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WSTĘP

Badano specyficzny charakter zmian zachodzących w glebach torfowych, 
a szczególnie tych, które zostały silnie przesuszone w zasięgu leja depresyjnego 
kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Chodziło o dokonanie oceny produk
tywności badanych gleb z tego rejonu na podstawie plonowania na nich 
roślin warzywnych i trawiastych oraz intensywności mineralizacji związków 
węgla i azotu w torfach. Z tym ostatnim wiąże się bowiem sprawa 
przeznaczenia złóż torfowych pod dalsze użytkowanie rolnicze bądź eksplo
atację do celów przemysłowych lub ogrodniczych.

MATERIAŁY I METODY BADAŃ

A n a l i z y  l a b o r a t o r y j n e .  Badania przeprowadzono na próbkach torfo
wych pobranych z czterech złóż gleb torfowych rejonu leja depresyjnego 
„Bełchatów” . Badane złoża stanowiły torfy mechowiskowe (Szczerców), 
szuwarowe (Łękińsko), turzycowiskowe (Dobryszyce) i olesowe (Siemkowice). 
Próbki pobrano z warstw profilów glebowych o głębokości 0-10, 20-30, 
40-50, 70-80, 90-100 cm. Analizy torfów na stopień rozkładu i gatunek 
wykonano metodą mikroskopową, popielność przez spalenie torfu w tempera
turze 550°C. W popiele czystym torfów określono: fosfor — kolorymetrycznie, 
potas — fotopłomieniowo, wapń — metodą szczawianową, magnez — kolory
metrycznie z żółcienią tytanową, żelazo— jodometrycznie.

Ogólną zawartość azotu w torfach i roślinach oznaczono metodą Kjel- 
dahla. Zawartość azotu mineralnego (po półrocznej inkubacji torfów w tem
peraturze 22°C) oznaczono przez okresowe wypłukiwanie torfów wodą
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destylowaną na lejkach [16], a następnie destylację roztworów z MgO 
i z dodatkiem stopu Dewarda [2].

Intensywność mineralizacji związków węgla w próbkach torfów z po
szczególnych poziomów profilów torfowych oznaczono przez 5-miesięczną 
inkubację próbek glebowych w temperaturze 32°C i pomiary wydzielającego 
się C 0 2  [10].

Ponadto dokonano w warunkach naturalnych pomiaru wydzielającego 
się CO 2  z warstwy wierzchniej lizymetrów (z uprawą buraka cukrowego 
i bez roślin). W odstępach 2-tygodniowych oznaczano ilości zasorbowanego 
CO 2  (przez NaOH) z powierzchni lizymetru nakrytej słojem szklanym (80 
cm 2). Przebieg mineralizacji związków węgla badano w okresie 2.V-1.X.1981 
roku.

Intensywność mineralizacji określono również na podstawie ubytku masy 
torfowej (na głębokości 0 - 1 0  cm lizymetrów) w siatkowych woreczkach 
stylonowych w czasie 5-miesięcznego okresu wegetacji (2.V do 18.X.1981 roku). 
Woreczki z wierzchnią warstwą gleby (10 g s.m.) znajdowały się w warstwie 
powierzchniowej lizymetrów (0 - 1 0  cm).

D o ś w i a d c z e n i e  l i z y m e t ry c z n e .  Przewiezione z rejonu Bełchatowa 
na teren hali wegetacyjnej (bez dachu) monolity torfowe w blaszanych 
pojemnikach o powierzchni 40 x 40 cm i miąższości 1,30 m obłożono torfem 
i umieszczono w dodatkowych pojemnikach metalowych, stwarzając warunici 
naturalne, jednak bez zwierciadła wody gruntowej.

Po wzruszeniu warstwy wierzchniej (0-10 cm) do każdego lizymetru 
zastosowano powierzchniowo 1 g N  w formie 34,5% N H 4 N 0 3, 0,2 2P w formie 
20% superfosfatu granulowanego, 0,42 g К  w formie 42% soli potasowej. 
Połowę dawki zastosowano przed wysiewem roślin, drugą połowę w środku 
wegetacji. Przy uprawie traw drugą dawkę nawozów mineralnych zastosowano 
po pierwszym pokosie.

Całkowita dawka nawożeniowa odpowiadała: N — około 62 kg/ha, P — 
około 27 kg/ha i К  — około 52 kg/ha.

Doświadczenia lizymetryczne prowadzono w trzech powtórzeniach w hali 
wegetacyjnej. Uprawiano kolejno: szpinak z rzodkiewką, marchew oraz 
burak cukrowy, a w latach 1982 do 1984 — życicę trwałą, stosując przez 
wszystkie okresy wegetacji pełne nawożenie mineralne (NPK). Część lizy
metrów nie była obsiana. Wysiewu i sprzętu roślin dokonywano w ogólnie 
przyjętych terminach wegetacyjnych.

D o ś w i a d c z e n i e  w a z o n o w e .  Doświadczenie wazonowe założono w czte
rech powtórzeniach (w szklarni) stosując na wazon 4,5 kg gleby torfowej. 
Torf (z głębokości 0-20 cm) pobrano z tych samych punktów co przy 
doświadczeniu lizymetrycznym. Nawozy (NPK) stosowano w ilościach i for
mach identycznych jak w doświadczeniu lizymetrycznym. W wazonach 
uprawiano kolejno: szpinak i rzodkiewkę (1982), życicę trwałą (1983-1984) 
ze zróżnicowanym nawożeniem azotowym (tab. 2 ).



Produktywność gleb torfowych rejonu Bełchatowa 73

WYNIKI BADAŃ

C h a r a k t e r y s t y k a  z łóż  t o r f o w y c h  r e j o n u  B e ł c h a t o w a .  Ogólny 
obszar torfowisk znajdujących się w zasięgu leja depresyjnego kopalni 
węgla brunatnego Bełchatów wynosi 9605 ha, co stanowi 5% powierzchni 
terenu. Występuje tam 280 złóż torfowych. Złoża duże (ponad 100 ha) 
ilościowo stanowią 7% ogólnej liczby złóż i zajmują powierzchnię 5958 ha, 
czyli 62% powierzchni wszystkich torfowisk.

