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ABSTRAK

Gambut bekas terbakar di lahan pertanian, Kelurahan Kalampangan mengalami perubahan
muka air yang cukup dramatis yaitu tergenang pada saat musim hujan dan kering pada saat
musim kemarau. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan sifat kimia
gambut dan air gambut terkait dengan ketersediaan unsur hara terutama pada nitrogen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan muka air terhadap
status hara N pada gambut pedalaman bekas terbakar di Kelurahan Kalampangan. Penelitian ini
menggunakan metode inkubasi selama 40 hari dengan kolom bergantung pada muka air yang
berbeda yaitu 0, -10, -20, -30, 10, 20, dan 30 cm. Parameter sifat kimia gambut dan air gambut
adalah pH, N-total, C-organik, konsentrasi amonium, amonia, nitrit dan nitrat. Analisis data sifat
kimia gambut dan air gambut dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi. Gambut yang
telah diinkubasi memiliki pH yang sangat masam dengan menunjukkan korelasi positif tinggi
pada pengeringan dan korelasi positif rendah pada penggenangan, sedangkan air gambut yang
telah diinkubasi memiliki pH yang sangat masam dengan menunjukkan korelasi positif
sempurna pada pengeringan dan korelasi negatif tinggi pada penggenangan. Gambut juga
memiliki N-total yang tinggi dengan menunjukkan korelasi positif rendah pada pengeringan dan
korelasi negatif sempurna pada penggenangan, sedangkan air gambut yang telah diinkubasi
memiliki pH yang sangat masam dengan menunjukkan korelasi positif sempurna pada
pengeringan dan korelasi negatif tinggi pada penggenangan. Proses amonifikasi dan nitrifikasi
yang terjadi pada gambut pedalaman ditunjukkan dengan adanya akumulasi NH4

+ dan NO3
-

pada gambut, dimana hasil analisis regresi terdapat pola persamaan polinomial dan linier.
Persamaan yang diperoleh dapat digunakan untuk menduga konsentrasi ketiga parameter
tersebut terhadap perubahan muka air pada gambut pedalaman Kalteng.

Kata kunci : amonifikasi, kebakaran gambut, gambut, muka air gambut, nitrogen

ABSTRACT
The burned peat in the farmland, Kalampangan Village have changed quite dramatically, such
the water level is inundated during the rainy season and very dry during the drought season.
Such conditions could be affecting the process of decomposition and chemical properties of peat
and peat water associated with the availability of nutrients, especially nitrogen. This study aims
to determine how the effect of water levels on the status of N in the burned ombrogenic peat in
the Kalampangan Village. This research was uses a method of incubation as long as 40 days
with the hanging column with the differences of water levels are 0, -10, -20, -30, 10, 20, and 30
cm. Parameter chemical properties of peat and peat, namely pH, total N, organic C, ammonium,
ammonia, nitrite and nitrate. Analysis of data of the chemical properties of peat and peat water
was done by using ANOVA level of 5% and 1%, then also regression and correlation analysis.
The results have showed that there was no significant effect on the chemical properties of water
and peat due to the changes in water level. Incubated peats have a very acidic pH with a high
positive correlation at drying and a low positive correlation at inundation, while the peat water
was indicates a perfect positive correlation at drying and high negative correlation at inundation.
Peat showed a high total N with a low positive correlation at drying and a perfect negative
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correlation at inundation, while the peat water was indicates a perfect positive correlation at
drying and a high negative correlation at inundation. Ammonification and nitrification processes
were occurring that indicated by the accumulation of NH4 + and NO3 in peat and peat NO3
dissolved in water, where were the results of the regression analysis contained pattern
polynomial equations and linear patterns. The equation can be used to predict the concentrations
of all three parameters due to the changes in peat water level in Central Kalimantan.
Keyword : ammonification, nitrogen, peat, peat water level, peat fires

