
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE, T. XV DOD. WARSZAWA 1965

ROMAN CZUBA, BOGUSŁAW PASEK, MIECZYSŁAW SKRZYPEK

WPŁYW RÓŻNYCH RODZAJÓW WAPNA ODPADKOWEGO 
NA ZMIANY pH GLEBY

Stacja Chemiczno-Rolnicza, Wrocław;
Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny Targoszyn, powiat Jawor

Zagadnienie wykorzystania dla rolnictwa wapiennych odpadków prze
mysłowych ma na Dolnym Śląsku duże znaczenie gospodarcze. Do 1964 r. 
zbadano i zakwalifikowano do celów nawozowych wapno odpadkowe z 5 
zakładów przemysłowych. W latach 1963/64 dostarczono rolnictwu rocz
nie ok. 11 tys. ton wapna po przeliczeniu na masę o zawartości 70% CaO. 
W planie dostaw wapna nawozowego (bez wapna defekacyjnego) na 
1970 r. przewiduje się wykorzystanie co roku około 20 tys. ton wapna od
padkowego z przemysłu w przeliczeniu na masę o zawartości 70% CaO.

Przed zakwalifikowaniem wapna odpadkowego do celów nawozowych 
prowadzone są zawsze odpowiednie badania laboratoryjne przez Stację 
Chemiczno-Rolniczą i doświadczenia polowe przez R.R.Z.D. w Targoszy- 
nie. W zakładzie tym w latach 1962—1964 przeprowadzono doświadczenia 
polowe nad wpływem wapna odpadkowego, pochodzącego z czterech 
miejscowych źródeł, na plony i pH gleby. Uwzględniono następujące 
obiekty:

1) kontrolny (bez wapna),
2) handlowe wapno nawozowe o zawartości 53,2% CaO w dawkach: 

15,5 i 7,7 CaO/ha.
3) wapno odpadkowe z huty „Siechnice”, o zawartości 54,6% CaO, 

w dawkach zróżnicowanych jak w p. 2;
4) wapno odpadkowe z „Celwiskozy” w Jeleniej Górze, przesuszone, 

o zawartości 48,3% CaO, w dawkach jak w p. 2;
5) wapno poflotacyjne z kopalni miedzi ,,Konrad”, o zawartości 26,1% 

CaO, w dawkach jak w p. 2;
6) wapno poflotacyjne z kopalni miedzi ,,Lena”, o zawartości 33,0% 

CaO, w dawkach jak w p. 2.
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Należy zaznaczyć, że wskutek wysychania wapna w okresie wykony
wania analiz laboratoryjnych zastosowane dawki CaO w obiektach 3—6 
różniły się nieco od dawek w obiekcie 2.

Wszystkie rodzaje wapna odpadkowego były analizowane, a także ba
dane w doświadczeniach szalkowych, w których stosowano ich w zrasta
jące dawki. Miało to na celu ustalenie stężeń działających na rośliny tok
sycznie ze względu na zawarte w wapnach domieszki. Jednakże doświad
czenia szalkowe nie wykazały toksycznego działania żadnego z wymie
nionych rodzajów wapna.

Doświadczenia polowe przeprowadzono w dwóch seriach, w pierwszym 
roku z burakami cukrowymi odmiany AJ-4, metodą losowanych bloków 
w 6 powtórzeniach, na glebie pobielicowej wytworzonej z utworów pyło
wych ilastych głębokich na piasku. Nawożenie podstawowe zastosowano 
w postaci 100 kg N, 80 kg P 20 5 i 120 kg K20  na ha oraz obornik w dawce 
270 q/ha.

W latach 1963 i 1964 plony korzeni kształtowały się w granicach 409— 
471 q/ha, a liści — 271—293 q/ha. Istotność różnic w plonach z poszcze
gólnych obiektów nie została jednak statystycznie udowodniona.