Torfowiska w rejonie Bełchatowa to w głównej mierze torfowiska niskie, 
ponadto trzy złoża wysokie i jedno przejściowe. W złożach spotyka się 
przede wszystkim torf szuwarowy, turzycowiskowy, mechowiskowy i olesowy. 
Najwięcej występuje złóż olesowych (69%). Są to zazwyczaj torfowiska 
plylkie o małej lub średniej wielkości. Zajmują obszar 6587 ha. Torfy 
szuwarowe występują w 8  złożach. Obejmują powierzchnię 1269 ha, stanowiąc 
13% powierzchni torfowisk. Torfy turżycowiskowe występują w 27 złożach, 
zajmując powierzchnię 1034 ha (11% powierzchni torfowisk). Złoża torfów 
mechowiskowych wynoszą 533 ha (5% powierzchni tego rejonu).

Złoża torfowe w rejonie Bełchatowa charakteryzują się znacznym zróż
nicowaniem pod względem miąższości, przeważają jednak złoża płytkie (do 
0,8 m). Obecna szata roślinna nie zawsze odzwierciedla warunki, w jakich 
powstały torfowiska w minionym okresie. Na całym bowiem terenie zaz
naczył się obecnie wpływ obniżenia zwierciadła wody. Tereny torfowe pokryte 
są głównie łąkami o zmiennej wilgotności, zajmując powierzchnię 9061,4 ha. 
Różnią się one pod względem składu botanicznego roślinności na ich po
wierzchni. Występują tam głównie trawy o średniej wartości paszowej, 
głównie: kostrzewa czerwona, kłosówka wełnista, wiechlina łąkowa, a z roślin 
zielnych: szczaw zwyczajny, jaskier ostry, rdest wężownik. Szuwary występują 
na 27 torfowiskach o ogólnej powierzchni 306 ha (głównie na obrzeżach 
zarastających wyrobisk i zbiorników wodnych). Turzycowiska występują na 
czterech torfowiskach o powierzchni 57,25 ha. Oprócz turzyc torfowiska 
porastają obecnie liczne zioła i chwasty.

Wyrobiska zajmują ogólną powierzchnię 995,3 ha i występują na więk
szości torfowisk tego rejonu. Olsy — bagienne lasy olchowe oraz zarośla 
olchowe występują na obszarze 84,5 ha.

Szczegółowymi badaniami pod względem produktywności i podatności 
na mineralizację objęto torfy pochodzące z czterech wymienionych złóż torfu: 
Łękińsko, Dobryszyce, Szczerców, Siemkowice.

Złoże szuwarowe (Łękińsko) występuje w odległości około 6  km od 
odkrywki i znajduje się w zasięgu jej leja depresyjnego. Jest ono całkowicie 
odwodnione. Tu proces murszowy zaznaczył się do głębokości 30 cm. 
W arstwa torfu na głębokości 20-30 cm odznacza się spękaniami, tworząc 
bryły o średnicy kilkunastu centymetrów. Obiekt o powierzchni 370 ha 
wykorzystany jest jako użytek zielony.



T abela  1

Charakterystyka geobotaniczna i chemiczna torfów z rejonu Bełchatowa 
Geobotanical and chemical characteristics of peats from the “Bełchatów” depression funnel region

Stopień 
rozkładu 

Decomposition 
degree %

W % s.m. - - I n  % of d.m. 1

Głębokość
Depth

cm

Rodzaj torfu 
Peat kind рНн2о

N
ogółem

total
N

popiół
surowy
crude

ash

Si К

. . . . . .  j

’  p  1

1

Ca Mg Fe

Torf mechowiskowy (Szczerców)-— Sedge-moss peat (Szczerców)
0-10

20-30

40-50

70-80

mursz —■ muck
mechowiskowy
sedge-moss
mechowiskowy
sedge-moss
turzycowiskowy
tall-sedge

« 35 

25 

30

3.9

3.9

4.0

4.0

1,55

1.64

1,63

1.65

30,77

6,50

5,55

6,88

12,39

1,29

0,46

0,20

0,09

0,03

0,02

0,03

0,01

0,02 j

0,004 j

0,002 j

1,88

1,88

2,54

3,44

0,26

0,38

0,13

0,34

0,31 I 

0,09 j

0,13

0.17 1

90-100 szuwarowy
reed 35 4,9 1,81 7,54 0,25

1
0,05

i  i
0,002 

1  1
3,66 0,41

i
0,22 j

1 I
Torf szuwarowy (Łękińsko) — Reed peat (Łękińsko)

0-10

20-30

mursz — muck
szuwarowy
reed 45

5,8

5,3

2,56

3,77

34,22

12,44

11,77

1,03

0,12

0,04

0,003 j
0,002 j

4,33

5,46

0,48

0,50

0,19 I 

0,05 j

40-50 szuwarowy
reed 25 5,4 3,31 15,30 1,65 0,07 0,002 J 5,99 0,48 0.09

70-80 szuwarowy
reed 35 5,2

А  •
3,00 19,11 2,43 0,06 0,015 j 7,35 0,43 0,09

90-100 szuwarowy
reed 30 5,1 2,82 

... 1
16,92

1
4,20 0,10 0,001

i
3,79 0,44

1
0,28 1 

1 1



c.d. tab. 1

W % s.m. -— In °/п of d.m.

Głębokość
Depth

cm

Rodzaj torfu 
Peat kind

Stopień 
rozkładu 

Decomposition 
degree %

рНн2о
N

ogółem
total
N

popiół
surowy
crude
ash

Si 'К P Ca Mg Fe

Torf turzycowiskowy (Dobroszyce) — Tall-sedge (Dobroszyce)
0-10

20-30

40-50

mursz — muck
turzycowiskowy
tall-sedge
turzycowiskowy
tall-sedge

45

35

7.3

7.3

6,8

2,89

3,84

3,70

35,55

17,22

14,15

7,04

1,92

1,50

0,16

0,07

0,06

0,001

0,01

0,09

9,17

4,74

4,24

0,31

0,25

0,38

3,27

0,24

0,39

70-80 szuwarowy
reed 40 6,3 3,62 13,88 0,88

1
0,06 0,04

1
4,96

1
0,56 0,33

Torf olesowy(Siemkowice) — Alder peat (Siemkowice)
0-10

20-30

mursz — muck
turzycowiskowy
tall-sedge 45

7,1

6,8

3,31

3,09

35,55

22,89

9,49

3,68

0,06

0,20

0,005

0,017

4,22

3,66

0,42

0,24

0,68

2,16

40-50 olesowy
aider 40 7,1 2,72 12,83 2,09 0,07 0,014 3,91 0,35 0,79

70-80 olesowy
aider 60 7,1 3,11 11,79 1,79 0,06 0,003 4,47

1
0,35 1,05
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Złoże turzycowiskowe (Dobryszyce) występuje w odległości 9 km od od
krywki, obecnie użytkowane jest jako pastwisko i łąki kośne, a część 
obszaru zajmują nieużytki po dawnej eksploatacji torfu. Powierzchnia złoża 
wynosi 530 ha.

