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ZYGMUNT FILIPEK, STANISŁAW DROGOSZ 

Badania składu chemicznego kory martwicowej 
i lustrzanki młodych sosen 

(Pinus silvestris L.) 

Исследования по химическому составу 

мертвой и зеркальной коры молодых сосен 

(Pinus silvestris L.) 

The investigation on chemical contents 

of dead bark layer 

and lustrous peel of young pines 

(Pinus silvestris L.). 

Dp wydzielone z technicznego punktu widzenia typy kory sosno- 

wej — kora martwicowa i lustrzanka — różnią się poda względem 

udziału masy martwicy i łyka (4). W korze martwicowej główną masę 

tkanki stanowi ciemnobrunatna, bogata w ligninę martwica korkowa zwa- 

na także korowiną (1). Łyko zbliżone pod względem zawartości ligniny do 

drewna, lecz niewspółmiernie bogatsze w związki rozpuszczalne, stanowi 

w korze martwicowej mniejszą część masy, zaś w lustrzance — przewagę. 

W pracy przedstawiono wymiki badań chemicznych kory martwicowej 

i lustrzanki, pobranych w okresie wegetacji z sosen (Pinus silvestris L.) 

usuniętych w trzebieży selekcyjnej (tab. 1). 

Po ścięciu i okrzesaniu drzewa oddzielano możliwie dokładnie całą 

korę od drewna za pomocą korowaczki łopatkowej, układając oddzielnie 

korę martwicową i lustrzankę. W ten sposób po okorowaniu w danym 

drzewostanie określonej liczby drzew uzyskiwano dwie zbiorcze próby 

kory, z których po wysuszeniu, przesortowaniu i mozdrobnieniu sporzą- 

dzono metodą ćwiartowania próby przeciętne do analiz chemicznych (10). 

Próby przechowywano w zamkniętych słojach w chłodnym pomieszczeniu. 

Analizy chemiczne wykonano mastępującymi metodami: celuloze 

w wolnej od ekstraktów korze oznaczono metodą Kiirschnera-Hoffera, 

wyrażając oba szeregi wyników w procentach w stosunku do suchej masy 

kory nie wyekstrahowanej (14). Substancje rozpuszczalne oznaczono drogą 

ekstrakcji, przy czym ekstrakcję wodną przeprowadzono w aparatach 

przepływowych w temperaturze ok. 900 w czasie 5 godzin, ekstrakcję 

mieszaniną alkoholu etylowego z benzenem (1:1) — w aparatach Soxhle- 

ta w temperaturze ok. 80” przez 5 godzin (10). Garbniki i niegarbniki oz- 

naczono metodą wytnząsamia Baldracco, cukry redukujące — metodą 
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Tabela ? 

Pochodzenie kory sosnowej poddanej badaniom 
  

          
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Liczba 

Typ Przeciętny arzew oko- Rok 

Jednostka Oddział |siedliskowy wiek drze- rowanych pobrania 
administracyjna Lasu wostanu (nie obu- kory 

lat marłych) 

LZD 91a 20 100 

Murowana 924 30 100 1968 

Goślina Bór 

Nadleśnictwo 191 Swiezy 20 30 

Doświadczalne 35C 50 50 1969 

Zielonka 250 60 50 

Bertranda (10). Substancje żywiczno-woskowe uzyskamo przez ekstrakcję 
kory za pomocą mieszaniny alkoholu etylowego z benzenem (1:1), a na- 
stępnie oczyszczenie suchej masy ekstraktu z ganbników i niegarbników 
przez 24-godzinne wytrząsanie z wodą destylowaną w temperaturze 22— 
—25C i odwimowanie. Zawartość węgla w komze oznaczono metodą 
Tiunina, azot ogólny metodą Kjeldahla (12). Popiół oznaczono pnzez spa- 
lanie próbek w piecu muflowym w ttemperaturze 600°C przez 9 godzin 
(14). W celu oznaczenia makmo- i mikmnoelementów próbki kory poddamo 
uprzednio mineralizacji przy użyciu mieszaniny kwasów mineralnych (9). 
Fosfor oznaczono metodą wanadianową (6), potas, sód i wapń — па Ю- 
tometrze płomiemiowym (17), magnez, żelazo, cynk i kobalt za pomocą 
absorpcji atomowej (11, 15), miedź — za pomocą dwuetylodwutiokarbami- 
nianu ołowiu (16), mangan — metodą nadsiarczanową w postaci barwnego 
jonu MnO, (2), molibden — metodą rodankową (7). Odczyn kory badano 
potencjomebrycznie w wodzie, biorąc do każdego oznaczenia 10 g drobno 
zmielonej kory i 100 ml wody destylowanej; pomiar pH przepnowadzono 
po 24 godzinach. 

