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WSTĘP

W wielu publikacjach [1, 5, 9,10] podkreśla się, że kwaśne opady powodują nie
korzystne zmiany w środowisku glebowym. Zmiany te przejawiają się zakwasze
niem gleby, co pociąga za sobą zwiększenie rozpuszczalności soli wapnia, magnezu i 
potasu oraz uwalnianie nadmiernych ilości toksycznych jonów glinu.

W większości prac [1,2, 4-6] zgodnie stwierdza się, że kwaśne opady w końco
wym efekcie zubożają gleby w składniki o charakterze zasadowym. Istnieją też pu
blikacje [3, 10], w których podaje się, że przy określonym zakresie pH zawartość 
rozpuszczalnych składników w wierzchniej warstwie gleby wzrasta, nawet kilkakrot
nie, w miarę zakwaszenia.

Niewłaściwe stosunki jonowe w glebach powodowane m.in. kwaśnymi opadami 
próbuje się poprawić odpowiednim nawożeniem [5, 7, 8]. Dotychczasowe prace z za
kresu wpływu kwaśnych opadów na właściwości gleby przeważnie dotyczą gleb lek
kich, bardziej podatnych na zakwaszenie. Podjęte przez nas badania na glebie o dużej 
pojemności sorpcyjnej mają na celu określenie wpływu kwaśnych deszczów na rów
nowagę jonową w układzie gleba — roślina oraz możliwości efektywnej poprawy tej 
równowagi.

Niniejsze opracowanie obejmuje wyniki rozpoczętych badań, dotyczących wpły
wu symulowanego kwaśnego deszczu na odczyn, stan kwasowości hydrolitycznej 
oraz zasobność w przyswajalne dla roślin fosfor, potas i magnez.

METODYKA BADAŃ

Badania wykonano opierając się na doświadczeniu polowym założonym w 1989 
roku na glebie brunatnej, wytworzonej z lessu o pojemności sorpcyjnej równej 121 
mmol(+)/100 g. Zawartość siarki siarczanowej przed doświadczeniem wynosiła 14,1 
mg S 1000 g"1. Rośliną doświadczalną była kupkówka pospolita odm. Motycka, 
zbierana trzykrotnie w okresie wegetacji. Doświadczenie założono metodą bloków
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kompletnie zrandomizowanych. Obejmowało ono dwa zmienne czynniki na trzech 
poziomach według następującego schematu:

1 — SoCao; gdzie:
2 — SoCai; So — deszczowanie wodą o pH 7,1
3 — SoCa2; Si — deszczowanie kwaśnym roztworem o pH 3,8
4 — SiCao; S2 — deszczowanie kwaśnym roztworem o pH 3,2
5 — SiCai; Cao — bez wapnowania
6 — SiCa2; Cai — wapnowanie dolomitem według 0,5 Hh — 0,85 t CaO na ha
7 — S2Cao; Ca2 — wapnowanie dolomitem według 1 Hh — 1,71 CaO na 1 ha
8 — S2Cai; tło zanieczyszczeń — opad naturalny o pH 5,4
9 — S2Ca2*, zawartość S-SO4 (mg S-SO4 w 1 dm3) — 2,80
Schemat doświadczenia obejmował 9 obiektów, każdy w 4 powtórzeniach. Po

wierzchnia poletka doświadczalnego wynosiła 4 m . Wczesną wiosną zastosowano 
wapnowanie dolomitem zgodnie ze schematem doświadczenia. Nawożenie NPK 
podano we wszystkich obiektach na jednakowym poziomie w przeliczeniu na 1 ha: 
180 kg N w postaci NH4NO3, 50 kg P2O5 w formie Ca(H2P04)2 i 90 kg K2O w po
staci 60% soli potasowej.

W czasie wegetacji (od 15 maja do 25 września 1989 r.) jeden raz w tygodniu de
szczowano rośliny, zgodnie ze schematem doświadczenia. Łącznie zastosowano 20 
deszczowali. Przy jednokrotnym zabiegu wnoszono 12,5 mm opadu (50 dm3/4 m2), 
w ciągu całego okresu wegetacyjnego — 250 mm. Roztwory do deszczowania spo
rządzano, mieszając w odpowiedniej proporcji kwas siarkowy z wodą, pobieraną ze 
studni głębinowej. Z symulowanymi opadami wprowadzano 30 (Si) i 60 (S2) kg S na 
1 ha.

Przed założeniem doświadczenia oraz po zebraniu III pokosu trawy z każdego 
poletka pobrano próby glebowe z dwu warstw: 0-20 cm i 20-40 cm. W próbach tych 
oznaczono: pH w KC1 — potencjometrycznie, przy użyciu elektrody szklanej; kwa
sowość hydrolityczną (Hh) metodą Kappena; przyswajalny fosfor i potas — według 
Egnera-Riehma — DL; przyswajalny magnez — metodą Schachtschabela.