Złoże mechowiskowe (Szczerców) leży w odległości 25 km od odkrywki. 
Teren jest częściowo zdewastowany przez dawną eksploatację torfu. Powierz
chnia złoża wynosi 920 ha.

Złoże olesowe (Siemkowice) znajduje się w odległości 26 km od odkrywki. 
Jest również jeszcze poza zasięgiem leja depresyjnego. Teren użytkowany 
jest jako łąki kośne i pastwiska. Torfy olesowe mają przewagę pod względem 
występowania na omawianym terenie.

Z przedstawionych danych (tab. 1) wynika, że złoża torfowe odznaczają 
się średnim stopniem rozkładu torfu i znacznie zróżnicowaną budową 
profilów glebowych. Dominują tam cztery rodzaje torfów: mechowiskowy, 
szuwarowy, turzycowiskowy i olesowy, które ukształtowały odpowiednio 
charakter złóż torfowych pod względem właściwości fizycznych, chemicznych 
i biochemicznych.

Istniejące w przeszłości specyficzne warunki hydrologiczne i geomorfolo
giczne przyczyniły się do powstania na tym terenie nielicznych torfowisk 
wysokich i przejściowych (Szczerców), z przeważającym rodzajem torfu 
mechowiskowego ż odpowiednio niską popielnością (5,55-7,54% s.m.) i kwaś
nym odczynem (3,9-4,9 pH). Głównie jednak występują torfowiska niskie 
z przewagą torfów szuwarowych, turzycowiskowych bądź olesowych. Popiel- 
ność wszystkich analizowanych torfów niskich (bez warstwy murszowej) 
waha się w granicach 11,9 do 22,89% s.m., a pH wynosi 5,1 do 7,1. 
Warstwy wierzchnie złóż (mursze) charakteryzują się popielnością sięgającą 
ponad 30% s.m.

Pod względem ogólnej zawartości azotu torfy niskie są średnio (zasobne) 
żyzne (2,56-3,77% s.m.), torfy przejściowe zaś są znacznie uboższe (1,55-1,81% 
s.m.).

Wśród składników popielnych omawianych torfów na uwagę zasługuje 
wysoka zawartość krzemionki w warstwach murszowych złóż, naniesionej 
przez wody z otaczających terenów.

Złoża niskie, szczególnie szuwarowe, bogate są w wapń i magnez. 
Pozostałe analizowane składniki chemiczne (K, P, Fe) znajdują się w ilościach 
niewielkich, typowych dla utworów torfowych. Szczególnie jednak niskimi 
zawartościami potasu i fosforu odznaczają się wszystkie badane torfy.

Przeprowadzone w ciągu 5 lat (1980— 1984) badania nad dynamiką 
zmian wilgotności w profilach glebowych, pobranych z omawianych złóż 
torfowych, wykazują, że jest ona w monolitach bez roślin wyższa niż 
w monolitach z roślinami [3]. Najniższą wilgotnością odznaczały się warstwy 
powierzchniowe, natomiast najwyższą — warstwy zalegające na głębokości 
70-80 cm. Dotyczy to torfów: olesowego, mechowiskowego i szuwarowego.



Plony roślin z doświadczeń wazonowych prowadzonych na torfach z rejonu Bełchatowa (w g/wazon)
Yields of plants from pot experiments carried out on peats from the “Bełchatów” depression funnel region (in g/pot)

Rodzaj torfu 
Peat kind

Sezony wegetacyjne — Growing seasons
1982 1982 1983 1

1 1984

szpinak 
(zielona masa) 

spinach 
(green matter)

rzodkiewka (zielona masa) 
radish (green matter)

życica wielokwiatowa (sucha masa) 
italian ryegrass (dry matter)

części
nadziemne

aboveground
parts

części
podziemne

underground
parts

I pokos 
1st cut

II pokos 
lind cut

I +11 pokos 
Ist +  IInd 

cuts

1

I pokos 
1st cut

II pokos 
lind cut

1 +11 pokos 
Ist +  IInd 

cuts

Szczerców
torf mechowiskowy , XTTW , „ ' +N PK  sedge-moss peat
torf mechowiskowy +
sedge-moss peat

Łękińsko
torf szuwarowy , XTTW 

л * +  NPK reed peat
torf szuwarowy +рк. 
reed peat 

Dobryszyce 
torf turzycowiskowy ы „  
tall-sedge peat 
torf turzycowiskowy+  
tall-sedge peat 

Siemkowice 
torf olesowy +N pK  
alder peat 
torf olesowy 
alder peat

68,4

134.6

111.6 

124,1

190.8 

177,2

158.9 

138,0

99.6 

106,4

126.6 

121,8

21,0 - 

22,2

38,5

33,2

26,8

23,8

35,0

16,4

28.5 

10,8

28.6 

21,3

47.1 

20,6

13.2 

14,8

49.5

33.0

67.1

54.5

73,9

44,4

48.2

31.2

75.0

12.0

94,2

34.0

91.5

40.5

57.0

39.0

68,0

9,0

67.0

25.0

66.0

27.0

64.0

33.0

143.0 

21,0

161,2

59.0

157,5

67,5

121.0

72.0

NURo.05 g/wazon 27.9 33.1 35,3 2,8 6,5 18,5 3,34 14.2 24,9
LSDo.05 g/pot — — — 1,8 1,6 9,7 2,45 2,7 j 13,7
NURO.OI g/wazon 39,2 46,4 49,5 3.9 9,2 29,1 4,43 19.6 36.1
LSD 0.01 g/pot — — — 2.6 2.2 15,2 3,16 3.7 i 20-8
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Badania modelowe wykazały najwyższe wartości kurczliwości całkowitej 
w torfie szuwarowym i turzycowiskowym, natomiast znacznie niższe w mur- 
szach. Najwyższymi zdolnościami pęcznienia odznaczał się torf turzycowis- 
kowy. Torf ten charakteryzował się ponadto najwyższą kurczliwością w nie
odwracalnym stopniu (około 35%).

