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W badaniach chemiczno-rolniczych gleb prowadzonych w kraju ozna- 

czanie zawartości. dostępnych dla roślin form miedzi i cynku polega na 

ekstrakcji kwaśnymi roztworami [10]. Ze względu na łatwość neutralizacji 

roztwory te nie powinny w zasadzie mieć zastosowania do gleb węgla- 

nowych. Wielu autorów do oznaczania przyswajalnego cynku i miedzi 

wykorzystuje inne roztwory ekstrakcyjne. Stosowany do oznaczania cynku 

roztwór 1 n KCI [3, 8, 11] zbyt mało ekstrahuje tego pierwiastka z gleby. 

Paterinski i Penewa [14] porównując różne metody oznaczania cynku 

przyswajalnego w glebach węglanowych najlepsze wyniki uzyskali me- 

todą Deana-Shawa w wyciągu 1% ditizonu z 1 nm СН.СООМН.. W Polsce 

metodę tę stosowali m. in. Boratyński i współpr. [2]. Frierweiler i Lind- 

say [5] zalecają do oznaczania tego pierwiastka roztwór 0,01 n EDTA 

w 1 M (NH4);CO3 o pH 8,6. Daje on dobrą korelację pomiędzy zawar- 

tością cynku w glebie i roślinie [7]. Bergmann i współpr. [1] proponują 

określać zawartość dostępnej miedzi w glebach węglanowych przy użyciu 

roztworu Westerhoffa z dodatkiem ilości HNO; równoważącej zawartość 

CaCO; w próbce. . 

`° Го oznaczania tego pierwiastka stosowany był m. in. wyciąg kom- 

pleksowy — 0,02 M EDTA w 0,5% NH,Cl [4, 11, 16]. Interesujące ze 

względu na możliwość jednoczesnej ekstrakcji kilku mikroelementów są 

roztwory 2%/0 EDTA w 1 n CH; COONH, [13] i odczynnik Barona. Ten 

ostatni ekstrahuje jednak zbyt mało miedzi w stosunku do roztworu 

Westerhoffa [15]. 

Dotychczas nie ma w kraju opracowanych metod określania zawar- 

tości przyswajalnych mikroelementów w glebach węglanowych. Uznano 

zatem za celowe przeprowadzenie prac nad wpływem różnych zawartości 

węglanów na ilość wyekstrahowanych przyswajalnych fonm cynku i mie- 
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dzi i ustalenie wielkości popełnianego błędu przy stosowaniu aktualnie 
przyjętej w badaniach chemiczno-rolniczych metodyki. Porównywamo też 
przydatność kilku roztworów ekstrakcyjnych mogących mieć zastosowa- 
nie przy oznaczaniu tych pierwiastków w glebach węglanowych metodą 
absonpcji atomowej. 

MTODYKA BADAŃ 

Porównanie zawartości przyswajalnego cynku i miedzi w wyciągach 
różnych roztworów ekstrakcyjnych przeprowadzono na 36 próbkach gle- 
bowych (poziom omo-próchniczny), pochodzących z terenu Wyżymy Lu- 
belskiej, zawierających od śladów do 59,4%/0 CaCO;3. = 

Cymk oznaczano na spektrofotometrze absorpcji atomowej Unicam 
SP 90 A w czterech wyciągach: 0,1 n HCI, 0,2 n HCI, Barona i Tuckera- 
-Kurtza (2% roztwór kompleksonu w 1 n CH;COONH,). Miedź oznaczano 
metodą absorpcji atomowej lub kolorymetrycznie z dwukupralem * w wy- 
ciągach: Westerhoffa, Barona i Tuckera-Kurtza. Wpływ dodatku GaCO; 
na pH wyciągów i ilość ekstrahowanych pierwiastków badano na 5 prób- 
kach glebowych zróżnicowanych pod względem składu mechanicznego 
i typologicznym. Oznaczanie zawartości węglanów i badanię szybkości ich 
rozkładu (neutralizacji rozbworów ekstrakcyjnych) wykonywano na apa- | 
racie Scheiblera. Wyniki przedstawiono na rysunkach 1-3 i tabelach 1, 2. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Badania wykazały, że stosowane przy oznaczaniu przyswajalnego cyn- 

