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Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa —- Puławy 

WAPNOWANIE GLEB NA LITWIE 

Wapnowanie gleb na Litwie i w północno-wschodniej Polsce datuje 

się od drugiej połowy AVIII w., tj. o przeszło trzy wieki później niż 

w Polsce Centralnej i około dwu tysiącleci później niż w Starożytnym 

Rzymie i jego prowincjach w Europie Zachodniej. 

W traktacie J. Grużewskiego, szlachcica z powiatu Kelmy, pod tytułem 

„O poprawie gruntu” (6), rękopis którego pochodzi z lat 1771—17'6, są 

wymienione dość szczegółowo różne aspekty wapnowania gleb. Wśród 

nawozów wapiennych najszersze zatosowanie miały prawdopodobnie 

wapno palone, margiel naturalny i odpadki budownictwa, zawierające 

pierwiastki alkaliczne. Były znane sposoby rozpoznawania pokładów su- 

rowca wapiennego, metody jego chemicznej i fizycznej analizy, a także 

sposoby kruszenia wapna przez zamrażanie i stosowanie niektórych nie- 

zbyt skomplikowanych mechanizmów. Równocześnie z wapnowaniem 

stosowano nawozy organiczne. 

W pracach M. Oczapowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, 

a później Warszawskiego, wydanych w pierwszej połowie XIX w. (26, 

27, 28, 29), odzwierciedla się osiągnięty już w tym czasie znacznie wyż- 

Szy poziom nauki przyrodniczej. Teoretyczne podstawy wapnowania gleb 

podane w pracach M. Oczapowskiego są bardzo zbliżone do współczes- 

nych, a sposoby stosowania nawozów wapiennych w znacznym stopniu 

zróżnicowane w zależności od właściwości gleby. O wapnowaniu gleb 

znajdujemy też wzmianki w pracach T. Dybomskiego (4) i w wycho- 

dzącym na początku XIX w. „Dzienniku Wileńskim”. W drugiej poło- 

wie XIX w. zaprzestano prowadzenia prac w dziedzinie wapnowania, 

prawdopodobnie wskutek zamknięcia Uniwersytetu Wileńskiego, naj- 

ważniejszego ośrodka pracy naukowej w północno-wschodniej Polsce 

i na Litwie. Nie ma też dowodów stosowania nawozów wapiennych 

w tym okresie na szerszą skalę. 

Na początku XX w. i w okresie międzywojennym były przeprowa- 

dzane badania gleb, nieliczne badania pokładów wapiennych i niesyste- 

matyczne doświadczenia łanowe. Z dziedziny gleboznawstwa zasługuje 

przede wszystkim na uwagę pierwsza mapa gleb Litwy S. Miklaszew- 

skiego (25) i badania W. Ruokisa (31). W okresie tym na Litwie stosowano
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przede wszystkim wapno defekacyjne, bezpłatnie otrzymywane z cu- 
krowni, na Wileńszczyźnie zaś na niewielką skalę margle i margle kre- 
dowe. 

W latach powojennych wapnowanie gleb również stosowano nadzwy- 
czaj nierównomiernie, ale było zakrojone na stosunkowo dużą skalę. 
Wedlug oficjalnych danych liczbowych w latach 1949—1953 wapnowa- 
nie stosowano na powierzchni 200 ha łącznie, w 1954 r. zwapnowano 
— 10000 ha, w 1955 r. — 35000 ha, w 1956 r. — 43000 ha, a w 1957r. 
— 40000 ha, ogółem ponad 125000 ha (16). Należy się liczyć z tym, że 
dane te nie zawsze były ścisłe i faktyczna powierzchnia zwapnowanej 

gleby jest znacznie mniejsza (rozbieżności między stanem oficjalnym 

i faktycznym istnieją przede wszystkiem do roku 1956, kiedy plano- 

wanie było narzucane wyłącznie z góry). 

Zwiększenie się tempa wapnowania gleby w ostatnich latach, które 

nie będzie prawdopodobnie maleć i w przyszłości, było możliwe, przy- 

najmniej w pewnym stopniu, dzięki systematycznym badaniom nad 

systemem wapnowania gleb, przeprowadzonym w latach 1947—1950. 

W niniejszej pracy podane są niektóre wyniki badań przeprowadzonych 

we wspomnianym okresie, a mianowicie: 1) nad dawkami nawozów wa- 

piennych (działanie różnych dawek na glebę i plon, w zależności od 

wskaźników kwasowości gleby); 2) nad surowcami wapiennymi i ich 

efektywnością. 

Przedmiot badań 

Ogólna powierzchnia gleb! wymagająca wapnowania wynosi ponad 

l mln ha, tj. około 35% ogólnej powierzchni uprawnej, z tego 600 000 ha 

ma być zwapnowane w pierwszej kolejności. Największe połacie gleb 

kwaśnych, wymagających wapnowania, znajdują się w strefie zachodniej, 

tj. na Żmudzi; znaczne obszary występują też w strefie północno” 

wschodniej i na Wileńszczyźnie. We wszystkich tych strefach gleby 

kwaśne są bielicowe, w strefie zachodniej i północno-wschodniej prze- 

ważają gliny, a na Wileńszczyźnie piaski gliniaste (1, 16, 24, 32). 

Badania nad działaniem wapnowania zostały przeprowadzone w wy” 

żej wymienionych strefach w zakładach doświadczalnych i w doświad- 

czeniach terenowych. Wieloletnie doświadczenia polowe wykonano w na” 

stępujących zakładach doświadczalnych: 

1. W strefie zachodniej — na stacji doświadczalnej Samaliszkes 

(w tekście skr. Samaliszkes) na glebie silnie zbielicowanej średniej. WY” 

tworzonej z gliny zwałowej. 
  