We wszystkich badanych rodzajach torfów pojemność wodna kapilarna 
kształtowała się w przedziale 70-85%. Polowa pojemność wodna w poszczegól
nych rodzajach torfów wynosiła od 40 do 75%. Torfy olesowe odznaczają 
się największą ilością wody niedostępnej dla roślin (25-^0%), natomiast 
wody łatwo i trudno dostępne dla roślin w najwięTcszej ilości występują 
w torfie mechowiskowym. Najwyższą zdolność do magazynowania wody 
wykazał profil torfu mechowiskowego, nieco mniejszą torf turzycowiskowy
i szuwarowy. 

P r o d u k t y w n o ś ć  to r f ó w .  Przy zastosowanym w roku 1982 nawożeniu 
mineralnym (NPK) najmniejsze plony szpinaku i rzodkiewki otrzymano na 
torfie mechowiskowym, ale nie różniły się one w dużym stopniu od tych 
z pozostałych torfów (tab. 2). Wyliczenia statystyczne nie wykazały istotnych 
różnic w plonach szpinaku i rzodkiewki dla torfów szuwarowych, turzyco- 
wiskowych i olesowych. Różnice takie widoczne są jednak przy użytkowaniu 
torfów pod roślinami trawiastymi. W roku 1983 stosowane dodatkowo w doś
wiadczeniu z trawami nawożenie azotowe wyraźniej różnicowało plony roślin.

Najwyższe plony życicy wielokwiatowej uzyskano na torfie turzycowisko
wym i szuwarowym, biorąc pod uwagę zarówno kombinacje NPK i PK, 
natomiast znacznie niższe na torfie mechowiskowym i olesowym.

Istotne różnice w plonach traw spowodowało nawożenie azotowe. Życica 
wielokwiatowa reagowała szczególnie w drugim pokosie dodatnio na nawożenie 
azotowe na wszystkich torfach. Największa reakcja występowała w I pokosie 
życicy wielokwiatowej rosnącej na torfie olesowym, natomiast w drugim 
pokosie największe plony uzyskano kolejno na torfie: turzycowiskowym, 
mechowiskowym, szuwarowym i olesowym (najmniejszy).

Uprawiana w roku 1984 w wazonach życica wielokwiatowa wykazała 
jeszcze większą reakcję na nawożenie azotowe. Dotyczy to wszystkich rodzajów 
torfów i obydwóch pokosów traw, w szczególności drugiego. Najwyższe 
plony uzyskano na torfach nawożonych NPK:  szuwarowym, turzycowisko
wym i mechowiskowym, mniejsze natomiast na olesowym.

Nawożenie azotowe spowodowało zwiększenie plonów s.m. traw od około
2 do 7 razy. Największą reakcję na nawożenie azotowe wykazał to rf me- 
chowiskowy. Omawiane rośliny uprawiano przy stałym (codziennym w okresie 
wegetacji) podlewaniu wazonów wodą (do 75% maksymalnej pojemności 
wodnej torfu). Natomiast w prowadzonym doświadczeniu lizymetrycznym 
(tab. 3) rośliny korzystały tylko z wody opadów. Lizymetry pozbawione 
były styczności z wodą gruntową (podobnie jak złoża w zasięgu leja de
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presyjnego „Bełchatów”). Wszystkie kombinacje otrzymały pełne nawożenie 
NPK.

W pierwszym roku upraw szpinak i rzodkiewka wykazały najwyższy 
wzrost na torfie szuwarowym, gorszy natomiast na pozostałych torfach: 
mechowiskowym i turzycowiskowym.

Z badanych głęboko korzeniących się roślin najwyższe plony marchwi 
uzyskano na torfach turzycowiskowym i szuwarowym, natomiast prawie
0 połowę niższe plony tej rośliny na torfach mechowiskowym i olesowym. 
Przy uprawie buraka cukrowego w roku 1981 najwyższe plony średnie 
z powierzchni 1 lizymetra (0,16 m 2) uzyskano na torfie olesowym ( 2 1 2 0  g), 
w stopniu istotnym przewyższające plony z pozostałych kombinacji. Na 
drugim miejscu ukształtowały się plony z lizymetrów z torfem turzycowisko
wym (816,6 g), na trzecim z torfem szuwarowym (385 g), na ostatnim miejscu 
z torfem mechowiskowym (282,5 g). Różnice w plonach są istotnie wyższe 
dla siedliska torfu olesowego i turzycowiskowego w porównaniu do pozosta
łych rodzajów torfów. Prawdopodobnie czynnikiem limitującym plonowanie 
były warunki sezonu wegetacyjnego 1981 (mniejsza ilość opadów w okresie 
wegetacji roślin).

W czwartym roku (1982) po trzyletniej uprawie warzyw i buraka cuk
rowego obsiano lizymetry życicą wielokwiatową. W tym niezwykle suchym 
sezonie wegetacyjnym najwyższe plony s.m. życicy otrzymano (podobnie 
jak w przypadku warzyw) na torfie szuwarowym (191 g), o około 1/4 
mniejsze z lizymetrów z torfem turzycowiskowym i mechowiskowym (144 g) 
oraz o połowę niższe plony s.m. (w stosunku do torfu szuwarowego) 
na torfie olesowym.

Różnice pomiędzy obiektami są istotne zarówno dla pierwszego i drugiego 
pokosu, jak również dla ich sumy (tab. 3). M ożna zatem sądzić, że produk
tywność poszczególnych rodzajów torfów przy istniejącym braku styczności 
z wodą gruntową zależy od gatunku uprawianej rośliny oraz od przebiegu 
pogody (opadów w sezonie wegetacyjnym).

W piątym (1983) roku upraw życicy wielokwiatowej plony s.m. były 
często dwukrotnie wyższe niż w roku 1982. Sumy plonów ( I+ I I  pokos) 
kształtowały się najwyżej dla siedlisk torfów: turzycowiskowego, olesowego
1 szuwarowego, a najniżej dla torfu mechowiskowego. Różnice w plonach 
traw pomiędzy torfem mechowiskowym a pozostałymi torfami były istotne 
(nawet przy p =  0 ,0 1 ).