PENDAHULUAN

Pada kondisi alami, lahan gambut
tergenang hampir sepanjang tahun. Setelah
mengalami konversi penggunaan lahan dan
aktivitas pembakaran, muka air gambut
cenderung menurun baik disengaja maupun
alami karena penurunan kemampuan
menahan air. Kondisi pengeringan ini
berpengaruh pada proses dekomposisi
terutama hara makro. Selain itu, Yulianti
dan Damanik (2008) menunjukkan adanya
kecenderungan terjadinya peningkatan pH
tanah akibat penurunan muka air tanah.
Karena itu, perlu adanya penelitian untuk
mempelajari perubahan konsentrasi dan
bentuk Nitrogen (N) akibat perubahan
kondisi lahan gambut terutama di area
sentra pertanian di Kalampangan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh perbedaan muka air terhadap
status hara N pada gambut pedalaman
bekas terbakar.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan dari
Januari sampai September 2015 bertempat
di Kebun Jurusan Budidaya Pertanian,
Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian,
Laboratorium Dasar dan Analitik
Universitas Palangka Raya dan
Laboratorium Tanah Universitas Lambung
Mangkurat. Sampling gambut pada
penelitian ini diambil dari Kelurahan
Kalampangan (2°17’31”51 Lintang Selatan
114°01’45”99 Bujur Timur) menggunakan
metode sampling plot pengambilan contoh
acak sederhana dengan 3 ulangan. Gambut
yang digunakan termasuk sebagai tipe
gambut pedalaman dengan dekomposisi
saprik dan memiliki C-organik > 50 %
(Setiadi dkk, 2016). Selanjutnya, sampel
gambut dilakukan inkubasi selama 40 hari
dengan kolom bergantung pada muka air
yang berbeda yaitu 0, -10, -20, -30, 10, 20,

dan 30 cm (Gambar 1).Parameter analisis
sifat kimia tanah gambut ditunjukkan pada
Tabel 1 dan parameter analisis sifat kimia
air gambut ditunjukkan pada Tabel 2. Data
sifat kimia gambut dan air gambut
dianalisis dengan regresi dan korelasi.

Gambar 1. Perlakuan kolom bergantung

Tabel 1. Parameter analisis sifat kimia
gambut

No Parameter
Analisis Metode

1 pH H2O gambut
(1:5)

pH meter (Black,
1965 dalam
Yulianti, 2009)

2 N-Total gambut
(%)

Autoclave (Larry
et al., 1996 dalam
Anonim, 2015)

3 Penetapan
Konsentrasi
Amonium (NH4

+)
(ppm)

Berthelot
(Kempers dan
Zweer, 1982) ialah
untuk menetapkan
kadar ureum
dalam serum atau
plasma

4 Penetapan
Konsentrasi Nitrat
(NO3

-) (ppm)

Kalorimetrik
(Yang dkk., 1998)
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Tabel 2. Parameter analisis sifat kimia air
gambut

No Parameter
Analisis

Metode

1 pH air gambut pH meter
Electrode Glass
(Black, 1965
dalam Arhidani,
2000)

2 NH3 (amoniak)
(ppm)

Indofenol (APHA,
1988)

3 NO2
- (nitrit) Brucine (APHA,

1988)

4 NO3
- (nitrat) Brucine (APHA,

1988)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemasaman (pH)

Gambut
Pola Derajat kemasaman (pH)

tanah gambut setelah dilakukan inkubasi
selama 40 hari disajikan pada Gambar 4.
Tabel 3 menunjukkan adanya korelasi
positif antara perubahan muka air dengan
pH gambut baik pada kondisi pengeringan
maupun penggenangan. Setiadi  (2015)
menyatakan derajat kemasaman tanah dan
air gambut di Kelurahan Kalampangan
rendah, hal ini disebabkan oleh kandungan
asam asam organik yang terdapat pada
koloid gambut. Perubahan muka air tanah
akan mempengaruhi aktivitas
mikroorganisme dekomposer untuk
merombak bahan organik. Pada kondisi
tereduksi (tergenang), aktivitas
mikroorganisme tanah berlangsung lambat
karena persediaan oksigen menurun sampai
mencapai nol dalam waktu kurang dari
sehari (Sanchez, 1993; Reddy dkk.., 1999).
Penggenangan akan merubah aktivitas

mikroba tanah aerob menjadi anaerob
dengan menggunakan sumber energi dari
senyawa teroksidasi yang mudah direduksi
yang berperan sebagai penerima elektron
seperti ion NO3

-, SO4
2-, Fe3+, dan Mn4+.