' Uwzględnia się stan faktyczny granic Litewskiej SRR po 1945 T.
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2. W strelie północno-wschodniej na stacji doświadczalnej Elmininkai 
(w tekście skr. Elmininkai) na glebie średnio zbielicowanej, oglejonej 
średniej i lekkiej, wytworzonej z gliny. 

3. Na Wileńszczyźnie — w gospodarstwie doświadczalnym Instytutu 
Uprawy Roli i Gleboznawstwa w Wace (w tekście skr. Waka) na glebie 
średnio zbielicowanej, wytworzonej z piasku gliniastego na żwirze. 

Oprócz tego wieloletnie doświadczenia polowe były przeprowadzane 
w gospodarstwie państwowym Soleczniki i w spółdzielniach produk- 
cyjnych powiatu wileńskiego. Przeprowadzono także w minionym okre- 
sie niezbyt liczne jednoletnie i kilkuletnie doświadczenia terenowe. Te- 
oretyczne badania laboratoryjne, doświadczenia wazonowe, a także ba- 
dania pokładów wapiennych były przeprowadzone bezpośrednio przez 
Instytut Uprawy Roli i Gleboznawstwa. 
Wapnowanie wykazywało największą skuteczność na Żmudzi na gle- 

bach o stosunkowo niskiej kulturze rolnej. W niektórych doświadczeniach 
w Samaliszkes maksymalne zwiększenie plonu w q/ha wynosiło: ziarna 
ozimej pszenicy — 9,4 (1952), pszenicy jarej — 6,4 (1952), jęczmienia 
— 10,5 (1950), owsa — 9,8 (1952), siana z wieloletnich mieszanek traw 
1 motylkowych — 53,5 i 42,3 (1952 i 1953), korzeni buraków pastewnych 
— 184,9 (1950). Przeciętne zaś zwiększenie plonu w sześciu wieloletnich 
doświadczeniach polowych było o połowę mniejsze. We wszystkich 
doświadczeniach, w tej liczbie i w terenowych, przeprowadzonych także 
na glebach bardzo silnie i silnie kwaśnych, oddziaływanie wapna na 
plon było dodatnie (9, 12, 16, 21, 22). 

W północno-wschodniej Litwie (Elmininkai) zwiększenie plonu (w q/ha) 
było znacznie niższe — maksymalna zwyżka wynosiła: ziarna pszenicy 
jarej — 4,6 (1952), jęczmienia — 48 (1951), siana z wieloletnich mie- 
Szanek traw i motylkowych — 22,1 (1951) i korzeni buraków pastewnych 
— 85,4 (1952) (9, 12, 16). 

Ма Wileńszczyźnie dzięki wapnowaniu osiągnięto następujące maksy- 
malne zwiększenie plonu (w q/ha): żyta 4,0 (1950), owsa 6,5 (1954), jęcz- 
mienia — 2,0 (1950), siana z wieloletnich mieszanek traw i motylkowych 
— 20,0 (1953). W 50% doświadczeń jednak nie zauważono w ogóle żadnego 
pozytywnego działania nawozów wapiennych. Różnice w wielkości plo- 
now nie przekraczały granic błędu doświadczenia. Oprócz tego i w tych 
wieloletnich doświadczeniach, w których działanie wapna było na ogół 
dodatnie, w pierwszym roku po jego stosowaniu plon roślin mało wraż- 
liwych na kwasowość gleby nieznacznie się obniżał (9, 12, 16). 
Wapnowanie gleby miało wpływ również na jakość plonu, szczególnie 

wieloletnich mieszanek traw i motylkowych. Pod wpływem nawozów 
Wapiennych w mieszankach zwiększyła się zawartość motylkowych 
% 41—50% do 65—85%, ilość chwastów zmniejszyła się około trzech razy,
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zawartość chlorofilu w liściach koniczyny zwiększyła się o 20—45'%, 
a witaminy C o 40—95%5, chociaż te oba ostatnie zjawiska przeważnie 
nie szły w parze ze zwiększeniem plonu (3, 10). 

Dawki wapna 

Przeprowadzając doświadczenia z różnymi dawkami wapna badano 
ich działanie na neutralizację gleby jako bezpośredni i najważniejszy re- 
zultat działania wapnowania. Znamienne dla większości doświadczeń 
mogą być wyniki przedstawione w tabeli 1 (16). 3,7 t/ha CaCO;, a na- 
wet 7,4 t/ha CaCO3, (dawka według 1,0 kw. h') nie usunęły całkowicie 
xwasowości hydrolitycznej gleby, lecz ją w znacznym stopniu zmniej- 

szyły, a równocześnie kwasowość wymienna została całkowicie usunięta: 

glin przeszedł w stan nieruchomy, pHyęc, zbliżyło się do neutralnego 

albo słabo kwaśnego odczynu (według klasyfikacji litewskiej; według po- 

działu przyjętego w Polsce odpowiadałoby to raczej odczynowi gleby 

słabo kwaśnemu, a nawet kwasnemu). Do osiągnięcia słabo kwaśnego od- 

czynu dla mniej kwaśnych gleb północno-wschodniej Litwy i Wileńsz- 

czyzny wystarczyło stosowanie mniejszych ilości CaCQO;. 

Zmiana odczynu gleby wpływa na rozpuszczalność fosforu glebo- 

wego — szczególnie na glebach odznaczających się małą zawartością 10s- 

foru przyswajalnego. Np. w Samaliszkes, na Żmudzi, zawartość rucho- 

mego fosforu w 2—4 roku po wapnowaniu zwiększyła się przeszło dwu- 

krotnie z 2—3 do 6—7 mg P.O; na 100 g gleby (7). 