W ostatnim roku doświadczeń (1984) najwyższe plony życicy wielo
kwiatowej obu pokosów otrzymano na torfie szuwarowym. Różnią się one 
znacznie od plonów uzyskanych na pozostałych rodzajach torfów przy 
poziomie istotności 0,01. Przy p =  0,05 istotne różnice występują w plonach 
na torfach turzycowiskowym i olesowym. Natomiast nie różnią się między 
sobą w sposób istotny plony traw z torfów turzycowiskowego i mecho
wiskowego oraz mechowiskowego i olesowego.



Plony roślin z doświadczeń lizymetrycznych
Yields of plants from lysimeter experiments on peats from the

Sezony wegetacyjne —
1979 1980 1981

Monolity glebowe 
Soil monoliths

szpinak 
zielona 
masa, 
liście 

spinach 
green 

matter 
of leaves

rzodkiewka 
zielona 
masa, 

korzenie 
radish 
green 

matter 
of roots

marchew 
zielona 
masa, 

korzenie 
carrot 
green 
matter 

of roots

burak с. 
zielona 
masa, 

korzenie 
beetroot 

green 
matter 

of roots

Szczerców 
torf mechowiskowy XTD„i 1 -N X Ix.sedge-moss peat 

Łękińsko 
torf szuwarowy +N PK  
reed peat 

Dobroszyce
torf turzycowiskowy j_n p k  
tall-sedge peat 

Siemkowice 
torf olesowy i хтрт/ 
alder peat

53,8

296,8

67,0

33.0

48.0

12.0

894.0

1732.0

1969.0

1007.0

282,5

385.0

816.0 

2120,0

N U R o.05 g/liz. 
LSDo.05 g/lys. 98,0 26,4 384,9 251,1

n u r , a , ...0,01 g/liz. 
0.01 g lys.

140,0 37,9 1240,6 352,5

[80]



T ab ela  3

na torfach z rejonu Bełchatowa w g/lizymetr 
„Bełchatów” depression funnel region in g/lysimeter

Growing seasons
1982 1983 1984
życica wielokwiatowa (sucha masa) - -  italian ryegrass (dry matter)

I
pokos

Ist
cut

II
pokos
Ilnd
cut

I+ II
pokosy

Ist+IInd
cuts

I
pokos

1st
cut

II
pokos
Ilnd
cut

I+ II  
pokosy 

Ist +  IInd 
cuts

I
pokos

1st
cut

II
pokos
Und
cut

I+ II
pokosy

Ist+IInd
cuts

77,0 69,0 146,0 173,4 234,4 407,8 66,2 253,5 319,7

78,0 113,0 191,0 27,8 260,6 488,4 95,8 305,5 401,3

47,0 97,0 144,0 249,2 289,2 538,4 45,6 256,9 302,5

23,0 68,0 92,0 248,4 280,7 529,1 55,9 279,2 . 335,1 ;

12,5 21,1 21,8 18,5 22,9 39,9 14,2 21,4 29,7

17,5 29,0 30,6 27,0 33,4 58,1 19,7 30,8 45,3

Rocz. Gleb. — 6

[81]



Zawartość azotu ogółem w sianie życicy wielokwiatowej 
Total nitrogen content in the Italian ryegrass hay

T ab ela  4

Rodzaj gleby 
Soil kind

Doświadczenie wazonowe — Pot experiments (1983)

N ogółem w % s.m. 
total N in % of d.m.

I pokos 
1st cut

II pokos 
Und cut

Doświadczenie lizymetryczne — Lysimeter experiments 
(1984)

ilość N pobranego w g/wazon 
amount of N taken up in g/pot

I pokos 
1st cut

II pokos 
Und cut

suma
sum

N ogółem w % s.m. 
total N in % of d.m.

I pokos 
1st cut

II pokos 
Und cut

ilość N pobranego w g/lizymetr 
amount of N taken up in 

g/lysimeter

I pokos 
1st cut

II pokos 
Und cut

suma
sum

Szczerców 
torf mechowiskowy 
sedge-moss peat 
torf mechowiskowy 
sedge-moss peat 

Łękińsko - 
torf szuwarowy 
reed peat 
torf szuwarowy 
reed peat 

Dobryszyce 
torf turzycowiskowy 
tall-sedge peat 
torf turzycowiskowy 
tall-sedge peat 

Siemkowice 
torf olesowy 
alder peat 
torf olesowy 
alder peat

+  NPK 

+ PK

+ NPK 

+  PK

+ NPK 

+ PK

+ NPK 

+ PK

3,13

1,86

3,17

2,54

2,80

1,84

3,15

2,25

1,91

1,51

2.24 

2,16

2,19

1,84

2.24 

1,62

0,65

0,41

1,22

0,84

0,75

0,43

1,10

0,37

0,54

0,16

0,64

0,46

1,03

0,38

0,29

0,24

1,19

0,57

1,86

1,30

1,78

0,81

1,39

0,61

2,56

2,89

2,03

2,87

3,60

3,50

3,60

2,92

1,69

2,76

0,92

1,60

9,12

10,70

9,24

8,15

10,81

13,46

10,16

9,75
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Nawożenie azotowe stymulowało wysokość i jakość plonów. Przeprowa
dzone analizy chemiczne plonów życicy wielokwiatowej (tab. 4) wykazały 
zróżnicowanie w azocie ogółem roślin w zależności od rodzaju torfu, 
pokosu i stosowanej dawki azotu. Nawożenie azotowe we wszystkich przy
padkach zwiększyło zawartość azotu w s.m. życicy wielokwiatowej.

Rozpatrując sumę pobranego azotu przez plony w doświadczeniu wazo
nowym można zauważyć, że największe jego wykorzystanie nastąpiło na torfie 
szuwarowym. Dotyczy to zarówno kombinacji nawożonych azotem (NPK), 
jak i nie nawożonych nim (PK). N a drugim miejscu należy zaliczyć torf 
turzycowiskowy, a następnie torfy olesowy i mechowiskowy. Brak nawożenia 
azotowego spowodował wyraźną obniżkę plonów życicy wielokwiatowej oraz 
zawartości w nich azotu. Rośliny rosnące na torfach mechowiskowym, 
turzycowiskowym i olesowym, nawożonych azotem, pobrały go często o ponad 
100% więcej z wazonu niż rośliny nie zasilane azotem (PK).