Zawartość poszczególnych składników wyrażono w procentach w sto- 
sunku do suchej masy kory lub w przypadku mikroelementów w ms/kg 
suchej masy kory. Wyniki przeanalizowano metodami statystyki matema- 
tycznej (18). | 

Śształbowanie się zawartości celulozy i ligniny w obu typach badanej 
kory przedstawia tab. 2. Kora martwicowa wykazywała zawsze o kilka 
procent niższą zawartość celulozy niż lustrzanka: średnio 20,45%0 wobec 
24,09% (różnica istotna przy poziomie ufności 0,95). Bardzo istotna róż- 
nica między obu typami kory zachodziłą w ilości ligniny: kora martwico- 
wa zawierała średnio 51,13% ligniny, lustrzanka natomiast 26,96%. Próby 
kory z drzew 60-letnich zawierały 2—3% rwięcej celulozy i ligniny niż 
analogiczne próby z drzew 20-letnich, co wskazywałoby na tendencję 
niewielkiego wzrostu zawartości związków podstawowych w konze wraz 
z wiekiem drzew. Jednakże w mamach badanego miateniału statystycznie 
istotny wpływ wieku drzew na wznost zawartości składnika podstawowe- 
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Tabela 2 
Zawartosé (9/5) celulozy i ligniny w korze sosny 
  

  

  

  

Wiek Kora martwicowa Lustrzanka 

drzewa Celuloza | Lignina Celuloza | _ Lignina 

20 18,92 50,33 21,41 26,81 
30 19,27 48,13 29,28 24,19 

40 20,55 52,80 24,82 28,50 
50 22,35 50,90 24.50 26,14 
60 21,15 53,49 24,42 29,16 

у! 20,45 51,13 24,09 26,96 

$ 1,40 2 12 1,53 1,97 
my + 0,63 + 0,95 + 0,68 + 0,88 
У 6,85 4,15 6,37 7,32 

у — średnia arytmetyczna 

S — odchylenie standardowe 

m, — błąd standardowy 

V — współczynnik zmienności 

i Znaczenie symboli: 

go można było udowodnić jedynie w pnzypadku zawartości celulozy w ko- 
rze martwicowej (empiryczny współczymnik korelacji r = 0,85%) 1. 

Bardzo istotną różnicę między obu typami kory stwierdzono w ilości 

substancji rozpuszczalnych, których lustrzanka zawierała średnio dwu- 
krotnie więcej (tab. 3). Kora martwicowa charakteryzowała się niewielką 

  

  

  

    
  

Tabela 3 

Zawartość (%,) substancji rozpuszczalnych 
w korze Sosny 

z Kora martwicowa Lustrzanka 

Wiek Substancje rozpuszczalne Substancje rozpuszczalne 

drzewa gorącej mieszaninie gorącej mieszaninie 

wodzie alkoh.-benzen. wodzie alkoh.-benzen. 

20 10,12 9,28 16,81 16,20 

30 9,46 10,14 17,96 18,12 

40 9,61 7,45 17,89 11,46 

50 10,13 7,81 23,64 17.52 

60 9,99 7,10 23,10 12.23 

у 9,86 8,36 19,88 15,33 

0,31 1,30 3,22 2.84 

mz +0,14 + 0,58 + 1,44 + 1,27 

V ” 3,13 15,52 16,22 18,54 

>=... 