Wapnowanie przyczynia się również do zwiększenia przyswojeni 

przez rośliny fosforu wnoszonego z nawozami. Tak np. przy pomocy 

znaczonych atomów ustalono, że na glebie bardzo silnie kwaśnej koni- 

czyna pod wpływem wapnowania przyswoiła o 20% więcej fostoru z na” 

wozów fosforowych, owies — o 60%, a kukurydza w niektórych wypad- 

kach — nawet o 100% (13). 

Stwierdzono także pozytywny wpływ wapnowania na strukturę gleb. 

w których gruzełki o średnicy > 0,25 mm stanowiły nie więcej niz jedną 

trzecią. Tak np. na Źmudzi wapnowanie dawką CaCO3 ws 1,0 kw. b 

powiększyło ilość gruzełków wodoodpornych © średnicy > 0,25 mm 

z 29,1% do 44,8%, a dawka CaCO; wg 2,5 kw. h — do 57,6%; w północno” 

wschodniej Litwie zaś stosowanie wapna powiększyło ilość wodoodpor 

nych gruzełków o średnicy > 0,25 mm z 33,0% do 44,8% (7). 

W przeprowadzonych badaniach mikrobiologicznych (16) us 

największa ilość bakterii znajduje się na Litwie w rędzinac 

nowych, najmniejsza zaś w glebach kwaśnych bielicowych. Wapno 

talono, 2° 
h węgla” 

wanie 

  

i Dawka wapna według 1,0 kwasowości hydrolitycznej.
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Wpływ wapnowania na strukturę gleby (7,16) 

мишень =. 

Tabela 2 

  

Dawka CaCO, 

ЫЪ— 

    

Odsetek gruzełków wodoodpornych 

— 

  

  
Samaliszkes (Żmudź) 

2—3 mm | 1—2 mm 0,25—1,0 mm 0,1—0,25 mm <0,1 mm 

——— 

"ną 

  

    

| 

      
  

  

1. — 1,0 3,9 24,2 25,5 45,4 
2. wg 1,0 kw.h. 2,2 10,1 32,0 23,0 32,2 
3. wg 2,5 kw.h. 3,3 12,9 41,4 16,0 25,8 

Elmininkai (północno-wschodnia Litwa) 

| 

1. — | 0,4 3,5 29,1 27,5 39,5 
2. wg 1,0 kw.h. | 13 44 39,1 25,9 29,3 
3. wg 2,5 kw.h. | 0,5 3,2 39,0 17,9 39,4         

tych gleb znacznie podwyższa ogólną ilość bakterii, np. na glebie Sa- 
maliszkes od 6,4 mln/g do 11,2—13,3 mln/g gleby. Natomiast ilość grzy- 
bów pleśniowych zmniejsza się w tym samym przykładzie — przy daw- 

ce CaCO; wg 0,5 kw. h. z 3,2 mln/g do 2,3 mln/g (pHka —5,1), a przy 
dawce CaCO; wg 1,0 kw. h. do 1,4 mln/g gleby (pHka 5,7). 

Wszystkie wyżej wymienione zmiany, zachodzące w glebie pod wpły- 

wem wapnowenia (tabela 1—2), odzwierciedlają się w zwiększeniu plonu 

(tabela 3). A więc stosując większe dawki, tj. wg 1,5—2,5 kw. h. równo- 

legle do odpowiednio większych zmian w glebie, a przede wszystkim pra- 
wie pełnej neutralizacji odczynu gleby (pHkci — 7), otrzymuje się i wyż- 

szy przyrost plonu. Największa natomiast produkcyjność 1 t. wapna 

otrzymuje się przy stosowaniu dawki wg 0,5 kw. h: (4—5 t/ha СаСО:) 

na cięższych glebach Żmudzi i dawki wg 0,25—0,5 kw. h. — (1,5—4,0 

t/ha CaCO; na glebach lżejszych w północno-wschodniej Litwie i szcze- 
gólnie Wileńszczyźnie. Wobec niedostatecznego uświadomienia prz 

rolników potrzeb wapnowania, placówki naukowe w swoich zaleceniach 

ograniczały się do dawek niewysokich, dających .tylko największą pro” 
duktywność. Ponieważ jednak gospodarstwa produkcyjne nie mogą prze” 

prowadzać wapnowania tak dokładnie i starannie jak to się robi w Za” 

kładach Doświadczalnych (nawozy wapienne są w gospodarstwach mniej 
równomiernie wysiewane i wymieszane z ziemią), zaleca się w nich 

stosować nieco większe dawki nawozów, a mianowicie — dla gleb lek- 
kich CaCO; wg 0,5 kw. h., a dla gleb cięższych — wg 0,75 kw. h. Przy 
stosowaniu takich dawek wapna pHykc: zwiększa się do 5,5—6,0 (według 

podziału przyjętego na Litwie jest to odczyn słabo kwaśny albo neu" 
tralny) (12, 16).
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| Tabela 3 
Wpływ wapnowania na zwiększenie sumy plonów w rotacji 
(w przeliczeniu na jednostki rastewne owsiane) (16) 
  

Samaliszkes (Żmudź), Elmininkai (pó i 7 lat nocno-wschodnia 

Litwa), 6 lat 

Waka (Wilensz- 

czyzna), 4 lata 

  
  

      
  

  
  

  

        

ja] "— = a 1 W ! © i W o G| 488 |S8lSa|ae |o8| Sa|a_8 с мо |8 895 |8 щя 955 

8 за бое ЕВ <Я “Аа В 59 “АЕ 3 O| © A mit BO 5BO| GO|G=SEO| 50) GQ ma BO ая ях оо ая яч Зо7о| ая Go|So”O 
PS Pl; ZES 

ma |S ac ла |З ee ma |S ao wąha |gzgg| waka |Szgg| waka |g>sg 
1) — 254,43 — — 251,41 — a 115,07) — — 