Ryc. 1. Przebieg mineralizacji związków węgla organicznego torfu z leja depresyjnego 
„Bełchatów” (temperatura okresu wegetacji: 2.V-18.X.1981)

1 — lizymetry z roślinami, 2 — lizymetry bez roślin

Fig. 1. Mineralization course of organie carbon on peat from the „Bełchatów” depression 
funnel region (at temperature of the growing season from May 2 to October 18, 1981)

1 — lysimeters with plants, 2 — lysimeters without plants

M i n e r a l i z a c j a  z w i ą z k ó w  w ę g la  i a z o tu .  Badania nad rozkładem 
związków organicznych przeprowadzono w lizymetrach na monolitach tor
fowych w okresie wegetacji roślin w warunkach podobnych, jakie istnieją 
na glebach,torfowych w zasięgu leja depresyjnego. M iarą szybkości rozkładu 
była ilość wydzielonego C 0 2 z powierzchniowej warstwy torfu (ryc. 1, 2) 
oraz ubytek jego masy (w siatkowych woreczkach) w czasie 5-miesięcznego 
okresu wegetacji (2.V-18.X.81).
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Rye. 2. Przebieg mineralizacji związków węgla organicznego torfu z leja depresyjnego 
„Bełchatów” (temperatura okresu wegetacji: 2.V-18.X.1981)

L 2 — jak w rye. I

Fig. 2. Mineralization course of organic carbon of peat from the „Bełchatów” depression 
funnel region (at temperature of the growing season from May 2 to October 18, 1981)

/, 2 — as in Fig. 1

Z przedstawionych danych (rye. 1, 2) wynika, że proces mineralizacji 
związków organicznych w lizymetrach przebiegał dość podobnie. W pierwszych 
czterech tygodniach (2.V-30.V) obserwowano nasilenie wydzielania C 0 2 z torfu, 
następnie wydzielanie C 0 2 spada mniej więcej o połowę, aby później 
utrzymać się na poziomie 70-90 mg.

Po upływie 10 tygodni nastąpiło pewne zwolnienie rozkładu. Okres 
ten (29.VI-9.VII) odznaczał się wysokim niedosytem wilgotności i dość 
wysoką temperaturą. Wykonane w tym czasie pomiary wilgotności wykazały, 
że we wszystkich profilach wilgotność wyraźnie spadała. Przyhamowanie 
rozkładu związków organicznych nastąpiło wyraźniej w profilach bez roślin. 
Od 10 tygodnia aż do końca okresu wegetacji ilość wydzielającego się 
C 0 2 z powierzchni 80 cm 2 torfów utrzymywała się na poziomie 30-40 mg 
w ciągu 2 tygodni. W okresie 20 tygodni suma wydzielonego C 0 2 była 
w zasadzie podobna we wszystkich lizymetrach, wynosząc 980-1000 mg 
C Ó 2 w lizymetrach z roślinami oraz od 880 mg do 940 mg w lizymetrach 
bez roślin.

Wydaje się, że powodem zmniejszonego wydzielania C 0 2 w lizymetrach 
nie obsianych roślinami była mniejsza ilość nagromadzonej w nich świeżej 
materii organicznej, najbardziej podatnej na rozkład.

Podatność torfu na rozkład ustalana na podstawie ubytku masy (tab. 5) 
wskazuje, że w okresie około 5 miesięcy ubytki masy torfu (wierzchnich
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T ab ela  5

Ubytki masy torfów w warstwie wierzchniej w czasie wegetacji roślin 
(2.V— 18.X.1981)

Peat bulk decrements in the upper layer during the growth of plants 
(May 2-Oct. 18, 1981)

Masa torfu w g s.m. 
Peat bulk in g of d.m. Różnica — Difference

Rodzaj gleby 
Soil kind

początkowo 
2.V .1981

po wegetacji 
18.X.1981 w g s.m. w % s.m.

initially, after growth end in g of d.m. in % of d.m.
May 2, 1981 October 18, 1981

Torf mechowiskowy
(Szczerców) 10,0 9,20 0,80 8
Sedge-moss peat (Szczerców)
Torf szuwarowy (Łękińsko) 
Reed peat (Łękińsko)

10,0 8,52 1,48 15

Torf turzycowiskowy
(Dobryszyce) 10,0 8,74 1,26 14
Tall-sedge peat (Dobryszyce)
Torf olesowy (Siemkowice) 10,0 8,93 1,07 11
Alder peat (Siemkowice)

warstw) mieściły się w granicach 8-15%. Stosunkowo największy rozkład 
zanotowano w torfie szuwarowym (w profilu Łękińsko), najmniejszy zaś 
mechowiskowym (w profilu Szczerców).

Przeprowadzone doświadczenia (ryc. 3) nad intensywnością mineralizacji 
związków węgla (w 32°C) również torfów pobranych z poszczególnych 
głębokości wykazało widoczną zależność od warstwy profilu i rodzaju torfu. 
Najsilniej mineralizacja związków węgla przebiegała w torfach pobranych 
z trzech pierwszych warstw (0-10, 20-30, 40-50 cm) torfu szuwarowego 
(złoże Łękińsko) i torfu olesowego (złoże Siemkowice) oraz w torfie z pierw
szej warstwy złoża Dobryszyce (torf turzycowiskowy), najsłabiej zaś w trzech 
pierwszych warstwach złoża Szczerców (torf mechowiskowy).

Należy przypuszczać, że głównym czynnikiem wpływającym na intensyw
ność rozkładu (wydzielanie C 0 2  z torfu) była znaczna kumulacja łatwo 
rozkładającej się materii organicznej roślin („nowy humus”) w żyznych 
złożach torfów szuwarowych i olesowych. Kumulacja ta mogła być wysoka 
również w głębszych poziomach tych profilów torfowych, o czym świadczy 
suma wydzielonego C 0 2  w czasie inkubacji torfów (ryc. 3).