ku i miedzi kwaśne roztwory ekstrakcyjne są dość szybko meutralizowane 

przez znajdujące się w glebie węglany. Najbardziej podatny na działanie 

węglanów jest odczynnik Sommera-Weara (0,1 n HCl), którego neutrali- 

zacja, przy określonym w metodzie stosunku gleby do roztwomu, następuje 

przy zawartości CaCO; około 5%/6 (rys. 1). Z 5 badanych próbek glebo- 

wych zawierających kolejno 3,3; 9,6; 15,3; 25,2 i 45,70%/0 CaCO;, próbka 
pierwsza (I) neutralizowała połowę kwasu zawartego 'w płynie ekstrak-* 

cyjnym w przeciągu 5 min. kontaktu, natomiast pozostałe próbki (zawie- 

rające ponad 5% CaCO;3) już w czasie 1 minuty zobojętniały 85-95°/o 

kwasu. Całkowita neutralizacja roztworu następowała w dalszych kilku 

minutach.- Podobnie zachodziła reakcja węglanów z odczynnikiem We- 

sterhoffa, przy czym całkowita neutralizacja 0,43 n HNO; następowała 

przy zawartości węglanów w glebie przekraczającej 21,5%/0 CaCO;. Przy 

takiej ilości węglanów (próbka IV i V) około 90-95%6 kwasu azotowego 
=   

\ 

* Metoda zalecona stacjom chemiczno-rolniczym przez Centralny Osrodek Me- 

todyczno-Naukowy IUNG we Wrocławiu. 
i
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Porównanie średnich zawartości r 

/ 
Tabela 1 

ozpuszczalnego cynku w glebach o zróżnicowanej 
ilości CaCO;z w zależności od stosowanego roztworu ekstrakcyjnego 
  

Odczynnik 2% EDTA + 

  

  

  

` Przedział Liczeb- 0,1 n ICL 0,2 n HCI Barona ln CH;COONH;4 
CaCO3;w% ność z 

próbek 20 pH Zn pH "Zn pH Zn pH 
ppm wyciągu ppm wyciągu ppm wyciągu ppm wyciągu 

0-2 5 5,32 1,45 6,24 11 2,32 41 3,51 6,0 
3-5 | 5 5,47 1,9 6,97 1,2 1,95 4,2 3,92 6,05 
6-10 5 1,68 5,6 6,16 1,19 2,16 4,5 3,42 6,7 

11-15 4 , 0,60 6,0 2,60 5,0 . 0,75 4,8 2,50 6,8 
16-20 5 0,60 6,1 1,13 5,65 0,97 5,1 2,87 6,9 
21-30 3 0,60 6,1 1,33 5,75 1,17 5,4 3,15 6,9 
31-40 5 055 615 1,32 5,8 1,48 5,8 4,31 6,9 
>40 4 0,55 625 0,95 5,85 1,62 5,95 413 6,9 

o Tabela 2 

Porównanie średnich i względnych zawartości przyswajalnej miedzi w glebach 

o zróżnicowanej ilości CaCO3 w zależności od stosowanego roztworu 

_ ekstrakcyjnego 

  

  

  

  

a i 5 

Przedział 043 n HNO3 “Barna I 2 CHCOONI 
СаСОз w % 

Cu ppm w.s.* Cu ppm w.w.** Си рр w.w.** 

0-2 2,10 100 0,69 33 2,52 120 

3-5 2,96 100 1,15 39 2,99 101 

6-10 2,19 100 0,73 33 1,91 87 

11-15 1,52 100 _ 0,65 43 1,12 74 

‚ 16-20 1,10 100 0,56 50 1,54 140 

21-30 0,29 100 0,70 241 1,78 613 

> 31-40 0,21 100 0,65 309 1,75 833. 

>40 0,15 100 0,73 487 1,34 893 

* w.s. — wartoSé standardowa przyjeta za 100. 

** wow, — wartość względna odniesiona do standardowej. 
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było zobojętnione w ciągu pierwszych: 1-2 mimut ekstrakcji, natomiast 
przy zawartości CaCO; poniiżej 21/0 (próbki I, II, III), około 90°/o ich 

ilości było rozkładane w tym czasie przez kwas znajdujący się w nad- 

miarze. 

Na szybkość zobojętniania płynów ekstrakcyjnych wywierały wpływ 

jeszcze takie czynniki, jak rodzaj wapieni występujących w glebie i ich 

rozdrobnienie. Rysunek 2 przedstawia przebieg neutralizacji rozbworu
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Rys. 1. Szybkość zobojętniania roztworów ekstrakcyjnych (0,1 n HCl i 0,43 n 
HINO ) przez gleby o różnej zawartości CaCO;; 

I-V — próbki gleb o zawartości CaCOz w % (I — 3,3; II — 9,6; III — 15,3; IV — 
25,2; V — 45,7) : 

Westerhoffa przez 3 rodzaje wapieni pochodzące z różnych formacji geolo- . 
gicznych — dewonu, jury i kredy o różnym stopniu rozdrobnienia: 0-0,25, 
0,25-1 i 1-2 mm. 