2) wg 0,25 kw.h | 274,16] 19,73 10,96 | 262,35} 10,94 7,29 120,92) 5,86 4,01 
3)wg 0,50 kw.h |304,10/ 49,67 13,42 | 268,73) 17,32 5,41 122,25 7,18 2,76 
4)wg 1,0 kw.h | 333,88) 79,45 10,74 | 268,51) 17,10] 2,90 125,38) 10,31] 2,10 

5) \Е 2,5 kw.h 354,66 100,23 5,66 |294,96| 43,55| 3,00 126,96! 11,89 1,06           
Kwasowość hydrolityczna gleb nie może jednak na Litwie być przy- 

jęta jako uniwersalny wskaźnik dla obliczenia dawek wapna, chociażby 
dlatego, że nie była oznaczana we wszystkich gospodarstwach. Na sze- 

roką skalę natomiast we wszystkich gospodarstwach były przeprowadzane 
badania pHkci gleby. W związku z tym zaszła potrzeba ustalenia, cho- 
clażby z grubsza, zaleceń dotyczących optymalnych dawek nawozów wa- 
piennych według pHkc:. 

Przy opracowaniu zasad dla wyliczenia dawek wapna według pHya! 

Hw’? 

  

ustalono przede wszystkim, ze stosunek przy okreslonych wartos- 

Hw 
  clach pH jest wielkością stala. Zaleznos¢ miedzy Cy + i jest 

wprost proporcjonalna i dla gleb Litwy można ją wyrazić następującym 

równaniem empirycznym! (14,15): 

Hw * 100 
100 Cy + = 0,145 + 0,35. 

CH Hh 
Hw 

  

  

Z tego wynika, że zależność między pHka i jest wielkością 

logarytmiczna i nieznaczne zmniejszenie pH w odstepie 5—4 juz wplywa 

a hai 

' Hw — kwasowość wymienna. | 

Hh — kwasowość hydrolityczna (bez stosowania współczynnika 1,75). 

Cyt — antylogarytm pH.
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  mocno na zwiekszenie . Tak np. w doswiadczeniach wymienionych 

W tabeli 3: 

H 46 7 14,5 w Wace prz c — 40 — = 14,5, przy pPHKCI Hh 

Hw 
w Elmininkai przy pHęgc — 4,5, m = 19,0, 

w 
a w Samaliszkes przy рНка — 4,3 HR" = 31,5. 

  

Wielkie zróżnicowanie stosunku gleb pomimo zbliżonego pH 

w wymienionych zakładach ma powiązanie ze zróżnicowaniem nadwy- 

Hw 

  

żek plonu, co podkreśla znaczenie stosunku , a właściwie Hw, jako 

wskaźnika zapotrzebowania gleby na wapnowanie. Zależność między 

H у + __ _ 

1 pH jest zresztą funkejg wtorna pH = f (Hh) i pH = f (Hw). Po 
Hh 

. . . . . . . .. | AP с ] niewaz Hh zmienia sie ze zmiang pH znacznie slabiej niz Hw, o zaleznosc 

W od pH decyduje pH = f (Hw). Funkcja ta jest bardzo prawidłowa 
Hh . 

dla gleb o zbliżonym składzie mineralogicznym i mechanicznym (rys. 1). 
Przy zmianie pH w granicach odczynu słabo-kwaśnego Hw zmienia SIE 

bardzo nieznacznie, w granicach odczynu średnio kwaśnego — znacznie 

silniej, a w granicach odczynu silnie kwaśnego zmiana pH o 0,1 mow! 
o bardzo znacznej zmianie Hw. (14, 15). 

  
    + Hw (Alr)m. rown. 

Rys. 1
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Z rys. | wynika również, że kwasowość wymienna Hw w odstępie 

silnie i średniokwaśnego odczynu jest prawie równoznaczna z zawar- 

tością glinu ruchomego — AJ, W licznych oznaczeniach i specjalnie 

przeprowadzanych doświadczeniach ustalono zjawisko równoznaczności 

między Hw i Al,, oznaczonego metodą Sokołowa w roztworach KCI 

i NaCl; w roztworze CaClę natomiast ilość Al, jest znacznie mniejsza 

niż — Hw. Z jednej strony powoduje to, że oznaczenie glinu ruchomego 

dla celów praktycznych jest zbędne, z drugiej — uzasadnia znaczenie Hw 

jako wskaźnika potrzeby gleby w wapnowaniu i efektywności wapno- 

wania. 

Stwierdzenie dużych różnic w wielkości Hw (i Al,) między glebami 

kwaśnymi w odstępie średnio i silnie kwaśnego odczynu mimo zbliżonego 

pH i związana z tym niejednakowa potrzeba wapnowania dowodzi, że 

dawki wapna dla gleb średnio, a szczególnie silnie kwaśnych wyma- 

gają większego zróżnicowania. 

Na podstawie wyników wymienionych wyżej badań, a także na pod- 

stawie statystycznego zestawienia wskaźników kwasowości różnych 

gleb i badań przeprowadzonych w doświadczeniach polowych, były usta- 

lone optymalne dawki wapna, które mogą być z grubsza zalecane gospo- 

darstwom produkcyjnym (14, 15, 16). Dawki te w zależności od pHka 

i składu mechanicznego gleby są podane w tabeli 4. Przydatność pole- 

canych dawek była sprawdzona na podstawie korelacji między różnymi 

iormami kwasowości gleby a plonem roślin (14, 15, 16) 

Tabela 4 

Zalecane na Litwie dawki wapna w zależności od pH KCLi składu mechanicznego 

gleby w t/ha CaCO3 (15,16) (Grupy kwasowości według podziału przyjętego obecnie 

        
  

      

    
    

    
  

  

       

  

  

      
  

5 na Litwie) 

pH KCI gleby | <42 | 43-45 | 46-48 | 49-50 | 51-5,5| >56 

._, „..| bardzo 
Stopień kwasowości ‘Ini 

p silnie silnie średnio kwaśna słabo DIE 
gleby kwaśna kwaśna kwaśna | kwaśna 

Zawartość | „ 3 

linu ‘Nh 7% | MD! BQ ~ bo 

© rucho| © = а „5 Ś EB = , | 
Skład Q g <a aS} got of da ślady , nie ma 

mechaniczny (80 SĘ Е ЗЕ Нав неё ЧюЕ| ВВ ФЕ 
gleby 89|] ве нея | я-ен 

piaski 4! 31 22 | 1,03 | 0—1 

piaski gliniaste 6! 4! 3! 2,0” 1-2 

gliny g1 6! 51 4,0? 2—33             
Uwaga: Gleby muszą być wapnowane w pierwszej kolejności. 