W tabeli zestawiono wyniki badań nad zmianami pH gleby w ln  KC1 
w drugiej serii doświadczeń. Jak widać z liczb zawartych w tabeli, na po-

T a b e l a  1

Zmiany pH gleby po upływie roku od zastosowania różnych rodzajów wapna odpadkowego z przemysłu
(średnie z 6 poletek)

Changes in so il pH a fte r  one year of in d u stria l waste liming (mean from 6 p lo ts)

Wyszczególnienie
с °

Handl.wapno 
nawozowe 

Commercial 
lime 

f e r t i l iz e r
(2 )

Z - From 
"Siechnic"

(3)

Z - From 
’Celwiskozy"

(4)

Z - From 
"Konrada"

(5)

Z - From 
"Leny"

(6 )

a
j=> 0 0 0 1 /1 1 /2 1 /1 1 /2 1 /1 1 /2 1 /1 1 /2 1 /1 1 /2

pH gleby w I 963 jes ien ią  
Soil pH in autumn 19бЗ 6 ,1 3 5,97 6 ,1 0 5,97 6 ,0 1 5,83 6,17 5,93 6 ,2 1 5,80 6 ,2 0

pH gleby w 19Ь4 jesien ią  
Soil pH in ^utumn 1964 6,08 6,45 6,33 6,33 6,30 6,15 6,40 6,23 6,43 6,15 6,35

Różnica w pH 
Difference in pH - 0 ,0 5 + 0,48 +0,23 + 0,36 +0,29 +0 ,3 0 + 0,23 +0 ,3 0 + 0 ,2 2 +0,35 +0,15

Zmiany w pH
Działanie wapna handlowego 
1 /1  - 100 

Changes in pH 
Effect of comm, lime 
f e r t .  1 /1  - 100

100 48 75 60 62 48 62 46 73 31

1/1 - cała dawka -  fu ll  dose 
1/2 - połowa dawki - half dose
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letkach nie wapnowanych nastąpił mały spadek odczynu gleby, natomiast 
na wszystkich obiektach wapnowanych pH gleby podniosło się. Najwięk
szy wzrost pH odnotowano na poletkach zwapnowanych pełną dawką 
handlowego wapna nawozowego. Inne rodzaje wapna, zastosowane w peł
nej dawce, podnosiły pH gleby w granicach 62—75% efektu, jaki dawało 
wapno handlowe. Połowa dawki wapnia podnosiła odczyn gleby w grani
cach 43—75'°/o zmian pH, spowodowanych przez dawkę pełną. Należy pod
kreślić, że połowa dawki poszczególnych rodzajów wapna odpadkowego 
podnosiła odczyn gleby przeważnie tak samo, jak pół dawki wapna handlo
wego. Może to być związane z większą masą wapna odpadkowego, co ma 
wpływ na jego równomierniejsze rozmieszczenie w glebie.

W toku dalszych doświadczeń będą prowadzone badania nad zmianami 
pH gleby w następnych latach po zastosowaniu różnych rodzajów wapna 
odpadkowego.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТХОДОВ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ pH ПОЧВЫ 

Вроцлавская Агрохимическая Станция

Р е з юме
В лабораторных и полевых опытах сравнивали удобрительную ценность 

четырех видов известковых производственных отходов с торговым известко
вым удобрением. В урожае сахарной свеклы не обнаружена существенная раз
ница. Спустя год реакция почвы при полной дозе (около 155 СаО на га) отдель
ных видов известковых отходов повысилась в пределах 62—75% по соотно
шению к изменениям pH почвы, обнаруженным при применении торговой из
вести. Половинная доза известковых отходов влияла на изменение pH почвы 
в такой ж е степени, как половинная доза торговой извести.
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EFFECT OF DIFFERENT KINDS OF INDUSTRIAL WASTE LIME 
ON CHANGES IN SOIL pH
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S u m m a r y
In laboratory and field tests was compared the agricultural usefulness of four 

kinds of industrial waste lime with that of commercial lime fertilizers. No difference 
between the particular kinds of industrial waste lime was observed in tests under 
sugar beets. After one year the soil reaction increased with full doses (about 15.5 q 
CaO/ha) of the particular kinds of waste lime by 62—75%, as compared with the soil 
pH observed in application of commercial lim e brands. Half doses of industrial waste 
limes exercised on pH changes an approximately similar effect as half doses of 
commercial lim e fertilizer.




