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Od redaktora

W zeszycie nr 2/2006 czasopisma Nawozy i Nawozenie - Fertilizers and Fertiliza
tion zamieszczono referaty naukowe zamówione u Autorów z okazji konferencji na
ukowo - technicznej" Narodowy Program Wapnowania Gleb w Polsce" organizowa
nej przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badaw
czy w Pulawach w ramach wieloletniego programu wsparcia decyzji politycznych i
gospodarczych w obszarze rolnictwa. Organizatorzy konferencji i autorzy pragna zwrócic
uwage na wielostronne skutki zakwaszenia gleb w naszym kraju, który pod tym wzgle
dem wyróznia sie bardzo niekorzystnie posród innych krajów europejskich w tym
krajów osciennych o podobnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zakwaszenie
gleb wiaze sie ze spadkiem ich urodzajnosci i produktywnosci, a w skrajnych warun
kach prowadzi do degradacji gleb i znacznego zmniejszenia ich odpornosci na nieko
rzystne procesy antropogeniczne. Na kwasnych glebach uzyskuje sie produkty roslin
ne o miernej jakosci nie posiadajace wymaganych wlasciwosci pokarmowych i paszo
wych. Problem ten dotyczy nie tylko gruntów ornych i uzytków zielonych, ale takze
lasów, szczególnie mlodych ich nasadzen, a takze uprawy roslin pod oslonami i sta
wowej orazjeziornej produkcji rybackiej.

Jedyna skuteczna i dobrze rozpoznana pod wzgledem naukowym i praktycznym
metoda regulacji odczynu gleb jest stosowanie srodków wapnujacych. Jest pewnym
paradoksem, ze kraj nasz wyrózniajacy siejak wspomniano bardzo niekorzystnie pod
wzgledem stopnia zakwaszenia gleb dysponuje jednoczesnie jednymi z wiekszych za
sobów surowców do produkcji srodków regulujacych to zakwaszenie. W ostatnich
latach zuzycie srodków wapnujacych uleglo dramatycznemu zmniejszeniu i ilosci
dostarczanego do gleby wapnia nie pokrywaja nawet jego ubytków zachodzacych
ciagle w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Wapnowanie gleb jest
zasadniczym, czynnikiem nie tylko produkcji rolnej, ale równiez, a ostatnio moze
przede wszystkim czynnikiem zapewniajacym równowage ekosystemów rolniczych i
lesnych oraz produkcje zdrowych pasz i zdrowej zywnosci. W ten sposób wapnowa
nie wpisuje sie w obowiazujacy coraz powszechniej system zrównowazonego rolnic
twa i gospodarki zywnosciowej oraz ochrony srodowiska.

Mamy nadzieje, ze konferencja nasza i zawarte w tym tomie materialy posluza
odnowieniu zainteresowania czynników politycznych i gospodarczych oraz producen
tów zywnosci problemem odczynu i wapnowania gleb, którego waznosc uzasadnia
stworzenie Narodowego Programu Wapnowania Gleb w Polsce.

Pro! Mariusz Fotyma
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STAN, PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKWASZENIA GLEB ORNYCH
W POLSCE

Tadeusz FilipekI, Mariusz Fotyma2, Wojciech LipinskP

1 Akademia Rolnicza w Lublinie,
2 Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - PIB w Pulawach,

3 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

W pracy omówiono w sposób kompleksowy zagadnienia zwiazane ze stanem, przy
czynami i skutkami zakwaszenia gleb w Polsce. Znaczne zakwaszenie gleb i male
zuzycie nawozów wapniowych wyróznia Polske bardzo niekorzystnie w porównaniu
z krajami osciennymi. Przyczyny zakwaszenia gleb maja charakter zarówno natural
ny wynikajacy z ich polodowcowego pochodzenia i lekkiego skladu mechanicznego
jak i antropogeniczny. Aktualne zuzycie nawozów wapniowych nie wyrównuje na
wet strat wapnia z gleby i odczyn gleb nie ulega zadnej poprawie. Gleby silnie za
kwaszone zawieraja szkodliwe dla roslin koncentracje glinu i manganu i sa z regu
ly ubogie w fosfor, potas i magnez. Wyraza sie to zmniejszona produkcyjnoscia tych
gleb i mala ich odpornoscia na procesy degradacji fizycznej i chemicznej.
Slowa kluczowe: zakwaszenie gleb, przyczyny zakwaszenia gleb, zapotrzebowanie
na nawozy wapniowe