2 Gleby muszą być wapnowane w drugiej kolejności. 

* Gleby muszą być wapnowane w ostatniej kolejności.
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Wymienione wyżej dawki wapna, obliczone czy to według pHka, czy 
to według hydrolitycznej kwasowości, są ustalane w oparciu wyłącznie 
o właściwości warstwy ornej. Stwierdzono jednak (7), że oddziaływanie 
wapna nie ogranicza się do górnego poziomu gleby, lecz że wapno prze- 
nika do warstw głębszych, a z drugiej strony, że i właściwości poziomów 
głębszych mają wpływ na potrzeby wapnowania gleby i efektywność 
wapnowania. Na całym badanym obszarze skała macierzysta jest stosun- 
kowo zasobna w węglany, ale na Żmudzi zalega ona stosunkowo głębiej 
niż w północno-wschodniej Litwie i na Wileńszczyźnie; poza tym poziom 

iluwialny B na Źmudzi odznacza się większą miąższością i silniejszym 

zakwaszeniem (tabela 5) (5, 7, 16). Dlatego też tam wapno, przedostając 

się do głębszych warstw, wpływa na zmniejszanie ich kwasowości i po- 

lepszenie warunków rozwoju znajdujących się tam korzeni roślin. Na 

Wileńszczyźnie zaś przy takiej samej kwasowości warstwy ornej warstwy 

głębsze są słabo kwaśne i ich zobojętnienie ma małe znaczenie dla roz- 

woju znajdujących się tam korzeni roślin (tabela 5). Przy pomocy izo- 

topu P** ustalono, że roślina pobiera znaczne ilości fosforu z poziomu B 

i As. Zmiana odczynu tych warstw w pewnym stopniu także polepsza 

zaopatrzenie roślin w fosfor, uzupełniając fosfor warstwy ornej (13). 

Ogólnie przypuszcza się, że głębokość poziomu węglanowego ma 

wpływ na zaopatrzenie roślin w wapń. Gdy poziom węglanowy rozpo- 

Ściera się niegłęboko, a warstwa orna gleby jest kwaśna, roślina mogłaby 

w znacznym stopniu uzupełnić zoapatrzenie w wapń z poziomu węglano- 

wego. Trzyletnie doświadczenia (18, 19) przeprowadzone w wazonach 0 

głębokości 2 m, przy jednoczesnym zastosowaniu metody chemicznej 

i metody znaczonych atomów (Ca**), pozwoliły stwierdzić jednak, że 

jęczmień i koniczyna przyswajają z poziomu węglanowego tylko 10—20% 

potrzebnego dla nich wapnia. Resztę wapnia rośliny te biorą z kompleksu 

sorpcyjnego gleby nawet wtedy, gdy V = 40—50%. Ogólna zawartość 

wapnia w roślinie zależy więc w bardzo małym stopniu od głębokości 

zalegania poziomu węglanowego. 

To wszystko świadczy o tym, że głębokość zalegania poziomu węgla- 

nowego trzeba raczej rozpatrywać jako pośredni wskaźnik do określenia 

stopnia zbielicowania gleby. Dawki wapna zaś obliczone według hydro- 

litycznej kwasowości albo pHkci warstwy ornej trzeba pomnożyć przez 

ustalony doświadczalnie (stosunkowo nieduży) współczynnik D, odzwier- 

ciedlający głębokość zalegania poziomu węglanowego (9, 16). 
Poziom węglanowy rozpościera się na głębokości > 1,5 m. — D = 1,25 

Poziom węglanowy rozpościera się na głębokości 1,5 — 1,0 m — D= 1,00 

Poziom weglanowy rozpościera się na głębokości 1,0 — 0,7 m — р = 0,15 

Wyliczone w ten sposób dawki mogą być jeszcze zmienione w WY" 

padku specjalnego zmianowania.



/ Tabela 5 

Zmiana kwasowości różnych warstw gleby pod wpływem wapnowania (7,16) 
  
—— 

2 

Samaliszkes (Żmudź) 
| 

Waka (Wilenszczyzna) 

  

            
  

  

          
  

  

  

| U I U гу 
я со | a Фо 

2 В в |357 
о @ nS © | © cd nels 

D _ о Ч Sebo 3 _ | OR НЕО 
g 5/23 |espke §g S| 28 | eaeske 
8— |“ | sea lasste 82 | М | $35) egies 
35 | {| 858 |341 SS | | £88 | Sees 

Bez nawozow wapiennych 

0— 10 4,4 5,10 34,7 0— 10 4,6 4,40 50,0 

10— 18 | 4,3 5,25 34,0 10— 20 | 46 4,10 48,1 
20— 25 4,0 7,20 25,8 20— 30 4,5 3,15 54,1 