Intensywność procesów rozkładowych organicznych związków azotowych 
w omawianych czterech złożach torfów, podobnie jak  związków węgla, 
warunkowana jest rodzajem torfów i głębokością profilu glebowego (ryc. 
4 i 5). Z przytoczonych danych wynika, że procesy amonifikacyjne zacho
dziły we wszystkich rodzajach torfów w pierwszym miesiącu i stopniowo



Głębokość-Depth: 1. 0-10cm 2. 20-30 ćm 3. 40-50cm 4. 70-80cm 5. 90-100 cm

Ryc. 3. Przebieg mineralizacji związków węgla organicznego torfu z leja depresyjnego 
„Bełchatów”. Suma wydzielonego C 0 2 w ciągu 5 miesięcy w temperaturze 32°C

Fig. 3. Mineralization course of organie carbon of peat from the „Bełchatów” depression 
funnel region. Sum of secreted C 0 2 for 5 months at the temperature of 32°C

Ryc. 4. Przebieg procesów amonifikacyjnych torfu z leja depresyjnego „Bełchatów” (temperatura
22°C) w ciągu 5 miesięcy

Fig. 4. Course of ammonification processes of peat from the „Bełchatów” depression funnel 
region (at temperature of 22°C) for 5 months
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Ryc. 5. Przebieg procesów amonifikacyjnych torfu z leja depresyjnego
peratura 22°C) w ciągu 5 miesięcy

Fig. 5. Course of ammonification processes of peat from the „Bełchatów” 
region (at temperature 22°C) for 5 months

,Bełchatów” (tem-

depression funnel

sprowadzały się do niewielkich ilości wydzielonego amoniaku w trzecim 
miesiącu, aby w kolejnym czwartym miesiącu inkubacji ulec niewielkiej 
zwyżce, a następnie znów obniżeniu w miarę równolegle zachodzących pro
cesów nitryfikacyjnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane siedliska torfowe i głębokości 
najwięcej azotu formy amonowej wydzieliło się ze złoża torfu mechowisko- 
wego (Szczerców). Suma azotu amonowego (N -N H 4) wyniosła tam 74,1 
mg na 100 g s.m. wobec około 50 mg N -N H 4 na 100 g s.m. w pozostałych 
złożach torfowych.

Procesy nitryfikacyjne przebiegały różnie w poszczególnych rodzajach 
torfów (ryc. 6, 7)! W torfie mechowiskowym (Szczerców) procesy nitryfi
kacyjne zachodziły wolno, przy czym stosunkowo najbardziej intensywnie 
proces ten przebiegał w warstwie wierzchniej złoża (mursz) oraz w torfie 
pobranym z głębokości 60-70 cm. Suma azotu azotanowego, otrzymanego 
dla całego złoża mechowiskowego, wynosiła około 44,9 mg N - N 0 3 na 
100 g s.m. (ryc. 6). W torfie szuwarowym (Łękińsko) najintensywniej procesy 
nitryfikacji zachodziły w drugim miesiącu inkubacji w próbkach torfowych, 
przy czym nitryfikacja azotu przebiegała najintensywniej w trzeciej (40-50 cm) 
i piątej (90-100 cm) warstwie torfu.
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Ryc. 6. Przebieg procesów nitryfikacyjnych torfu z leja depresyjnego „Bełchatów” (temperatura
22°C) w ciągu 5 miesięcy

Fig. 6. Course of nitrification processes of peat from the „Bełchatów” 
region (at temperature of 22°C) for 5 months

depression funnel

Procesy nitryfikacyjne postępowały również dość intensywnie w torfach 
pochodzących z pozostałych warstw profilu. Suma azotu azotanowego dla 
całego złoża torfu szuwarowego (wszystkich warstw) wynosi 158,7 mg na 
100 g s.m. i jest najwyższa spośród pozostałych złóż. W torfie olesowym 
(Siemkowice) procesy nitryfikacyjne przebiegały intensywnie w drugim i czwar
tym miesiącu, przy czym trzy pierwsze warstwy złoża odznaczały się naj
większą mineralizacją azotu (ryc. 7). Suma azotu azotanowego dla wszystkich 
warstw złoża olesowego po okresie 5 miesięcy inkubacji wynosiła 120,7 
mg na 100 g s.m.

W torfie turzycowiskowym (ryc. 7) procesy nitryfikacyjne zachodziły 
dość intensywnie w pierwszych dwóch warstwach wierzchnich, wolniej 
natomiast w torfie szuwarowym i olesowym. Rozpatrując wszystkie warstwy
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Ryc. 7. Przebieg procesów nitryfikacyjnych torfu z leja depresyjnego „Bełchatów” (temperatura
22°C) w ciągu 5 miesięcy

Fig. 7. Course of nitrification processes of peat from the „Bełchatów” depression funnel 
region (at temperature 22°C) for 5 months

złoża suma azotu azotanowego dla całego złoża turzycowiskowego (Dobry
szyce) po 5 miesiącach doświadczenia wynosiła 95,6 mg N - N 0 3 na 100 g 
s.m.

Sumaryczne ilości azotu amonowego i azotanowego z pięciu analizowa
nych warstw profilów w ciągu 5 miesięcy mineralizacji w temperaturze 
22°C wyniosły licząc na 100 g s.m. dla torfu: mechowiskowego (Szczerców)
— 119,0 mg, szuwarowego (Łękińsko) — 212,5 mg, olesowego (Siemkowice)
— 174,5 mg, turzycowiskowego (Dobryszyce)— 144,3 mg.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W wyniku odwodnienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w rejonie 
Bełchatowa w zasięgu leja depresyjnego znajdzie się około 200 tys. ha gleb. 
Skutki głębokiego odwodnienia są szczególnie szkodliwe dla gleb torfowych, 
których powierzchnię w zasięgu leja depresyjnego szacuje się na około 
10 tys. ha [3]. W wyniku głębokiego osuszenia tamtejsze gleby torfowe 
pozbawione są podsiąkania wód gruntowych, a nawilżają się tylko przez
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opady. W rezultacie w glebach tych następują daleko idące zmiany we 
właściwościach fizykochemicznych i biochemicznych. Zmniejsza się w nich 
ilość wody dostępnej, a zwiększa niedostępnej i trudno dostępnej dla roślin. 
Spada produktywność tych gleb i następuje wzmożona mineralizacja masy 
organicznej.

Przesuszone złoża torfowe ulegają intensywnemu rozkładowi i minerali
zacji w całym profilu. Odbywa się to wskutek zmian, szczególnie spękań 
i deformacji w koloidalnym układzie utworów torfowych zalegających w pro
filu. W oda opadowa łatwo wsiąka w głąb do podłoża mineralnego, a po
wierzchnia gleby torfowej również w warstwach głębszych (aż do podłoża 
mineralnego) wystawiana jest na aktywną działalność mikroorganizmów tle
nowych.

Przesuszone intensywnie gleby torfowe nie w jednakowym stopniu ulegają 
mineralizacji. Istnieje wiele czynników, poza wilgotnością, aktywizujących 
bądź hamujących rozkład torfu, jak na przykład odczyn, zawartość skład
ników mineralnych, a przede wszystkim dostępność dla mikroorganizmów 
łatwo rozkładalnych związków węgla i azotu [8 , 14, 15].