2 — Sylwan nr 5 

  

a 

4 

1 Teoretyczny współczynnik „r” przy poziomie ufności 0,95 = 0,75, przy poziomie 

ufności 0,99 = 0,88; liczba par =5. 
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Zawartosé (°/) garbnikéw i niegarbnikow 
(w tym cukrow redukwjacych) 

w korze sosny 

Tabela 4 

  

  

                
  

Kora martwicowa Lustrzanka 

Wiek Cukry | Wspol- Cukry Współ 

drzew | Garbniki Nie- _ | reduku- czynnik | Garbniki Nie- _| reduku- czynnik 
garbniki| . czystości! garbniki | . czystości 

jące (K) Jace (K) 

20 5,10 0,01 1,34 50,4 6,11 10,70 2,69 36,3 

30 4,91 4,50 1,31 91,9 6,00 11,96 2,94 33,4 

40 4,62 4,99 0,47 48,1 6,15 11,14 1,71 37,7 

50 4,70 5.43 072 464 8,43 15,21 182 35,7 
60 4,31 5,68 0,60 431 7,98 — 1512 093 34,5 

у 473 5.13 0.89 48,0 7,05 12.83 2.02 35,5 

S 0,30 0,44 0,41 — 1,10 2 18 0.81 — 

my +013 +020 +0,18 — +050 +098  +0,36 — 
У 6,33 8,51 45,92 — 15,61 17,01 40,06 — 

zmiennością zawartości substancji rozpuszczalnych w gorącej wodzie 

(v = 3,13); większą natomiast zmienność wykazała lustrzanka (v = 16,22) 

wskutek zarysowującego się wpływu wieku drzew na wznost zawartości 

tych substancji (r = 0,9077). 
Ekstrakt wodny poddano analizie garbnikowej z uwzględnieniem cu- 

krów redukujących (tab. 4). Z zestawienia wynika, że o dwukrotnej prze- 

wadze w lustrzance zawartości substancji rozpuszczalnych w gorącej 

wodzie decydowała przed wszystkim wysoka zawamwtość substancji niegarb- 

nikowych, których lustrzanka w porównaniu z korą martwicową zawie- 
rała średnio ponad dwukrotnie więcej (w tym ponad dwukrotnie więcej 
cukrów redukujących). Lustrzankę charakteryzowała również istotnie wyż- 

sza zawartość garbników (7,05% wobec 4,73% w korze martwicowej). 

Ze wzrostem wieku drzew zawartość garbników w korze martwicowe} 
malała (r = 0,94**), niegarbników raczej wzrastała (r = 0,80%), w związku 
z czym obniżała się wartość współczynnika czystości (liczba proporcji) 
od 50,4 do 43,1. W lustrzance wraz z wiekiem drzew wzrastała nieregu- 
larnie zawartość garbników (r = 0,89**) i niegarbników (r = 0,88**); obfi- 
tość tych ostatnich była przyczyną niskiego współczynnika czystości lu- 
strzanki (33,4—37,7). Zawartość cukrów redukujących w korze obu typów 
malała ze wzrostem wieku drzew (r = —0,80*%, rm = —0,91**). 

W porównaniu do ekstrakcji gorącą wodą, ekstrakcja mieszaniną al- 
koholowo-benzenową (tab. 3) dała ogólnie niższe ilości substancji razpusz- 
czalnych, w skład których wchodziły substancje żywiczno-woskowe zawar- 
te w korze w ilościach wskazanych w tab. 5. Mimo przewagi ilościowej na 
korzyść lustrzanki, test „t” wykazał brak różnicy istotnej między war- 
tościami średnimi. Uzyskane substancje żywiczno-woskowe o barwie czer- 
wono-pomarańczowej i konsystencji nieco zbliżonej do wosku są miesza- 
niną takich związków organicznych jak kwasy żywiczne, kwasy tłuszczo- 
we, flobafeny (produkty kondensacji garbników pirokatechinowych) (19). 
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Tabela 5 

Zawartosé (°/) substancji zywiczno-woskowych 

w korze sosny 
  

  

  

Wiek drzewa | Kora martwicowa Lustrzanka 

20 6,25 8,32 

30 6,85 8,44 

40 5,01 5,40 

50 5,13 6,77 

60 3,46 5,64 

y 5,74 6,91 
5 0,79 1,44 

my +0,35 + 0,64 
V 13,70 20,84 

W zakresie składu pierwiastkowego kory, ze składników organicznych 
oznaczono zawartość węgla i azotu (tab. 6). Kora martwicowa zawierała 
średnio więcej węgla (53,38%) niż lustrzanka (49,61'/%) przy równocześnie 
niższej zawartości azotu (0,82% wobec 1,06%). Różnice są istotne pnzy po- 
ziomie ufności 0,90. 