Dekomposisi bahan organik  (gambut) pada
kondisi anaerob menyebabkan terbentuknya
senyawa fenolat dan karboksilat yang
menyebabkan tetap rendahnyanya derajat
kemasaman gambut. Sebaliknya pada
kondisi teroksidasi (kering), aktivitas
mikroorganisme perombak bahan organik
akan semakin aktif dan menyebabkan
pelepasan asam-asam organik sehingga
kemasaman menjadi rendah. Hal ini
dipertegas dengan hasil penelitian Yulianti
dan Damanik (2008) yang menyatakan
semakin dalamnya muka air tanah akan
mengakibatkan kemasaman tanah yang
semakin rendah.

Gambar 2. pH Tanah dan Air Gambut pada
Kondisi Penggenangan (atas)
dan Pengeringan (bawah)
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Tabel 3. Hasil korelasi status muka air tanah terhadap parameter pengamatan menggunakan uji
spearman rho (ρ) pada taraf 5 % dan 1 %

No Parameter (y)
Koefisien korelasi (r) Keterangan

Pengeringan Penggenangan Pengeringan Penggenangan
Tanah gambut

1 pH H2O (1:5) 0,70 0,24 * *
2 N-total (ppm) 0.,40 -0,91 * tn

Air gambut

1 pH -0,33 0,69 * *

2 N-total (ppm) 0,83 -0,77 ** tn

Keterangan : ** artinya koefisien korelasi (r) berbeda sangat nyata;
* artinya koefisien korelasi (r) berbeda nyata;
tn artinya koefisien korelasi (r) tidak nyata.

Air Gambut
Pola Kemasaman (pH) air gambut

pada kondisi pengeringaan menunjukkan
hubungan negatif, sedangkan pada kondisi
penggenangan menunjukkan hubungan
positif (lihat Tabel 3). Semakin tinggi muka
air, kemungkinan pH air gambut semakin
tinggi, dapat dilihat pada pola Gambar 2
menyajikan pH air gambut tertinggi didapat
pada tinggi muka air 30 cm, dengan nilai
pH hampir mencapai 3,75. Hal ini terjadi
diduga karena adanya penambahan
konsentrasi OH-. Bila konsentrasi OH ֿ◌-

lebih banyak dari konsentrasi H+ maka
suasana menjadi basa. Perubahan ion H+

dan OH- pada air gambut dipengaruhi oleh
kandungan senyawa utama di dalam air
gambut adalah asam humat, asam fulvat,
dan humin. Ketiga jenis senyawa tersebut
adalah hasil dekomposisi gambut. Asam
humat mempunyai berat molekul yang
tinggi dan berwarna coklat hingga hitam.
Asam fulvat adalah bagian dari zat humat
yang memilki sifat larut di dalam air, baik
dalam suasana asam maupun suasana basa.
Asam fulvat memiliki warna kuning emas
hingga kuning coklat. Sedangkan humin
merupakan bagian dari zat humat yang
tidak larut di dalam air dan memiliki warna
hitam. Menurut Chow dkk. (2006) dan
Kawahigashi dkk. (2008) dalam Damanik
(2015) proses dekomposisi bahan organik
pada saat tanah teroksidasi akibat
penurunan muka air tanah yang mendorong
penurunan pH air gambut.

Berdasarkan Gambar 2 bisa dilihat
bahwa ada kecenderungan pH air gambut
lebih rendah dari pH gambut, kecuali pada
muka air +10 dan -20. Kondisi ini
dipengaruhi oleh keadaan alami di
Kalampangan yang bisa dilihat dari hasil
analisis awal.  Air gambut adalah air
permukaan yang banyak terdapat di daerah
berawa maupun dataran rendah terutama di
Kalimantan dan Sumatera, yang
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut
(Kusnaedi, 2010) : intensitas warna yang
tinggi (berwarna merah kecoklatan), pH
yang rendah, kandungan zat organik yang
tinggi, kekeruhan dan kandungan partikel
tersuspensi yang rendah, dan kandungan
kation yang rendah.

