornika. W glebie 
oznaczono zawartości C organicznego i N ogólnego, pierwiastki te wyekstrahowa
no z gleby gorącą wodą oraz zmineralizowano w czasie inkubacji trwającej 3-35 
dni. Oznaczono również biomasę mikroorganizmów. 

Ogólne zawartości C i N w glebie wzrastały w miarę zwiększania dawek 
obornika ale stosunek C:N na badanych obiektach był podobny. Otrzymano bar
dziej ścisłe zależności między zawartością w glebie C organicznego a ilością C 
wyekstrahowanego gorącą wodą i ilością wydzielonego CO2 w czasie 7-dniowej 
inkubacji niż między C organicznego w glebie, a CO2 w czasie 35-dniowej inku
bacji. Większe były również współczynniki korelacji między biomasą a CO2 w 
czasie 7-dniowej niż 35-dniowej inkubacji. Gorącą wodą wyekstrahowano z gleby 
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większą część azotu ogólnego niż węgla organicznego w stosunku do zawartości 
ogólnych. Ilość azotu zmineralizowana w czasie 35-dniowej inkubacji była tym 
większa im więcej było w glebie N ogólnego. 
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Summary 

Mineralization dynamics of C and N organie compounds was determined in 
soi! samples derived from two long-term (since 1923) fertilization experiments, 
conducted with field and vegetable crops. Various rates of farmyard manure 
(FYM) were applied annually in both experiments. Organie C and total N eon
tents in soi! samples were determined. Intensity of organie C and N mineraliza
tion was assessed by hot water extraction and by incubation of soi! samples for 
3-35 days. Also microbial biomass was determined. 

Organie C and total N contents increased with the increase of FYM rates 
but the C:N ratio remained similar. The relationship among organie C content in 
soi! and hot water extractable C or CO2 content after incubation for 7 days was 
closer than that of CO2 after incubation for 35 days. Greater were also the corre
lation coefficients between biomass and CO2 release during incubation for 7 
days, as eompared to that lasting for 35 days. The percentage of hot water 
extracted N was higher than that of extracted organie C. Amount of N minera
lized during 35 days of incubation was proportional to total N content in soi!. 
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