W celu określenia tła zanieczyszczeń w okresie między pobieraniem prób glebo
wych (od 16 marca do 30 września 1989 r.) dwa razy w miesiącu analizowano w na
turalnym opadzie pH i zawartość S-SO4.

WYNIKI BADAŃ

Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się lekko kwaśnym odczynem. 
W warstwie 0-20 cm wartość pH wynosiła 5,7, a w warstwie 20-40 cm — 5,9.

Po sezonie wegetacyjnym w obiekcie kontrolnym bez wapnowania i deszczowa
nym wodą o pH 7,l(SoCao) odczyn nie uległ zmianie w obydwu analizowanych po
ziomach. Świadczy to między innymi o braku widocznego wpływu naturalnych 
opadów na odczyn gleby w omawianym przedziale czasowym. Wartości pH uległy 
natomiast zmianie w wyniku oddziaływania obydwu czynników doświadczalnych, tj. 
kwaśnego opadu i nawożenia dolomitem (tab. 1).

W warstwie 0-20 cm symulowany deszcz o pH 3,8 w obiektach nie wapnowa
nych wpłynął na obniżenie pH o 0,3 jednostki w stosunku do pH gleby z obiektu 
kontrolnego. Deszczowanie opadem o pH 3,2 obniżyło wartość pH z 5,9 do 5,1. W
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obiektach wapnowanych (Cai, Ca2) spadek ten wystąpił tylko w wyniku oddziaływa
nia deszczu o pH 3,2 i był znacznie mniejszy (0,3-0,5 pH).

Wapnowanie gleby dolomitem powodowało wzrost pH we wszystkich obiektach. 
Wapnowanie zastosowane w ilości 0,85 t CaO na 1 ha odkwaszało glebę niemal w ta
kim samym stopniu, jak dawka dwukrotnie wyższa (Ca2). Wzrost wartości pH gleby 
w stosunku do obiektów kontrolnych wynosił od 0,6 w serii Sq do 1,1 w serii S2.

W warstwie 20-40 cm wpływ wapnowania przejawiał się różnie w zależności od 
dawki Ca (tab. 1). W obiektach nie wapnowanych przy zastosowaniu opadu o pH 3,2 
(CaoS2) nastąpił wzrost wartości pH o 0,3 jednostki. Wiąże się to zapewne z wymy
ciem węglanów z poziomu 0-20 cm, w którym — jak już wspomniano — odczyn 
wzrósł o 0,8 jednostki pH. Na poletkach wapnowanych przy obydwu dawkach (Cai, 
Ca2) nie odnotowano zmiany odczynu.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, wapnowanie nie oddziaływało 
odkwaszająco w warstwie 20-40 cm. W seriach So i Si wartości pH pozostały bez 
zmiany, a w serii S2 wystąpił wzrost zakwaszenia w stosunku do obiektu nie wapno
wanego.

T a b e la  1

Wartość pH (KCI) i kwasowości hydrol i tycznej gleby poddanej działaniu kwaśnego deszczu i dolomitu 

Values of pH (KCl) and hydrolytic acidity of the soil treated with acid rain and dolomite

Głębokość 0-20 cm Głębokość 20-40 cm
Depth Depth

Obiekt Dawki dolomitu —  Dolomite doses
Object

Cao Cai Саг Cao Cai Ca2

pH (KCI)

So 5,9 6,4 6,5 6,1 5,9 5,9

Si 5,6 6,3 6,4 6,0 5,9 5,9

s 2 5,1 5,9 6,2 6,6 5,8 6,0

Przed doś
wiadczeniem

Before
5,7 ±0,15 5,9 ±0,1

experiment

Kwasowość hydrolityczna — Hydrolytic acidity (mmol H+-100 g'1)

So 1,84 1,55 1,50 0,94 0,93 1,01

Si 2,10 1,80 1,50 1,01 0,97 1,01

s 2 2,63 1,90 1,70 1,01 0,98 1,05

Przed doś
wiadczeniem

Before
1,82 ±0,1 1,18 ±0,1

experiment
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Wpływ czynników doświadczalnych na kształtowanie się kwasowości hydroli- 
tycznej przedstawiono w dolnej części tabeli 1. W warstwie 0-20 cm najwyższy — 
43-proc. wzrost Hh wystąpił w obiektach nie wapnowanych, deszczowanych opadem 
o pH 3,2 (S2). Wapnowanie gleby niższą dawką dolomitu (Cai) w znacznym stopniu 
zahamowało wzrost Hh, a przy wyższej dawce wapna (Ca2), wartość Hh nieznacznie 
zwiększyła się wyłącznie w obiektach deszczowanych opadem o pH 3,2. W próbach 
glebowych z warstwy 20-40 cm — podobnie jak w przypadku pH — czynniki do
świadczalne w minimalnym stopniu różnicowały kształtowanie się kwasowości hy- 
drolitycznej.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, w warstwie 0-20 cm nastąpił 
znaczny ubytek potasu. Należy przypuszczać, że związane to było z dużym pobiera
niem tego składnika przez rośliny.