Abstract

In the paper the state, reasons and consequences of soil acidification in Poland
are reviewed. Strong soil acidification and low consumption oflimestone negatively
favour Poland among neighbouring countries. The reasons of soil acidification are both
of pedological (soilorigin from glacial deposits, sandy texture) and antropoghenic
character. The actual consumption oflimestone is to low even for balancing the actual
calcium losses from the soil and the processes of soil acidificationare going on. The
acid soils contain harmful concentrations of aluminium, and manganese and are poor
in available phosphorus, potassium and magnesium. It results in low productivity of
these soils and its low resilience for degradation processes.
Key words: soil acidification, the reasons of soil acidification, demand for lime
stone
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Wstep

Warunki do produkcji rolnej w Polsce sa gorsze w porównaniu z innymi krajami
europejskimi. Skladaja sie na to lekkie w przewadze gleby, o malej naturalnej zyznosci
oraz nie wystarczajace opady i stosunkowo krótki okres wegetacyjny. Udzial gleb
bardzo lekkich i lekkich, glównie pochodzenia polodowcowego wynosi w naszym

kraju okolo 60 % w stosunku do okolo 30%, srednio w krajach Unii Europejskiej.
Wiekszosc naszych gleb jest silnie lub umiarkowanie zakwaszona i wykazuje niska
zawartosc podstawowych skladników pokarmowych [Lipinski 2005]. Znaczne za
kwaszenie gleb ma charakter przede wszystkim naturalny i wynika ze specyfiki

procesu glebotwórczego i rodzaju skal macierzystych gleb. Nakladaja sie na to
procesy antropogenicznego zakwaszania i zbyt male zuzycie nawozów o dzialaniu
odkwaszajacym, glównie nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. Celem
pracy jest przedstawienie aktualnego stanu zakwaszenia gleb Polski na tle sytuacji
w krajach osciennych oraz wyjasnienie przyczyn i omówienie skutków tego stanu
rzeczy.

Stan zakwaszenia gleb w Polsce
Badania stanu zakwaszenia gleb sa prowadzone przez Okregowe Stacje Chemiczno

Rolnicze i przedstawiane jako procentowy udzial gleb zaliczanych do przedzialów
odczynu lub przedzialów potrzeb wapnowania [Lipinski 2005]. Wyniki tych badan

w formie ruchomych srednich 4 letnich, w ujeciu czasowym i przestrzen~ym
zamieszczono na rysunku 1. Stan zakwaszenia gleb w Polsce i w poszczególnych
województwach w okresie ostatnich 20 lat nie ulegl praktycznie zadnym zmianom.

Rys. 1. Stan zakwaszenia gleb w Polsce w okresie ostatnich 20 lat
w ujeciu przestrzennym

Fig. 1. The development oj soi! acidity in Poland in the last 20 years
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Udzial gleb bardzo kwasnych i kwasnych przekracza srednio dla obszaru calego kraju
50 %. Sa to gleby, na których wapno~\a'l1e jest konieczne i potrzebne. Mniejszy od
sredniego dla kraju udzial gleb bardzo kwasnych i kwasnych wykazuja wojewódz
twa kujawsko-pomorskie, opolskie i wielkopolskie. Najwieksze powierzchnie gleb
silnie zakwaszonych wystepuja natomiast na obszarze województw mazowieckiego,
podkarpackiego, podlaskiego i lódzkiego (Rys. 2).

% GLEB BARDZO KWASNYCH
IKWASNYCH

do 20%

21·40%

41 ·80'/0

81· 80%

81 ·100%

Rys. 2. Rozmieszczenie gleb bardzo kwasnych i kwasnych w Polsce
Fig 2. The distribution oj very acid and acid soils in Poland

Stan zakwaszenia gleb jest scisle zwiazany z ich skladem granulometrycznym,
okreslanym w uproszczeniu jako kategoria agronomiczna gleby. Wyniki badan
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OSChR nad odczynem, pH gleby byly dotychczas zestawiane wedlug klasyfikacji
jednokierunkowej bez uwzgledniania kategorii agronomicznej. W ostatnich latach
zalozono w OSChR komputerowy bank danych o wynikach masowych badan odczynu
i zasobnosci gleb w podstawowe skladniki mineralne. Korzystajac z tego banku mozna
dokonywac bardziej zlozonych, dwu- i wiecej kierunkowych zestawien wlasciwosci
agrochemicznych gleb Polski. Na próbie obejmujacej okolo 90 tysiecy wyników badan
gleb dokonano takiej dwukierunkowej ich klasyfikacji uwzgledniajac jednoczesnie
kategorie agronomiczna i odczyn, pH gleby (Tabela 1) .