Zawartość w korze popiołu i makroskładników mineralnych przedsta- 
wia tab. 7. Pod względem zawartości popiołu oba typy kory różnią się 

bardzo istotnie: kora martwicowa zawierała średnio 1,67%0 popiołu, lu- 

strzanka 3,51%. Z oznaczonych w komze makroskładników popiołu, naj- 

więcej stwierdzono wapnia — 1,02% i 1,65%, a następnie manganu — 
0,330%/0 i 1,03%. Inne składniki występowały w znacznie mniejszych iloś- 

ciach w kolejności malejącej: potas, sód, fosfor, żelazo. Zarysowujący się 

ze wzrostem wieku dmzew wznost zawartości popiołu (rm = 0,80%, ry, = 

= (,79*%) spowodowany jest głównie wzrostem zawartości magnezu (Fm = 
— 0,88хх, г, = 0,95**). 

  

  

  

  

  

Tabela 6 

Zawartość (%) węgla i azotu w korze sosny 

Wiek Kora martwicowa fp Lustrzanka 

drzew C N | см С М C:N 

20 54,76 1,01 54:1 50,33 1,26 40:1 

30 54,32 0,86 63:1 ° 50,13 1,11 45:1 

40 52,62 0,53 99:1 46,48 0,96 48:1 

50 51,60 0,92 56:1 50,80 0,94 54:1 

60 53,59 0,80 67:1 50,31 1,03 491 — 

у 53,38 0,82 65:1 49.61 1,06 47:1 

S 2,26 0,18 — 1,77 0,13 — 

my +101 + 0,08 — +0,79 +0,06 — 

У 4,23 22,15 — 3,57 12,26 — 

2% 19.
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Tabela 8 

Zawartość (mg/kg s.m.) niektórych mikroelementów 

w korze sosny 
  

  

  

  

Wiek Kora martwicowa | Lustrzanka 

drzew Mn Co | Cu | Zn | Mo | Mn Co | Cu | Zn | Mo 

20 126 0,03 5,0 51,2 0,37 216 0,06 8,2 99,0 0,18 
30 156 0,03 5,0 56,1 0,33 420 0,06 5,0 117,2 0,16 
40 112 0,04 4,4 42,9 0,33 500 0,04 3,6 1287 0,22 
50 190 0,04 3,5 33,0 0,40 320 0,03 9,9 1574 0,16 

60 196 0,03 40 32,0 0,52 404 0,03 7,6 1221 0,38 

у 156 0,03 4,0 43,0 0,39 384 0,04 6,0 1249 0,22 

S 37,39 0,005 0,79 10,31 0,08 87,91 0,015 1,90 21,26 0,09 

my +1672 +0,002 +0,35 +461 +0,04 +39,32 £0,007 +0,85 9,51 0,04 
№ 23,97 16,00 17,16 23,98 20,26 22,89 37,50 31,63 17,02 42,28 

Tab. 8 dotyczy zawartosci w korze sosnowej niektorych mikroelemen- 

tow. Ze zbadanych pierwiastków śladowych stosunkowo najwięcej było 

manganu: w korze martwicowej średnio 156 mg/kg s.m., w lustrzance 

384 mg/kg s.m.; drugie miejsce zajmował cynk (43,0 mg/kg sm. i 124,9 
mg/kg s.m.), a tnzecie miejsce miedź (4,5 mg/kg sm. i 6,0 mg/kg s.m.). 

Mimo że wartości średnie charakteryzowała znaczna zmienność, nie od- 

biegają one w istocie rzeczy (kolejność ilościowa, umiejscowienie) od 
średnich jakie uzyskano w latach sześćdziesiątych w badamiach dotyczą- 

cych m.in. zawartości manganu, cynku i miedzi w konowinie i łyku sosny 

zwyczajnej (3). 