25— 35 4,0 9,10 20,9 30— 40 4,5 2,60 60,0 

35— 45 4,0 9,30 25,6 40— 50 4,6 2,00 73,6 

45— 60 4,0 7,60 29,0 50— 60 4,9 2,10 81,9 

60— 80 3,9 7,10 57,7 60— 75 5,8 1,60 95,2 

80— 90 3,8 6,80 54,0 15— 85 1,9 poziom weglanowy 

90—110 3,8 6,00 58,7 85—110 8,2 , > 

110—135 | 41 4,60 55,8 110—140 | 7,5 , , 
140—150 8,4 s s 

dawka CaCO; według 1,0 kwasowości hydrolitycznej 

0— 10 5,1 2,90 69,1 0— 10 5,6 2,30 76,8 

10— 18 5,3 2,45 72,1 10— 20 5,6 2,20 74,1 

20— 30 4,6 2,45 49,5 20— 30 4,8 2.30 54,9 

30— 40 4,2 5,95 32,8 30— 40 4,6 1,75 66,7 

40— 50 4,1 7,50 25,7 40— 50 4,6 2,10 76,1 

50— 75 4,0 7,00 30,0 50— 60 | 48 1,50 85,1 

15— 95 4,0 5,95 40,8 60— 75 6,1 0,60 94,6 

95—115 3,9 5,30 51,4 75—100 7,7 0,25 98,6 

115—125 4,1 5,15 53,8 100—125 8,3 poziom weglanowy 
—— 

dawka CaCO3 według 2,5 kwasowości hydrolitycznej 

0— 10 6,5 0,90 90,0 0— 10 5,3 3,15 65,3 

10— 18 6,6 0,70 92,9 10— 20 7,0 0,60 97,1 

20 —30 4,6 4,90 38,0 20— 30 4,9 2,30 52,1 

30— 42 4,1 5,80 36,3 30— 40 4,8 1,60 63,6 

42— 50 4,1 6,10 57,3 . 40— 50 4,9 1,90 72,1 

50— 60 4,1 5,50 42,0 50— 60 6,0 1,20 89,7 

60— 70 4,1 5,50 44,0 60— 75 5,9 — — 

T0— 85 4,1 4,60 54,4 75—100 7,2 poziom węglanowy 

85—105 4,0 3,70 65,4 100—120 8,3 » I 

105—125 4,2 3,15 13,5 
125—145 | 43 2,90 15,8 
145—170 | 4,4 2,90 16,8 
170—180 5,0 1,05 64,4 
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Nawozy wapienne 

Na Litwie do wapnowania gleb jest stosowany kruchy twardy suro- 
wiec wapienny, a także wapno defekacyjne. Wapna palonego (gaszonego) 
nie stosuje się przede wszystkim z powodu zbyt wysokiej ceny. Wśród 
pokładów kruchego surowca wapiennego spotyka się tuf wapienny, wap- 
no łąkowe (sapropel wapienny) i kredę, a wśród pokładów surowca twar- 
dego — wapniak i dolomit (tabela 6) (2, 8, 33, 34). Zapasy twardego su- 
rowca są znacznie większe (140,9 mln. t) niż kruchego (29,0 mln. t). Ale 
surowiec kruchy jest bardziej rozpowszechniony (347 pokładów), szcze- 
gólnie dużo go jest na Wileńszczyźnie (105 pokładów) i Żmudzi (95 po- 
kładów). Pokłady twardego surowca znajdują się prawie wyłącznie w pół- 
nocnej części środkowej Litwy, gdzie wcale nie ma kwaśnych gleb. Poza 
tym ogólne zapasy kruchego surowca wapiennego, chociaż są mniejsze 
niż twardego, jednak są wystarczające — 10 razy przewyższają ilość wa- 
pna potrzebną do jednorazowego zwapnowania wg 1,0 kw h wszystkich 
kwaśnych gleb Litwy. 

  
  

  
      

  

  

      
  

  

Tabela 6 
Zapasy różnych gatunków surowca wapiennego w Litewskiej SRR A 

Gatunek surowca Zapasy CaCO3 % od ogólnych Liczba 
wapiennego w min. t zapasów pokładów a 

Tuf wapienny | 1,0 0,6 135 

Wapno takowe | 6,0 3,5 165 

Кгеаа 22,0 12,9 47 

Dolomit 109,3 64,3 , 26 

Wapniak 31,6 18,6 29 
Wapno defekacyjne 0,1 01 3 

Odpady garbarni małe | г | 

Ogółem: | 170,0 | 100 | 407 

Wśród dolomitów i wapniaków przeważają bardzo zasobne pokłady, 

które zawierają więcej niż 1 mln, a czasem i więcej niż 10 mln t CaCO>. 
Pokłady kredy najczęściej występują z zapasami przewyższającymi 100 

tys. t. CaCO;, a znaczna część zapasów znajduje się w pokładach o po” 

jemności ponad 1 mln t. CaCO;. Pokłady wapna łąkowego i tufu waplen- 
nego są stosunkowo bardziej drobne, chociaż i wśród tej kategorii nić 

brak pokładów o zapasach większych niż 1 mln t. CaCO3. Wapno defeka- 

cyjne znajduje się przy trzech cukrowniach, a ogólne zapasy tego dosko- 

nalego nawozu wynoszą ponad 100 tys. +. СаСО.. | 

W 60% pokładów warunki eksploatacji są zadowalające i surowie 
można eksploatować bez przeprowadzenia dodatkowych prac; w 30% 
możliwa jest eksploatacja pokładów po uprzednim przeprowadzeniu dros: 
melioracji itd.
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Pokłady wapna łąkowego są pokryte przeważnie murszem albo tor- 

fem, który w wielu wypadkach może być wykorzystany równocześnie 

z wapnem w celach nawozowych. Tufy są czasem pokryte gruntem mi- 

neralnym, a czasem torfem, kreda zaś przeważnie gruntem mineralnym. 