Status Nitrogen (N) Total

Gambut
Pada kondisi pengeringan,

menunjukkan bahwa status  muka air tanah
berkorelasi dengan N-total tanah gambut.
Sementara pada kondisi penggenangan
terdapat korelasi negatif antara muka air
dengan N-total tanah gambut (lihat Tabel 3).
Menurut Vahdat dkk. (2012) dalam Fahmi
dan Radjagukguk (2011), Nitrogen adalah
unsur yang sebagian besar bersumber dari
proses dekomposisi bahan organik, dalam
hal ini besarnya pasokan N dari proses
dekomposisi sangat tergantung pada
kualitas dan kuantitas bahan organik.
Berdasarkan hasil penelitian Fahmi dan
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Radjagukguk (2011) menyajikan rendahnya
permukaan air tanah menyebabkan kondisi
tanah yang lebih aerob (kering)
meningkatkan laju dekomposisi dan
menurunkan tingkat kehilangan N karena
pelindian (pencucian). Pada kondisi
tergenang N total gambut menunjukkan
adanya hubungan negatif karena bentuk N
dalam tanah yang tergenang biasanya
berbentuk NH4

+ dan bentuk ini relatif lebih
mudah hilang karena pelindian. Menurut
Banach dkk (2009) dan Sapek dkk (2009)
dalam Fahmi dan Radjagukguk (2011)
menyatakan N dapat hilang karena bergerak
bersama air tanah pada kondisi tergenang
atau lapisan tanah yang jenuh dengan air.

Gambar 3. N-total Tanah Gambut dan Air
Gambut pada Kondisi Pengge-
nangan dan Pengeringan

Air Gambut

Gambar 3 menunjukkan pola
perubahan N total berdasarkan perubahan
muka air tanah. Semakin rendah muka air
tanah maka N total air gambut semakin
menurun. Hal ini dapat terjadi diduga
adanya proses dekomposisi. Dalam kondisi
kering, terdapat jumlah air gambut yang
sedikit sehingga hal ini menyebabkan
terjadinya kegiataan mikroorganisme dalam
proses perombakan bahan organik.
Keseluruhan proses mineralisasi N terbagi

atas 4 (empat) reaksi yaitu aminisasi,
amonifikasi, nitrifikasi, dan imobilisasi
(Hayes, 1986 dalam Kurnain, 2005).

Tabel 3 menunjukkan status muka
air tanah berhubungan negatif terhadap N
total air gambut dengan koefisien korelasi
sebesar (r) = -0.77. Jika pada kondisi
pengeringan N-total air gambut semakin
menurun dan menunjukkan pengaruh
positif. Dengan kondisi tergenang (anaerob)
memperlambat dekomposisi yang dilakukan
oleh aktivitas mikroorganisme dalam
merobak bahan organik. Pada Gambar 3,
adanya pengaruh negatif dengan terjadi
fluktuasi, hal ini dapat dilihat N total air
gambut nilainya lebih tinggi pada tinggi
muka air tanah 30 cm dari pada tinggi muka
air 20 cm. Hal ini dapat terjadi diduga
karena adanya pengaruh dari pemberian
pupuk urea sebagai bahan makanan bakteri
yang terdapat pada air gambut kondisi
tergenang.

Gambut sebagai bahan organik
memiliki kandungan N yang cukup tinggi,
sehingga keberadaan gambut dan material
organik di atasnya menjadi sumber N bagi
tanah. (Dohong, 1999 dalam Fahmi dan
Radjagukguk, 2011) melaporkan bahwa
kandungan N total dalam tanah gambut
pada beberapa daerah di Indonesia berkisar
antara 0,3 dan 2,1 %.

Pola Nitrogen Mineralisasi Gambut
Gambar 4 menunjukkan pada

pengaruh penurunan muka air tanah
memberikan pola yang berbeda antara
amonium (NH4

+) dan nitrat (NO3
-).

Terdapat hubungan negatif antara amonium
dengan kedalaman muka air tanah, dimana
penurunan amonium disebabkan semakin
dalam  muka air  tanah (kondisi kering).
Pada nitrat terjadi hubungan negatif
terhadap kedalaman muka air tanah.

Hasil analisis menunjukkan kadar
amonium tertinggi terdapat pada perlakuan
kontrol (0 cm) atau tergenang dan terendah
pada kedalaman muka air tanah -30 cm
(kondisi kering). Artinya kadar amonium
akan turun pada kondisi kering atau
kedalaman muka air tanah rendah.
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Gambar 4. N-amonium dan N-nitrat gambut
pada berbagai tingkat muka air
gambut

Hal ini dapat terjadi diduga karena
faktor ketersediaan oksigen. Keadaan
oksidatif yang rendah akan menghambat
proses nitrifikasi dan mengakibatkan nitrat
(dalam bentuk ion NH4

+
) terakumulasi.