WNIOSKI I OGÓLNIENIA 

Ogólną charakterystykę chemiczną dwóch typów kory sosnowej przed- 

stawia wykres. 
1. Specyficzną właściwością kory martwicowej jest wysoka zawartość 

ligniny. Stosunek celulozy do ligniny w tym typie kory kształtuje się 

jak 1: 2,5 (w przybliżeniu odwrotnie niż w drewnie). Ze względu na wy- 
soką zawartość ligniny kora martwicowa jest wartościowym materiałem 

próchnicotwórczym. 
Lustrzanka, w porównaniu z korą martwicową, charakteryzuje się isto- 

tnie wyższą zawartością celulozy, a wskutek blisko dwukrotnie niższej 

zawartości ligniny — bardziej wyrownanym stosunkiem ilościowym obu 

substancji podstawowych (1 : 1,1). s 

2. Specyficzną właściwością lustrzanki jest dwukmotnie wyższa niz 

w korze martwicowej zawartość substancji rozpuszczalnych w gorącej 

wodzie oraz dwukrotnie wyższa zawartość popiołu. Przyczyną jest prze- 

waga 'w masie lustrzanki łyka, w którym za życia drzewa odbywa Się 

przewodzenie asymilatów (czynne rurki sitowe) i gromadzenie części sub- 

stancji zapasowych (komórki miękiszowe). Na uwagę zasługuje istotnie 

wyższa w lustrzance zawartość garbników (martwicowa 4,7°/o, lustrzanka 

70/0), które w przypadku użycia świeżej kory jako nawozu, mogą działać 

hamująco na wzrost i rozwój roślin (inhibitory) (5). Ponadto w porów- 
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Kora martwicowa Lustrzanka 

Celuloza 

Lignina: 

Substancje rozpuszczalne w goracej wodzie 

Substancje zywiczno - woskowe   ROZA Popict 
Skład chemiczny kory sosnowej z drzew w wieku od 20 do 60 lat (wartości średnie) 

naniu z korą martwicową lustrzanka zawiera dwu i półkrotnie więcej 
niegaroników (13%), w tym ponad dwukrotnie więcej cukrów redukują- 
cych (27/0). Z tego względu roztwory wodne uzyskane z lustrzanki są 
bardziej podatne na procesy fermentacji. 

5. Zawartość substancji żywiczno-woskowych jest nieco wyższą w lu- 
surzance. W zależności od typu kory, substancje te mogą wykazywać 
różny udział poszczególnych komponentów (np. kwasów żywicznych, kwa- 
sów tłuszczowych, flobafenów). 

4. Pomieważ kora martwicowa zawiera średnio więcej węgla (53%) niż 
lustrzanka (50), przy mniejszej w porównaniu z lustrzanka zawartości 
azotu (0,82%/0 wobec 1,06%), stosunek C : N w lustrzance jest bardziej za- 
wężony (martwicowa 65 : 1, lustrzanka 47 : 1). 

Z uwagi na niską zawartość azotu w konze sosnowej jej bezpośrednie 
stosowanie do celów nawozowych wymaga odpowiedniego wzbogacania 
azotowego, gdyż w przeciwnym razie występuje biologiczna sorpcja azotu 
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z gleby przez rozkładające korę mikroorganizmy (5). Korzystne zawezenie 
stosunku C:N w materiale korowym (spadek zawartości węgla, wzrost 
zawartosci azotu) nastepuje w wyniku kompostowania kory (8). 

5. Większość badanych pierwiastków mineralnych występuje w lu- 
strzance w ilościach średnio dwu- lub trzyknotnie wyższych niż w korze 
martwicowej. Najwięcej jest wapnia — w korze martwicowej 1%, w lu- 
strzance 1,6%. Następne miejsce zajmuje magnez (0,33% i 1,0%/0), którego 
zawartość wzrasta wraz z wiekiem dnzew. Znacznie mniej jest potasu 
(0,07% 0,229/0), a najmniej sodu i fosforu (po 0,02% 1 0,06°/о). Dlatego przy 
wykorzystywaniu kory do celów nawozowych ubóstwo fosforu i niedo- 
pór potasu należy likwidować odpowiednim dodatkiem nawozów sztucz- 
nych. 

6. Łączna zawartość zbadanych mikroelementów (Mn, Zn, Cu, Mo, Co) 
wynosiła średnio w korze martwicowej ok. 0,02% (200 mg/kg s.m.), w lu- 
strzance ok. 0,05% (500 mg/kg s.m.). Główne ilości przypadają na mangan 
(156 mg/kg sm. i 384 mg/kg s.m.) oraz na cynk (43,0 mg/kg s.m. i 124,9 
mg/kg s.m.), znacznie mniejsze na miedź (4,5 mg/kg s.m. i 6,0 mg/kg s.m.). 
Znikomo małe ilości (poniżej 1 mg/kg s.m.) przypadają na molibden i ko- 
balt, podobnie jak w wielu innych matemiałach pochodzenia roślinnego 
(18). Uwagę zwraca pokaźna zawartość manganu w lustrzance (384 mg/kg 
S.m.). 