Wszystkie wyżej wymienione gatunki nawozów wapiennych zawierają 

stosunkowo dość dużo składnika czynnego (tabela 7). 

  
      

        

      

  

  
  

  

Tabela 7 

Skład chemiczny surowca wapiennego (2) 

Zawartość w % 

Gatunek surowca 
wapiennego* Domieszki 

CaCO;3 MgCO3 

А15Оз 7 FeaO3 inne 

Tuf wapienny 83—95 0,8—2,8 1,0 1,0— 8,0 

Wapno łąkowe 15—94 1,0—3,8 0,5—1,0 1,0—10,0 

Kreda 64—94 1,0 1,0 3,0—30,0 

Dolomit 50—63 30,0—43,0 

Wapniak 90—99 | 1,0—6,0       
+ 

* Skład chemiczny wapna defekacyjnego nie różni się od przeciętnego: СаО — 21,2 — 39,4%, 

MgO — 2,3 —2,9%, R,O; — 2,6 — 3,0%, nierozpuszczalne resztki — do 1%. 

Właściwości fizyczne, tj. przede wszystkim kruchość, niezdolność do 

zlepiania się w więkze gruzełki, stopień dyspersji tufu i wapna łąko- 

wego są korzystne, tak że można te surowce używać do wapnowania bez 

jakiejkolwiek przeróbki. Kredę trzeba w niektórych wypadkach dodat- 

kowo zemleć i oddzielić od koloidalnego krzemu, który pod wpływem 

deszczu powoduje powtórne zlepianie się nawet już zmielonych cząste- 

czek surowca wapiennego. 

Były przeprowadzone długoletnie doświadczenia polowe, mające na 

celu zbadanie działania różnych nawozów wapiennych. Stwierdzono, że 

wszystkie gatunki surowca wapiennego oraz wapno palone 1 defekacyjne 

zastosowane w dawce wg 1 kw h wpływają na zmniejszenie kwasowości 

gleby: podwyższają pHkci o 1,0—2,0 jednostek, powiększają sumę katio- 

nów wymiennych o charakterze zasadowym 2—3 razy a stopien nasy- 

cenia kationami wymiennymi o charakterze zasadowym podwyższają 

do 70—90%. Stosowanie tych nawozów wapiennych w znacznym stopniu 

zmniejsza kwasowość hydrolityczną, prawie zupełnie usuwa kwasowość 

wymienną i glin ruchomy (tabela 8). Najmocniej działa w tym kierunku 

wapno palone i defekacyjne, nieco słabiej tuf wapienny i wapno łąkowe, 

a jeszcze słabiej kreda, zmielony wapniak i gleba węglanowa. Zawartość 

fosforu ruchomego zwiększyła się na glebach niezasobnych w fosfor 

szczególnie znacznie przy stosowaniu wapna palonego i defekacyjnego,
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np. z 2,1 — 2,6 mg do 3,6 — 6,4 mg na 100 g gleby. Ilość bakterii w glebie 
powiększa się przy stosowaniu nawozów wapiennych 1,3 — 4 razy (przy 
stosowaniu wapna palonego 4 razy, tufu wapiennego 3 razy, wapna de- 
fekacyjnego 2 razy). Ilość grzybów pleśniowych przy stosowaniu tufu 
i wapna defekacyjnego zmniejszyła się prawie trzykrotnie, a przy sto- 
sowaniu wapna palonego przeszło dwukrotnie (10). 

| Tabela 8 
Wpływ różnych nawozów wapiennych (dawka wg 1 kw.h t/ha CaCO3) 

_ _ na kwasowość gleby (10,16) Waka (Wileńszczyzna) 
        

~ i ee — Ц = - =     

  

    

            

  

  

  

Gatunek nawozów wapiennych 

Wskaźnik właściwości о © > 4. «| oD ь 

gleby в ох о > |o O. ВЕ “Я +6 
яя яо < св © ao 0] dgm| Em 

а о в © во 5 2s} a%|) ok 
o © Co CS |) 5 8 a A. + LIE W Я о Я 
О Е в РВ М M 50 | Е ON 

1) pH KCl 4,4 6,15 | 6,05 | 5,95 | 6,09 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,90 

2) Kwasowość wymienna 

(w m. równ./190zg) 0.50] 0,00 | 0,00—| 0,00—| 0,00—| 0,07 | 0,05 0,06 | 0,04 

—0,03| —0,03/ —0,02 

3) Glin ruchomy | 

(w m. równ./100zg) 0,45 | 0,00 | 0,00—| 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 

—0,02 

4) Kwasowość hydroli- 

tyczna (w m. 

równ./4100zg) 4,00| 1,10 | 1,30 | 1,10 | 1,20 | 2,30 | 2,05 | 2,80 | 2,10 
5) Stopien nasycenia Za- 

sadami wymiennymi 

o charakterze zasado- 

wym (%) — У 35,0 | 855 |815 | 84,5 | 84,5 |67,0 | 71,0 | 65,4 80,0 | 

6) Dawka nawozów wa- 

piennych t/ha — 5,5 |13,7 | 11,9 89 |112 |366 | 9,1 | 68                   
Nawozy wapienne według oddziaływania na wysokość plonu roślin 

można uszeregować w następującą kolejność: wapno defekacyjne > wap” 

no palone > słodkowodne formacje wapienne (tuf wapienny, wapno ł4- 

kowe) i kreda > gleby węglanowe i zmielone skały wapienne (10). 