Wapienie starszych formacji geologicznych — dewońskie i jurajskie 
— reagowały podobnie z obu ekstraktorami. Żaznaczał się przy tym 
wyraźmie wpływ wielkości frakcji. Frakcja wapienia iddewońskiego o śred- . 
nicy 1-2 mm neutralizowała w czasie 2-minutowego mieszania około 25°/o 
kwasu znajdującego się w płynie ekstrakcyjnym, natomiast frakcja maj- 
drobniejsza — tnzykrotnie więcej. W tym czasie pH płynu ekstrakcyjnego 
wynosiło odpowiednio 1,8 (dla frakcji 1-2 mm) i 5,3 (dla frakcji 0-0,25 mm). 
Wapienie kredowe reagowały intensywniej a różnice w aktywności mię- 
dzy poszczególnymi frakcjami tych wapieni były niewielkie. 
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Rys. 2. Wpływ rozdrobnienia wapieni różnego pochodzenia geologicznego na 
szybkość zobojętniania odczynnika Westerhoffa (0,43 п HNO;); frakcje a 0-0,25 mm, 

b 0,25-1 mm, c 1-2 mm
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Uwzględniając rozdrobnienie próbek glebowych przy oznaczaniu mi- 
kroelementów można przyjąć, że czas, w jakim zachodzi zasadnicza reakcja 
między roztworami ekstrakcyjnymi (HCI lub HNO3) a wapieniami znaj- 
dującymi się w glebie, nie przekracza 5 minut, a w skrajnych przypad- 
kach — 10 minut. Zmniejszenie stężenia kwasu w roztworze w ciągu 
kilkuminutowego kontaktu z glebą zmniejsza w sposób zasadniczy jego 
dalszą zdolność ekstrakcyjną. 

Jak wymika z przeprowadzonego doświadczenia z 5 różnymi próbkami 
_ glebowymi (rys. 3), 2%/6 dodatek CaCO; do gleby powodował zmniejszenie 
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Rys. 3. Wpływ wzrastającego dodatku CaCO; na pH wyciągów glebowych i ilość 

ekstrahowanych pierwiastków (Zn i Cu) w różnych. glebach; 

1 — gleba brunatna wytw. z lessu — 34% cz. spław. (© £ 0,02 mm); 2 — mada 

średnia — 40% cz. spław.; 3 — czarna ziemia — 260% cz. spław.; 4 — czarna zie- 

mia — 15% cz. spław.; 5 — gleba pseudobielicowa — 60% cz. spław. 

ilości ekstrahowanego cynku, z roztworu 0,1 n HCl, około 2 do 10%. 

Odczyn wyciągu glebowego zmieniał się przy tym, w stosunku do odczynu 

wyciągu gleb wyjściowych (bezwęglanowych), o 0,2 jednostki pH (z 13 

‚ ра 1,5). Przy 50/0 dodatku CaCO3; ilość oznaczonego cynku była mniejsza 

od 20 do 30°/o, natomiast przy większej od 5%, zawartości CaCO; ilość 

ekstrahowanego cynku zmniejszała się kilkakrotnie, aż do 0,5-0,7 ppm. 

Przy ekstrakcji miedzi 2%/0 roztworem Westerhoffa zawartość СаСО: 

w glebie nie wpływała ma wartość pH wyciągu glebowego i ilość ekstra- 

howanego pierwiastka. Dopiero zwiększenie ilości CaCO; do 5% obniżyło 

ilość ekstranowanej miedzi o 10-15%/0 w stosunku do próbki wyjściowej. 

Podobne wymiki uzyskali Bergmann i współpracownicy [1] badając wpływ 

zawartości węglanów na ekstrakcję miedzi z roztworem Westerhoffa. 

'Zwiększaniu ilości węglanów towarzyszyło stopniowe obniżenie zawar- 

tości tego mikroelementu do 50% i więcej. Gwałtowny spadek ilości eks-
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trahowanej miedzi objawiał się przy 19-23%/o CaCOs, osiągając ostatecznie 
poziom w granicach 0,4-06 ppm Cu. 