Gleby torfowe, odznaczające się dużą produktywnością przed odwodnie
niem, są szczególnie podatne pod wpływem osuszenia na intensywną minera
lizację. Wiąże się to przede wszystkim z obecnością w nich łatwo rozkładają
cych się związków węglowych i azotowych [8 ].

Omawiane złoża torfowe w rejonie leja depresyjnego „Bełchatów” są dość 
zróżnicowane pod względem produktywności i stopnia mineralizacji związków 
węgla i azotu. Najwyższe plony roślin (warzyw i traw) otrzymano na torfach 
szuwarowym, turzycowiskowym i olesowym, natomiast najniższe na torfie 
mechowiskowym. Wszystkie torfy reagowały na nawożenie azotowe zwiększe
niem plonów uprawianych na nich roślin. Intensywność mineralizacji związków 
węgla i azotu zależała od produktywności torfów i była największa na zło
żach torfu o największej produkcji roślinnej, a więc torfie szuwarowym, 
a najmniejsza na torfie mechowiskowym.

WNIOSKI

W wyniku odwodnienia kopalni węgla brunatnego Bełchatów zasięg leja 
depresyjnego obejmie 200 tys. ha powierzchni, w tym 290 złóż torfowych: 
mechowiskowych, szuwarowych, turzycowiskowych i olesowych, o łącznej 
powierzchni około 10 tys. ha. Poszczególne rodzaje torfów odznaczają się 
zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi i wyraźnie reagują na 
przesuszenie w zakresie retencji wodnej, pęcznienia i kurczliwości.

— Produktywność torfów mierzona wysokością plonów uprawianych na 
nich roślin była największa kolejno dla torfów: szuwarowych, turzycowisko
wych i olesowych, a najniższa dla torfów mechowiskowych, przy czym 
wszystkie torfy wyraźnie reagowały na nawożenie azotowe zwyżką plonów.
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— Procesy mineralizacji węgla i azotu przebiegały najintensywniej w tor
fach: szuwarowym, turzcowiskowym i olesowym, najwolniej zaś w torfie 
mechowiskowym.

— Intensywność zachodzących procesów rozkładowych w torfach uzależ
niona jest przede wszystkim od ilości i jakości odłożonych resztek roślinnych 
(z uprawianych roślin) w pszczególnych poziomach profilów torfowych. 
Z reguły bardziej żyzne wierzchnie warstwy gleb torfowych o największej 
kumulacji „świeżej” materii organicznej ulegają najszybciej mineralizacji.

1 Niniejsze badania, finansowane przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, 
wykonano w ramach problemu węzłowego 06.07 [12].
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Ф. МАЦЯК

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОДАТЛИВОСТЬ К МИНЕРАЛИЗАЦИИ ТОРФЯНЫХ 
ПОЧВ В ДЕПРЕССИОННОЙ ВОРОНКЕ „БЕЛХАТОВ”

Кафедра рекультивации природной среды Варшавской сельскохозяйственной академии

Р езю м е

Рассматриваются вегетационные (сосудные и лизиметрические) опыты по продуктив
ности и лабораторные опыты по податливосто торфяных почв к минерализации соеди
нений углерода и азота проведенные в вегетационном домике на образцах отобран
ных в профилях торфяников расположенных в пределах депрессионной воронки „Белха- 
тов”. Опыты охватывали 4 разновидности торфов: моховой, высокоосоковый, тростни
ковый и ольховый. Лизиметрические опыты проводились с возделыванием шпината, 
редиски, моркови, сахарной свеклы и превела многолетнего, а сосудные опыты — с воз
делыванием шпината, редиски и плевела многолетнего.

Лизиметрические опыты были питаемы лишь водой дождевых осадков, а сосудные 
опыты поливались ежедневно до оптимального уровня влаги. Минерализацию углерода 
в торфе определяли на основании убытка массы торфа и количества выделенного 
С 0 2 в течение 5-месячной инкубации образцов в термостате [10], а минерализацию 
азота — путем периодического выщелачивания N—N 0 3 и N—NH4 из почвы по Стан- 
ворду и Хэнвейю [16].

Проведенные опыты показали, что продуктивность торфов (измеряемая величиной 
урожаев) была самой высокой поочередно для тростниковых, высокоосоковых и ольхо
вых торфов, в самой низкой — для моховых торфов, причем все торфы реагировали 
прибавкой урожаев на азотное удобрение.

Процесс минерализации соединений углерода и азота происходил наиболее интен
сивно в тростниковом, высокоссоковом и ольховом торфе, а наиболее медленно — 
в моховом торфе.

F. MACIAK

PRODUCTIVITY A ND  SUSCEPTIBILITY TO MINERALIZATION 
OF PEAT SOILS IN THE „BEŁCHATÓW” DEPRESSION FUNNEL

REGION

Department of Recultivation of Natural Environment,
Agricultural University of Warsaw

Sum m ary

Vegetative (pot and lysimeter) experiments on productivity and laboratory experiments 
on susceptibility of peat soils to mineralization of carbon and nitrogen compounds were
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carried out in a glasshouse. On samples taken from profiles of 4 peat types: sedge-moss, 
tall-sedge, reed and alder peat, lysimeter experiments with cultivation of spinach, radish, 
carrot, sugar beets and perennial ryegrass and pot experiments with cultivation of spinach, 
radish and perennial ryegrass were carried out on the area of the „Bełchatów” depression 
funnel.

The lysimeter experiments were fed only with rainfall water, the pot experiments were 
watered every day to an optimum moisture level. The carbon mineralization in peat was 
determined on the basis of peat bulk decrement and of secreting C 0 2 amounts during 
the 5-month incubation of samples in the thermostate [10], the mineralization of nitrogen 
was determined by a periodical leaching of N - N 0 3 and N -N H 4 from soil after Stanford 
and Hanway [16].

The experiments have proved that the productivity of peats (measured by the yield 
levels) was the highest consecutively for reed, tall-sedge and alder peats, the lowest — for 
sedge-moss peat, all the peats responding with yield increments to the nitrogen fertilization.

The processes of mineralization of carbon and nitrogen compounds ran most intensively 
in reed, tall-sedge and alder peat and most slowly — in sedge-moss peat.
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