7. Odczyn kory badany w wodnych roztworach jest kwaśny, bardziej 
w przypadku kory martwicowej (pH 3,80—4,00) niż lustrzanki (pH 4,30— 
—4,50). Różnica spowodowana jest wyższą zawartością w lustnzance po- 

piołu i jego składników alkalicznych. Odczyn kory sosnowej, zwłaszcza 
martwicowej, zbliżony jest do odczynu tortu. 

Z Instytutu Użytkowania Lasu 
i Inżynierii Leśnej 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Резюме 

Исследования касаются KOpbl coceH (Pinus silvestris L.) 8 Bo3pacte c 20 no 60 

лет, устараненных в комбинированном прореживании. Два типа коры — мёртвая 

(с трещинами) и зеркальная (гладкая) существенно различаются по содержанию 

ряда органических и минеральных веществ. Специфическим` свойством мёртвой коры 

является высщее почти двухкратно по отношению к гладкой коре содержание лиг- 

нина (51%). Специфическим свойством гладкой коры является двухкратно высшее 
чем в мёртвой коре содержание веществ растворяемых в горячей воде (20%). 
Заслуживает внимания существенно высшее содержание в гладкой коре дубильных 

веществ (7%), два с половиной раза большее содержание недубльных веществ (13%), 

B TOM числе свыше двухкратно болыцес содержание рекуци рующих сахаров 

(2%). Так как кора мёртвая содержит в среднем болыше угля (53%) чем зеркаль- 

ная (50%), с меньщим, по сравнению с зеркальной, содержанием азота (0,82% про- 
тив 1,06%) — отношение С :М в зеркальной является более ограниченным (мертвая 

65 :1; зеркальная 47 :1). Содержание золы в коре мёртвой составляет в среднем 1,7%, 
в зеркальной 3,5%. Из минеральных веществ наиболыше есть кальция — в среднем 

в коре мертвой 1%, в зеркальной 1 ‚65%. Дальнейшие количественные места занимают: 
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магний (0,33% и 1%) и калий (0,07% и 0,22%). Из обозначенных микроэлементов 
основные количества приходятся на марганец — в коре мёртвой 156 мг/кг с.м., 
в зеркальной 384 мг/кг с.м. свыше трёхкратно меньшие на цинк. Медь выступает 
в количестве нескольких мг/кг с.м. молибден и кобальт в ничтожно маленьком 
количестве (ниже 1 мг/кг C.M.). 

Summary 

The authors investigated the chemical contents of two types of bark — dead 

bark layer (cracked) and lustrous peel (smooth) using 20—60 years old pines (Pinus 

silvestris L.) removed at selective thinning and obtained the data which point out 

some essential differences between these two kinds of bark as far as the con- 

tents of numerous organic and mineral components are concerned. 

Dead bark layer is characterized by twice as high contents of lignine (51%) 

as that of lustrous peel while the specific chemical property of lustrous peel is 

twice as high contents of substances soluble in hot water (20%). The considerably 

higher contents of tannins (79/,) in lustrous peel and two and a half times as 

high contents of non-tannins (13%, including twice as high contents of reducing 

Sugars (2%) should be also considered here as important. The C:N ratio (47:1) 

in lustrous peel is narrower than that in dead bark layer (65:1) because dead 

bark layer contains on average more carbon (53%) than lustrous peel (50%) and 

less nitrogen (0, 82") than lustrous peel (1,06%). The contents of ash in dead bark 

layer amount to 1,7% and in lustrous peel — 3,5. 

Of all mineral components calcium is best represented both in dead bark 

layer (1%) and in lustrous peel (1,6%), then come magnesium (0,33%%/and/1%%) and 

potas (0,070 and 0,220). 

Of all determined microelements, the amounts of manganese 156 mg/kg of 

dry mass in dead bark layer and 384 mg/kg of dry mass in lustrous peel and 

three times smaller amounts of zinc are the highest. Copper amounts only to 

a few mg/kg of dry mass, and the amounts of molybdenum and cobalt are insigni- 

ficant (smaller than 1 mg/kg of dry mass).