W świetle przeprowadzonych badań wydaje się dopuszczalne oznacza- 
nie przyswajalnego cynku w wyciągu 0,1 n HCI przy zawartości CaCO, 
w glebie nie przekraczającej 2%, a przyswajalnej miedzi — w wyciągu 
HNO3; przy zawartości CaCO;3 poniżej 5%. Te ilości weglanéw w bardzo 
małym stopniu oddziałują na odczyn roztworów ekstrakcyjnych i wy-- 
wierają mieduży wpływ na ilość ekstrahowanych pierwiastków, co zmaj- 
duje pobwiendzenie w wynikach innych prac [1, 6, 9]. - 

Zawartości węglanów w glebie od 2 do 4% CaCO; wywołują dość 
znaczne zmiany zarówno w odczynie wyciągu Sommera-Weara, jak i w 
ilości oznaczanego cynku. Dlatego też wyniki takich analiz mogą dawać 
tylko przybliżoną orientację co do zawartości tego pierwiastka w glebie, 
ale nie mogą być porównywane z innymi wynikami uzyskanymi tą 
metodą, np. dla gleb niewęglanowych. Podobnie należałoby analizować 
wyniki - oznaczeń miedzi z użyciem roztworu Westerhoffa w glebach za- 
wierających 5-15% CaCO;. Roztwory te są natomiast zupełnie nieprzy- 
datne do gleb zawierających większe ilości węglanów (przy Zn > 5", 
a przy Cu > 21°/o CaCOs;) z uwagi na całkowitą ich neutralizacje i brak 
zdolności ekstrakcyjnej. Możliwe jest, że uzyskame w tej grupie gleb 
wyniki nie pochodzą z ekstrakcji, lecz z rozpuszczenia trudno dostępnych 
dla roślin połączeń cynku [5, 12]. 

Z. przeprowadzonego, na 36 próbkach gleb wzglanowych, porównania 
kilku roztworów ekstrakcyjnych wynika, że najlepiej zbuforowany i naj- 
mniej wrażliwy na wpływ węglanów jest odczynnik kompleksowy Tuc- 
kera-Kurtza (tab. 1). Wartość pH wyciągów glebowych wahała się w za- 
leżności od zawartości węglanów w dość wąskich granicach od 6,0 do 6,9. 
Wyraźna zmiana odczynu nastąpiła przy zawartości 6-79%/0 CaCO; (pod- 
stawienie jonów H wersenianu jonami Ca'), jednak nie wpłynęło to na 
ilość ekstrahowanego cynku. Średnie jego zawartości w badamych grupach 
gleb wahały się od 2,5 do 4,1 ppm i były większe od otrzymanych z roz- 
tworu Barona (1,5 do 2 razy w glebach przy 0-10%/0 CaCOg i około 3 razy 
w glebach zawierających więcej węglanów). Odczyn roztworu Barona 
ulegał zmianom pod wpływem wzrastających ilości węglanów w grani- 
cach dwu jednostek pH (od 4,0 do 6,0). Przyjmując za podstawę porównań 
gleby zawierające od 0 do 2% CaCOz można stwierdzić, że 0,2 п НС 
ekstrahuje więcej Zn w stosunku do 0,1 n HC] o około 20'%/. Roztwór: 
0,1 n HCI ekstrahuje znów więcej niż odczynnik Barona (około 2,3 raza) 
i rozbwór EDTA (1,5 raza). Roztwór 0,2 n HCI rozszerzał w stosunku do | 
0,1 n HCI zakres ekstrakcji na gleby zawierające do 10%/0 OaCO;. 

Wyniki zawartości rozpuszczalnej miedzi otrzymane przy zastosowaniu 

badanych wozbworów ekstrakcyjnych (tab. 2) wykazują, że w glebach
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w zakresie zawartości 0-10%/0 CaCO3 ilości Cu w wyciągu HNO; i EDTA 
były zbliżone, natomiast otrzymane z wyciągu Barona — trzykrotnie 
niższe. Przy -glebach bogatszych w węglany (21-40%/0 CaCO;) wartości 
„otrzymane metodą Westerhoffa były kilkakrotnie niższe od wartości uzy- 
skanych dla roztworów Barona i EDTA, podczas, gdy pomiędzy tymi 
ostatnimi układały się nada] w stosunku zbliżonym 1:3. 