Zastosowane czynniki doświadczalne w niewielkim stopniu wpłynęły na ukie
runkowane zmiany w ilości oznaczonego fosforu i potasu. Godne uwagi jest tylko

T a b e la  2

Zawartość fosforu i potasu przyswajalnego w glebie poddanej działaniu kwaśnego deszczu i dolomitu
(mg P, К w 100 g)

Content of available phosphorus and potassium in the soil treated with acid rain and dolomite
(mg P, К per 100 g)

Głębokość 0-20 cm 
Depth

Głębokość 20-40 cm 
Depth

Obiekt Dawki dolomitu —  Dolomite doses
Object

Cao Cai Саг Cao Cai Саг I
1 Fosfor —  Phosphorus |

I S o 7,5 9,1 7,4 8,5 7,4 8,5
Si 8,3 7,9 7,7 8,1 8,2 8,2

s 2 10,3 7,9 7,7 8,2 8,7 7 , 7
Przed doś

wiadczeniem 
Before 

experiment

10,3 ± 1,0 8,6 ± 1,0

Potas —  Potassium

So 8,4 8,9 9,3 8,2 10,0 9,0 1

Si 7,5 9,0 7,1 9,6 8,5 6,9 I
S2 12,6 8,4 7,0 10,1 7,8 8 , 8  J

Przed doś- 
! wiadczeniem 
I Before 
I experiment

26,0 ± 2,0 10,8 ± 1,0
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odnotowanie znacznego wzrostu tych składników w warstwie 0-20 cm w obiekcie 
S2Cao. W wyniku oddziaływania kwaśnego deszczu o pH 3,2 zawartość fosforu w 
glebie w tym obiekcie zwiększyła się o 37%, a potasu aż o 50% w stosunku do za
wartości tych składników w glebie z obiektu kontrolnego.

Wpływ kwaśnego opadu na zawartość magnezu przyswajalnego w glebie (tab. 3) 
w dużym stopniu zależał od poziomu wapnowania dolomitem. W obiektach nie wap
nowanych w warstwie 0-20 cm wraz ze spadkiem pH deszczu obserwuje się niewiel
kie obniżenie zawartości Mg przyswajalnego. Natomiast w obiektach wapnowanych 
deszczowanie.opadem o pH 3,2 wiązało się ze wzrostem koncentracji tego pierwiast
ka od 28% (Cai) do 86% (Ca2) w stosunku do obiektu kontrolnego (So).

Rozpatrując oddziaływanie dolomitu na zawartość magnezu w poszczególnych 
seriach z S, zauważyć można bardzo wyraźną interakcję działania kwaśnego deszczu

T a b e la  3

Zawartość magnezu przyswajalnego w glebie poddanej działaniu kwaśnego deszczu i dolomitu
(mg Mg w 100 g)

Content of available magnesium in the soil treated with acid rain and dolomite (mg Mg per 100 g)

Głębokość 0-20 cm 
Depth

Głębokość 20-40 cm 
Depth

UDieKi
Object Dawki dolomitu — Dolomite doses

Cao Cai Ca2 Cao Cai Ca2

So 6,9 6,4 5,8 6,8 7,4 8,7

Sl
5,7 8,2 11,4 8,5 8,4 10,2

Sa 6,1 8,2 10,8 7,7 8,2 8,3

1 Przed doś-
! wiadczeniem 
I Before

6,5 ± 1,0 7,4 ± 1,0

I experiment

i wapnowania. W obiektach z serii Si i S2 wprowadzenie wyższej dawki Ca niemal 
podwoiło ilość Mg przyswajalnego w glebie. W serii So, w której rośliny deszczowa
no wodą o pH 7,1, dolomitowanie nie spowodowało wzrostu koncentracji przyswa
jalnych form tego pierwiastka. W warstwie 20-40 cm w większości obiektów 
zawartość magnezu przyswajalnego nieznacznie wzrosła w porównaniu ze stanem 
przed rozpoczęciem badań. Świadczy to o częściowym wymyciu jonu magnezowego 
do głębszych warstw gleby.