Na Żmudzi (w Samaliszkes) plon korzeni buraków pastewnych 

w pierwszym roku po wapnowaniu zwiększył się średnio: przy zastoso” 

waniu wapna palonego o 123,2 q/ha, wapna defekacyjnego o 119,2 q/ ha, 

tufu wapiennego o 77,8 q/ha i gleby węglanowej o 59,6 q/ha. Na drug! 

rok po wapnowaniu i w latach następnych największą zwyżkę plonu zbóż 

i wieloletnich mieszanek traw i motylkowych daje wapno defekacyJnć 

np. średnio plon ziarna jęczmienia zwiększył się przy zastosowaniu wap” 

na defekacyjnego o 8,8 q/ha, wapna palonego o 6,3 q/ha, tutu wapien”
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nego o 6,2 q/ha, a gleby węglanowej o 2,3 q/ha. Plon mieszanki wielo- 
letniej traw i motylkowych powiększył się średnio przy stosowaniu wap- 
na defekacyjnego — w pierwszym roku użytkowania o 36,7 q/ha, w dru- 
gim roku użytkowania o 42,1 q/ha, przy stosowaniu wapna palonego 
— odpowiednio o 30,9 i 31,0 q/ha, tufu wapiennego o 28,3 i 36,7 q/ha, 
a przy stosowaniu gleby węglanowej — w pierwszym roku użytkowania 
o 24,5 q/ha, a w drugim roku użytkowania o 33,2 q/ha (10,16). 

W ciągu 8 lat rotacji wapno defekacyjne (które działa nie tylko jako 
nawóz wapienny) dało ogólną zwyżkę plonu po przeliczeniu na jednostki 
pastewne owsiane — 151,9 q/ha, wapno palone — odpowiednio 119,4 
q/ha, tuf wapienny 119,1 q/ha, a gleba węglanowa 113 q/ha. Na Wileń- 
szczyżnie i w północno-wschodniej Litwie działanie różnych nawozów 
wapiennych było podobne, ale znacznie słabsze (10, 16). 

Działanie wapna palonego najsilniej występuje w pierwszym roku po 
jego stosowaniu. Wapno defekacyjne działa przez dłuższy okres czasu 
bardziej silnie i równomiernie. Działanie słodkowodnych formacji wa- 
plennych jest na ogół słabsze w pierwszym roku po ich stosowaniu, ale 
w późniejszym okresie czasu prawie wyrównuje się z działaniem wapna 
defekacyjnego i przewyższa działanie wapna palonego. Podobne zjawis- 
ka wystąpiły i w doświadczeniach terenowych (10,16). 

Wobec tego już obecnie zwraca się dużo uwagi, a w przyszłości praw- 
dopodobnie będzie się zwracało jeszcze więcej na eksploatację pokładów 

kruchego surowca wapiennego — фа wapiennego, wapna łąkowego 

l kredy. W chwili obecnej najwięcej eksploatuje się kredy, pokłady której 

są bardziej przystępne i mogą być lepiej eksploatowane przez organi- 
zacje przemysłowe. 

W miarę tego, jak gospodarstwa rolne będą zaopatrywane w maszyny, 

należy spodziewać się, że będą w większym stopniu eksploatować liczne 

pokłady tufu wapiennego i wapna łąkowego własnymi siłami. Oprócz te- 

g0 jest stosowany wapniak zmielony i mączka dolomitowa (ostatnia — 

jako odpady), no i najbardziej cenny nawóz wapienny, zawierający 
znaczne ilości fosforu, azotu, potasu i innych elementów — wapno 

defekacyjne. 
Oprócz badań nad dawkami i gatunkami nawozów wapiennych były 

przeprowadzone badania nad równoczesnym stosowaniem wapnowania 

l niektórych mikroelementów (Cu, Co, Mn, Mo, B) (3, 12, 16) niektóre 

prace wyłącznie teoretyczne [wpływ stosowania wapnia na dynamikę 

wody hydratacyjnej (23), rentgenograficzne badania mineralogicznego 

skłądu (20)], prace metodyczne (11, 17), a także badania nad jednoczes- 

hym stosowaniem nawozów wapiennych i organicznych. Wśród tych 

Ostatnich trzeba wyróżnić badania nad efektywnością małych dawek 

Według Aslendera i Łysenki. Ustalono w zasadzie bezcelowość metody,
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której rozpowszechnienie i ogólne stosowanie proponował Łysenko; plony 
otrzymane po stosowaniu małych dawek mieszanek były znacznie mniej- 
sze niż po zwykłym klasycznym wapnowaniu (9, 12). 

W stosunku do całokształtu badań przeprowadzonych na Litwie 
w dziedzinie wapnowania gleb można poczynić dwie zasadnicze uwagi. 
Przede wszystkim z powodu braku większej ilości doświadczeń tereno- 
wych wyniki badań nie zawsze dają podstawę dla wyciągnięcia wniosków 
o charakterze bardziej ogólnym. Szczególnie dotyczy to gleb mniej 
kwaśnych, ponieważ większość doświadczeń polowych była przeprowa- 
dzana na glebach silnie i średnio kwaśnych, a dawki wapna zalecane dla 
gleb słabokwaśnych opierają się raczej na wynikach badań o charak- 
terze teoretycznym. Równocześnie należy stwierdzić, że w ciągu stosun- 
kowo krótkiego okresu ostatnich 12 lat została przeprowadzona (przy- 
najmniej pod względem ilościowym) dość znaczna praca. Stało to się 

możliwe przede wszystkim dlatego, że na niedużym stosunkowo tery- 

torium o obszarze równym dwóm przeciętnym województwom Polski, 

a może nawet i mniejszym, pracuje 9 dobrze wyposażonych zakładów 
doświadczalnych, z tego na glebach kwaśnych cztery zakłady. Oprócz 

tego do prac zwiazanych z badaniem kwasowości gleby i systemem wap- 

nowania był włączony zespół złożony z 4—6 pracowników naukowych, 
co pozwoliło w szybkim czasie rozwiązać szereg najbardziej aktualnych 
zagadnień. Dość liczne publikacje udostępniły wyniki badań licznemu 

gronu specjalistów rolnictwa. 
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