Pomiary oznaczeń cynku i miedzi w wyciągach Barona i EDTA przy 

, użyciu spektrofotometrii absorpcji atomowej stwarzały wiele kłopotów 

natury technicznej wynikających z dużej koncentracji soli zawartych w 

tych roztworach. Wymagało to częstego oczyszczania układu ssąco-pali- 

_„wowego przyrządu lub rozcieńczania roztworów. Przy niskiej zawartości 

miedzi w wyciągu Barona ostatni wariant (oczyszczanie układu ssąco- 

-paliwowego) mie będzie mógł mieć zastosowania, dlatego pierwiastek 

ten z konieczności oznaczano kolorymetrycznie z dwukupralem. Wymie- 

nione trudności ograniczają w poważnym stopniu stosowanie tych roz- 

tworów do masowych oznaczeń cynku i miedzi metodą absorpcji atomo- 
wej. | 

WNIOSKI 

1. Obowiazujace w baidaniach chemiczno-rolniczych metody oznacza- 

nia przyswajalnych mikroelement6w Zn i Cu przy użyciu roztworów 

ekstrakcyjnych — 0,1 n HCI i 0,43 n HNO, mają ograniczone zastoso- 

wanie do gleb węglanowych, ponieważ roztwory te ulegają bardzo szybko 

neutralizacji pod wpływem zawartego w glebie CaCO; oraz dają poprawne 

wyniki dla cynku tylko w zakresie zawartości CaCO; w glebie między 

0-20/0 oraz dla miedzi 0-5°/o. 
2. Oznaczanie cynku przyswajalnego w glebach zawierających ponad 

20/9 CaCO;, a przyswajalnej miedzi ponad 5% nie powinno być wyko- 

nywane tymi metodami z uwagi na duże błędy wynikające ze zmniej- 

szania zdolności ekstrakcyjnej roztworów. 

3. Spośród porównywanych roztworów ekstrakcyjnych majlepszymi 

właściwościami wyróżniał się kompleksowy roztwór Tuckera-Kurtza, 

ponieważ w małym stopniu zmieniał odczyn pod wpływem wzrastających 

ilości CaCO; w glebie, umożliwiał dokonywania oznaczeń dwu pierwiast- 

ków Zm i Cu z tego samego wyciągu, a w glebach o zawartości 0-20 

CaCO; roztwór ten dawał wyniki oznaczeń Zm i Cu zbliżone do otrzy- 

mywanych z roztworów 0,1 n HCl i 0,43 n HNO;. 

4. Wyciągi glebowe Barona i Tuckera-Kurtza z uwagi na dużą kon- 

centrację soli w roztworze stwarzają trudności techniczne przy oznaczaniu 

Zm i Cu metodą absonpcji atomowej. Ogranicza to stosowanie tych roz- 

tworów da masowych badań gleb techniką ASA.
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Я. Бартузи, Г. Жеплиньски 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ 
e 

Резюме 

На 36 образцах почв с разным содержанием СаСО, сравнивали пригодность нескольких 
экстрактивных растворов для определения усвояемых форм цинка — 0,1 п HCI, 0,2 n HCI, 
peaTeHT BapoHa u 2%-Hbiń pacTrBop EDTA, u Menu — 0,43 НМО,, реагент Барона и 2%-ный 
ЕОТА. Установлено, что обязательные в агрохимических исследованиях методы с исполь-`, 
зованием минеральных кислот не пригодны для почв, содержащих свыше`нескольких про- 
центов СаСОз. Среди испытуемых растворов наилучшие результаты давал 2%-ный раствор 
ЕОТА; однако его пригодность в массовых исследованиях по методу атомной абсорбции 
ограничена ввиду слишком высокой концентрации солей, затрудняющей измерения.
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J. Bartuzi, H. Rzeplinski 

‘ APPLICATION OF THE QUANTITATIVE METHOD 
| FOR DETERMINATION OF SOME MICROELEMENTS 

IN CARBONATIC SOILS 

К Summary 

The suitability of several extraction fluids for determination of available 
forms of zinc — 0.1 М HCl, 0.2 N HCl, the Baron’s reagent and 2% EDTA 

‘solution, and of copper — 0.43 N HNO, the Baron’s reagent and 29/ EDTA was 
compared on 36 samples of soils with different CaCO; content. It has been 
found that the methods at application of mineral acids, obligatory in the agri- 

~ cultural chemistry tests, are not suitable for soils containing several or more per 
cent of CaCO;. Among the solutions tested that.was 2%) EDTA solution, which 
gave. the best results; however, it is less suitable in massy determinations at 
use of the atomic absorption technique in view of too high salt concentration 
interfering with the measurements. .