PODSUMOW ANIE

Oddziaływanie kwaśnych opadów na gleby związane jest przede wszystkim z 
obniżeniem się ich pH [1, 2, 5]. W prowadzonych badaniach spadek wartości pH do
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tyczył tylko warstwy 0-20 cm. Jest to charakterystyczne dla gleb o dużej pojemności 
sorpcyjnej, a w konsekwencji mniej podatnych na zakwaszenie [1, 3, 9]. Z analizy 
pomiarów pH wynika, że dolomit może w znacznym stopniu przeciwdziałać zakwa
szeniu gleby przez kwaśny opad. W warunkach doświadczenia, w badanym okresie 
wystarczająca okazała się dawka nawozu wapniowego w ilości 0,851 na 1 ha w prze
liczeniu na czysty CaO. Stosowanie mniejszych dawek w postaci wolno działającego 
wapna zalecają Szwedzi i Niemcy [5, 9].

W wyniku traktowania gleby kwaśnym opadem w obiektach nie wapnowanych 
odnotowano znaczny wzrost zawartości w nich przyswajalnego fosforu i potasu, 
podobnie jak w badaniach Kowalkowskiego i in. [3]. Kwaśny deszcz wpłynął w du
żym stopniu na szybsze uruchamianie jonu Mg2+ z zastosowanego dolomitu. Wzrost 
koncentracji przyswajalnych form P, К i Mg — w wyniku oddziaływania kwaśnych 
opadów — może niekiedy być korzystny dla roślin [10].

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1. Symulowane opady o pH 3,8 i 3,2 powodowały obniżenie wartości pH gleby 

w warstwie ornej o 0,3 i 0,8 jednostki.
2. Zastosowanie dolomitu w każdym przypadku wiązało się ze wzrostem warto

ści pH niezależnie od wartości pH symulowanego kwaśnego deszczu.
3. Kwaśny deszcz, szczególnie o pH 3,2, przyczyniał się do wyraźnego wzrostu 

zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu. Natomiast stosowanie dolomitu 
powodowało spadek zawartości tych składników w warstwie ornej badanej gleby.

4. Kwaśny opad wpłynął znacznie na uruchamianie Mg2+ z zastosowanego 
dolomitu. W efekcie ilość jonu magnezowego wzrosła w wierzchniej warstwie gleby 
od 28 do 86% w porównaniu z zawartością w glebie deszczowanej wodą o pH 7,1.

5. Zastosowanie symulowanego kwaśnego opadu z równoczesnym wapnowa
niem nie spowodowało w warstwie 20-40 cm liczących się zmian we właściwościach 
gleby lessowej.
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ВЛИЯНИЕ СИМУЛИРОВАННЫХ КИСЛЫХ ОСАДКОВ НА НЕКОТОРЬШ СВОЙСТВА 
ЛЕССОВОЙ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УДОБРЕНИЯ

ДОЛОМИТОМ

Кафедра агрохимии Сельскохозяйственной академии в Люблине 

Резю ме

В полевом опыте исследовали влияние симулированных осадков о pH 7,1, 3,8, 3,2 на реак
цию почвы, гидролитическую кислотность и содержание усвояемых форм Р, К и Mg. Кислые 
осадки с pH 3,8 и 3,2 на неизвесткованных объектах вызвали снижение pH почвы в слое 0,20 см 
на 0,3-0,8 единицы. На объектах с осадками с pH 3,2 отмечен прирост усвояемых форм калия; на 
50%, фосфора на 37% и магния на 86% по сравнению с их содержанием в почве контрольной 
делянки.

I. DECHNIK, A. KACZOR

THE INFLUENCE OF SIMULATED ACID RAIN ON SOME PROPERTIES OF LOESS SOIL 
AT DIFFERENT FERTILIZATION WITH DOLOMITE

Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Lublin 

S u m m a r y

In a field experiment the effect of simulated acid rains of pH 7,1, 3,8 and 3,2 on soil reaction, hydro
lytic acidity and content of available forms of P, К and Mg was studied. Acid rains of pH 3,8 and 3,2 de
creased soil reaction by 0,3-0,8 unit in the upper layer 0-20 cm of non-limed objects. The following 
increase of available forms of nutrients was observed on plots with the rain of pH 3,2, potassium — 50%, 
phosphorus —  37% and magnesium —  86% in comparison with the content of these elements in the soil 
of the control plot.

Prod, dr I. Dechnik Praca wpłynęła do redakcji w marcu 1991 r.
Katedra Chemii Rolnej
Akademia Rolnicza
20-934 Lublin, Akademicka 15




