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Stosowane obecnie bardzo często próby wyrażania jakości próchnicy 
w postaci testów czy wskaźników, w których jednym z parametrów bra
nych pod uwagę jest zawartość kwasów huminowych, mają różne zna
czenie i są w dużej mierze zależne od sposobu wydzielania kwasów hu
minowych z ekstraktów glebowych.

Wydzielanie frakcji kwasów huminowych oparte jest na ogół na za
sadzie wytrącania ich z alkalicznych wyciągów glebowych pod wpływem 
zakwaszenia. Stosowana jednak przez wielu autorów różna metoda ich 
wyodrębniania powoduje znaczne rozbieżności w otrzymywanych wyni
kach. Pewna część autorów wydziela kwasy huminowe na zimno, inni 
natomiast na gorąco stosując przy tym różny czas ogrzewania na łaźni 
wodnej. W zależności od autorów czas ogrzewania przy wytrącaniu kwa
sów huminowych waha się w szerokich granicach od 0,5 do kilku godzin. 
Aby stwierdzić, czy różne sposoby wytrącania kwasów huminowych nie 
mają istotnego wpływu na ich ilościowe zróżnicowanie, przeprowadziliśmy 
wstępne badania nad tym zagadnieniem.

W tym  celu wyodrębniono z 10 gleb brunatnych, wytworzonych 
z utworów pyłowych, związki próchniczne rozpuszczalne w 0,ln NaOH 
oraz wydzielono z nich kwasy huminowe:

— na zimno,
— na gorąco po jednogodzinnym ogrzewaniu na łaźni wodnej,
— na gorąco po dwugodzinnym ogrzewaniu na łaźni wodnej.
Węgiel w wyciągach oznaczono metodą Tiurina. Uzyskane wyniki

przedstawia tab. 1.

1 Ch =  kwasy huminowe, Cf =  kwasy fulwowe.
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T a b e l a  1
Zawartość kwasów huminowych w wyciągu 0 ,ln  NaOH - Humic acids content in O.ln NaOH

Nr
prób
ki
Sample
Nr.

С
wydzielony 
w mg/100 g 

gleby 
С

extracted 
mg /  100 g 

so il

Kwasy huminowe 
wytrącone 

Humic ecids in о
о С kwasów huminov;

po wytrąceniu 
Per cent С humic

yen w % 
па: 
acids

Cu/Cf po wytrąceniu na: 
a fte r

zimno
cold
extra
ction

gorąco 
hot extraction zimno

cold
extra
ction

gorąco 
hot extraction

zinno
cold
extra
ction

gorąco 
hot extraction

po 1 godz 
a fte r  1 
hour

po 2 godz. 
a fte r  2 
hour

po 1 godz. 
‘ a fte r  1 

hour
oo 2 godz. 
r a f te r  2 

hour
со 1 godz. 
'a f te r  1 

hour
po 2 godz. 

e fte r  1 
hour

1 240 94 80 76 39,0 33,3 31,6 0,61 0,50 0,46
2 248 120 110 100 48,2 <4,3 40,3 0,93 0,79 0,68
3 2Ó4 100 87 75 37,9 32,8 28,4 0,63 0,49 0,40
4 265 104 98 94 39,2 36,8 35,3 0,61 0,58 0,54
5 273 141 92 91 51,8 33,6 33,2 1,28 0,51 0,50
6 276 107 82 80 38,7 29,7 28,9 0,63 0,42 0,41
7 393 220 184 173 56,0 46,8 44,0 1,27 0,88 0,79
8 480 274 262 258 57,0 54,5 53,7 1,31 1,16 1,15
9 510 280 268 216 54,9 52,5 42,2 1,22 1,10 С, 73

10 590 336 276 262 56,8 46,6 44,4 1,30 0,88 0,80

Jak wynika z danych umieszczonych w tabeli, zawartość kwasów hu
minowych zależy od metodyki ich wyodrębniania. Ogólnie z wyciągów  
0,ln NaOH najwięcej kwasów huminowych wytrącono na zimno. Na go
rąco wytrącono znacznie mniej kwasów huminowych, przy czym w miarę 
przedłużania czasu ogrzewania ilość ich ulegała wyraźnemu zmniejsza
niu. Dowodzi to, że pod działaniem wyższej temperatury zachodzą pro
cesy hydrolizy, które powodując odszczepianie pewnych grup połączeń 
organicznych zmniejszają jednocześnie ilość kwasów huminowych. 
W konsekwencji zmienia się wyraźnie stosunek kwasów huminowych do 
fulwokwasów, którego wartość jest dotychczas jednym z najczęściej uży
wanych wskaźników charakteryzujących jakość próchnicy glebowej. Sto
sunek kwasów huminowych do fulwokwasów jest najwyższy przy w y
trącaniu na zimno, a najniższy przy wytrącaniu na gorąco po dwugodzin
nym ogrzewaniu.

Przeprowadzone badania porównawcze wskazują, że przy wydzielaniu 
kwasów huminowych na gorąco nie należy przekraczać jednogodzinnego 
czasu ogrzewania na łaźni wodnej. Ścisłe ustalenie czasu ogrzewania ma 
podstawowe znaczenie dla właściwej interpretacji wyników składu frak
cjonowanego próchnicy glebowej. Wyodrębnione w jednakowy sposób 
substancje organiczne odpowiadają lepiej przyjętym umownie kwasom  
huminowym i mogą być bardziej porównywalne, nawet przy stosowaniu 
różnych metod oznaczania składu związków próchnicznych.
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Ре з юме
Целью труда было исследование влияния способа осаждения гуминовых 

кислот на формирование сотношения гуминовых кислот (Ch) к фульвовым ки
слотам (Cf). Из бурых почв развившихся из пылистых образований выделяли 
гумусовые соединения растворимые в 0,1 н NaOH а затем различным способам 
выделяли из них гуминовые кислоты. Проведенные исследования показывают, 
что больше гуминоЕых кислот выпадает при холодном осаждении, чем при го
рячем после 2-часового обогрева на водяной бане. При горячем осаждении 1-ча- 
совое время обогрева можно считать как наиболее благоприятное с методиче
ской точки зрения. Под влиянием повышенной температуры наступает умень
шение количества гуминовых кислот, а также их соотношения к фульвовым 
кислотам. Точное установление времени обогрева имеет при горячем осаждении 
гуминовых кислот основное значение для надлежащего толкования результатов 
франкционарного состава почвенного гумуса.
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S u m m a r y
The object of this study was to determine the influence of the mode of preci

pitation of humic acids (Ch) on their ration to the fulvic acids (Cf). To this end,
humus compounds soluble in 0.1 n NaOH were extracted from brown soils formed
out of silt loams and the humic acids were separated from them in different
ways. It was found that cold precipitation yields the largest amounts of humic 
acids while heating during 2 hours on the steambath gives the lowest amounts. 
When applying hot precipitation, a 1-hr period seems to be most expedient from 
the methodological viewpoint. Under the impact of higher temperatures the amounts 
of the humic acids and their ratio to the fulvic acids decreases. Accurate determi
nation of the heating time in hot precipitation of humic acids is of basic importance 
for proper interpretation of the fractional composition of the soil humus.