Menurut Corre dkk.(2002) dan Rückauf
dkk. (2004) dalam Kurnain (2005)
menyatakan dalam kondisi aerob (kering)
terjadi imobilisasi NO3

- secara hayati dan
ketersediaan NH4

+ rendah. Nitrifikasi
adalah perubahan dari amonium (NH4

+)
menjadi nitrit (NO2

-) (oleh bakteri
Nitrosomonas), kemudian menjadi nitrat
(NO3

-) (oleh Nitrobacter). Prosesnya dapat
berlangsung melalui kegiatan bakteri
autotrofik (nitrifikasi autotrofik) dan bakteri
heterotrofik (nitrifikasi autotrofik) (De Boer
dan Kowalchuk, 2001 dalam Kurnain,
2005). Nitrifikasi heterotrofik dilakukan
oleh bakteri dan jamur yang memanfaatkan
senyawa organik sebagai sumber energi
bagi pertumbuhan dan kegiatannya. Proses
nitrifikasi heterotrofik berlangsung lebih
lambat dibandingkan proses nitrifikasi
autotrofik yang berlangsung lebih cepat
(Focht dan Verstraete., 1977 dalam
Kurnain, 2005). Populasi jasad renik
penitrifikasi umumnya banyak ditemukan
dalam tanah yang subur dan pada tanah-
tanah yang tergenangi air ditemukan dekat
permukaan tanah (Arkadani dkk., 1974
dalam Kurnain, 2005).

Pola yang ditunjukkan pada Gambar
4 mirip dengan yang telah dilaporkan oleh
Yulianti dan Damanik (2008) yang
melakukan penelitian beberapa tahun
sebelumnya. Penelitian tersebut

menunjukkan terjadinya penurunan kadar
amonium sejalan semakin dalamnya muka
air tanah. Semakin dalam muka air tanah
akan mengakibatkan semakin rendahnya
jumlah amonium. Hal ini dikarenakan
adanya potensial redoks (Eh) yang rendah
mengakibatkan amonium tidak dapat
ditransformasi menjadi nitrat melalui
nitrifikasi sehingga terjadi akumulasi
amonium. Sedangkan pada kondisi muka
air tanah yang lebih dalam, potensial redoks
meningkat sehingga mendorong perubahan
amonium menjadi nitrat. Selain faktor Eh,
diduga faktor yang mempengaruhi hal
tersebut adalah ketersediaan oksigen (O2).
Ketersediaan oksigen yang rendah
menghambat proses nitrifikasi sehingga
mengakibatkan NH3 (dalam bentuk ion
NH4

+) terakumulasi.
Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan

terjadinya peningkatan nitrat yang
disebabkan penurunan muka air tanah.
Hasil uji regresi linier dengan r = -0,89
menyajikan status muka air tanah
berhubungan negatif terhadap nitrat dan
nilai konsentrasi nitrat tertinggi terdapat
pada kedalaman muka air tanah -30 cm
(kondisi kering). Hal ini mirip dengan hasil
penelitian Yulianti dan Damanik (2008)
yang menunjukkan terjadinya peningkatan
konsentrasi nitrat akibat status muka air
tanah menurun dan nilai nitrat tertinggi
didapat pada kedalaman muka air tanah -30
cm (kondisi kering). Gambar 4
menunjukkan bahwa semakin oksidatif
tanah gambut akan mengakibatkan proses
nitrifikasi semakin intensif. Hal ini diduga
erat kaitannya dengan suplai oksigen (O2).
Menurut Stevenson dan Cole (1999) dalam
Yulianti dan Damanik (2008) menyatakan
oksigen (O2) merupakan salah satu faktor
yang menentukan nitrifikasi. Oksigen
dibutuhkan oleh mikroba yang berperan
dalam nitrifikasi N.

Gambar 4 juga menunjukkan
bahwa proses penurunan muka air tanah
(kondisi pengeringan) akan mendorong
proses mineralisasi bahan organik, dalam
hal ini adalah proses mineralisasi Nitrogen.
Maka semakin menurunnya muka air tanah
akan menyebabkan terlepasnya nitrogen
dalam bentuk amonium dan nitrat. Akan
tetapi, sampai batas kedalaman air tanah
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berapa terus terjadi penurunan belum
terjawab dari hasil penelitian ini. Terlihat
pola penurunan yang bersifat linier.

Walaupun terdapat pola yang jelas
dalam mineralisasi Nitrogen, akan tetapi
secara statistik proses tersebut tidak nyata.
Nitrogen yang terukur diduga merupakan N
yang berasal dari pupuk dasar (pupuk urea).
Sedangkan yang berasal dari bahan gambut,
jumlahnya masih sangat sedikit. Hal ini
dikarenakan Nitrogen yang terdapat pada
tanah gambut merupakan bentuk organik
yang sukar mengalami proses mineralisasi.
Menurut Cole (1999) dalam Yulianti dan
Damanik (2008) menyatakan dalam gambut,
Nitrogen terikat oleh bahan organik dalam
bentuk quinoneamin, yang sulit
terdegradasi.

Berdasarkan hasil analisis sifat
kimia air gambut adanya pengaruh
perbedaaan muka air tanah terhadap nitrat
(NO3

-) air gambut. Nilai nitrat air gambut
(NO3

-) lebih tinggi pada kondisi kering
dengan kisaran nilai 0,67-1,04 ppm
dibandingkkan kondisi yang tergenang
dengan kisaran nilai 0,67-0,72 ppm. Hal ini
dapat terjadi diduga pada kondisi tergenang,
nitrat (NO3

-) air gambut mengalami
pencucian atau pelindian dalam larutan air.
Jika dihubungkan dengan nitrat tanah
gambut, nilai nitrat tanah gambut lebih
tinggi dalam kondisi kering dengan kisaran
65,88-97,65 ppm dibandingkan kondisi
yang tergenang nilai nitrat dengan kisaran
36,62-64,84 ppm. Pada kondisi yang kering
(muka air tanah turun) nilai nitrat tanah
gambut dan air gambut lebih tinggi
dibandingkan dalam kondisi yang
tergenang, hal ini disebabkan terjadinya
proses nitrifikasi yang disebabkan karena
kondisi yang oksidatif. Perubahan dari
amonium (NH4

+) menjadi nitrat (NO3
-) oleh

nitrobacter.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari
penelitian ini adalah:

Pola kemasaman (pH) gambut
setelah dilakukan inkubasi selama 40 hari
menunjukkan bahwa perlakuan muka air
pada pengeringan dan penggenangan

memiliki korelasi positif. Sedangkan
perlakuan muka air menunjukkan korelasi
negatif terhadap pH air gambut pada
pengeringan dan korelasi positif terhadap
pH air gambut pada penggenangan.

Status N total gambut setelah
dilakukan inkubasi selama 40 hari
menunjukkan bahwa perlakuan muka air
pada pengeringan memiliki korelasi positif
dan pada penggenangan memiliki korelasi
negatif. Sedangkan perlakuan muka air
menunjukkan korelasi positif terhadap N
total air gambut pada pengeringan dan
korelasi negatif terhadap N total air gambut
pada penggenangan.

Proses Nitrogen mineralisasi yang
terjadi pada gambut pedalaman ditunjukkan
dengan adanya akumulasi amonium (NH4

+)
dan nitrat (NO3

-) pada gambut dan air
gambut, dimana konsentrasi tertinggi NH4

+

gambut mencapai 9 (Sembilan) kali lebih
besar dibandingkan dengan konsentrasi
tertinggi NO3

- gambut (~979 ppm). Dari
hasil analisis regresi terdapat pola
persamaan yang berbeda antara NH4

+ dan
NO3

- gambut yaitu pola polinomial dan
pola linier, masing-masing.

Saran

Sebaiknya dilakukan lanjutan studi
terkait masa inkubasi yang lebih panjang (>
40 hari) tidak hanya pada tipe gambut
pedalaman tetapi juga pada gambut transisi
dan pantai agar pola proses dekomposisi N
terlihat lebih nyata. Selain itu, parameter
pengamatan bisa fokus pada unsur hara
makro yang lainnya seperti Posfor (P) dan
Kalium (K) serta perlu ditambah variabel
pengamatan potensial redoks (Eh).
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