Tabela 1. Stan zakwaszenia gleb zaliczanych do róznych kategorii agronomie znych
na podstawie próby obejmujacej okolo 90 tysiecy wyników badan OSChR
(wyniki udostepnione).

Table 1. Soil acidity, pH oj soils in Poland depending on soil category
(about 90 thousands date oJsoils analysis kindly delivered by OSChR).

Kategoria
% probek zaliczonych do klas odczynu, pH

Lekko
Ogólem

agronomiczna
b. kwasnyKwasny

kwasny
Obojetny
Zasadowy

glebBardzo lekkie
45,529,515,96,412,67',14

Lekkie
28,834,122,'10,34,3139,1

Srednie
1',729,729,818,36,3741,9

Ciezkie
7,3023,443,119,07,2213,9

Srednio dla
21,2

30,628,114,7',49100
gleb

Warto podkreslic, ze gleby bardzo kwasne i kwasne stanowily ponad 50 % ogólu
gleb w analizowanej próbie okolo 90 tysiecy wyników badan OSChR. Pokrywa sie to
niemal dokladnie z wynikami badan masowych, za okres ostatnich 5 lat zestawionych
na rys. 1. Zgodnosc wyników swiadczy o reprezentatywnosci, pod wzgledem odc
zynu analizowanej próby dla populacji generalnej gleb w Polsce. Znacznie gorsza
jest reprezentatywnosc tej próby pod wzgledem skladu granulometrycznego, gdyz
w stosunku do populacji generalnej gleb w Polsce zbyt maly jest udzial gleb bardzo
lekkich.

Jak wynika z tabeli 1w grupie gleb bardzo lekkich niemal polowa próbek (45,5%)
wykazywala odczyn bardzo kwasny, a dalsze niemal 30 % próbek odczyn kwasny.
W kategorii gleb ciezkich udzial gleb o odczynie bardzo kwasnym byl ponad 6krot
nie mniejszy, a udzial gleb kwasnych wyraznie mniejszy niz w grupie gleb bardzo
lekkich.

Stan zakwaszenia gleb wiaze sie w pewnym stopniu z zuzyciem nawozów
wapniowych. Na poczatku lat 90tych zuzycie nawozów wapniowych srednio w kraju
wynosilo okolo 135 kg CaO*ha-1*rok1• W województwach kujawsko-pomorskim,
opolskim, dolnoslaskim i slaskim zuzycie nawozów wapniowych bylo wieksze lub
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znacznie wieksze od sredniej dla kraju (Rys. 3) . W dwóch pierwszych z wymienionych
4 województw stopien zakwaszenia gleb jest równiez znacznie mniejszy od sredniej
wartosci dla calego kraju (por. Rys. l).

250

200

~ 150
<5
CIlu
~ 100

50

o

-
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-- --

f- I ---,

.2004:
1!l'l2000i

01995:

Rys. 3. Zuzycie nawozów wapniowych w Polsce w latach 1995 - 2004
w ujeciu przestrzennym

Fig. 3. Consumption oj limestone in Poland in the years 1995 - 2004

Nalezy podkreslic, ze zbiory wyników badan odczynu gleb nie sa w kolejnych
latach jednorodne gdyz w duzej czesci pochodza z innych gospodarstw. Zbiorów
tych nie mozna równiez traktowac jako w pelni reprezentatywnej próby losowej,
gdyz badania odczynu i zasobnosci gleb prowadzone sa na zlecenie lepszych z reguly
gospodarstw. Z duzym prawdopodobienstWem mozna twierdzic, ze udzial gleb sil
nie kwasnych i kwasnych w ogólnej powierzchni wszystkich gospodarstw w kraju
okazalby sie wiekszy od przedstawionego na rysunku l.

Stan zakwaszenia gleb w krajach osciennych

W krajach sasiadujacych z Polska gltby sa znacznie mniej zakwaszone niz
w naszym kraju.

W Republice Czeskiej w ogólnej powierzchni okolo 4,3 mln ha uzytków rolnych
gleby kwasne zajmuja obecnie okolo 22%, a gleby obojetne i zasadowe ponad 34 %.
Od polowy lat 60-tych do polowy lat 80-tych udzial gleb kwasnych systematycznie
malal na korzysc gleb lekko kwasnych i alkalicznych (Rys. 4). Mimo bardzo znac
znego zmniejszenia zuzycia nawozów wapniowych w latach 90-tych nie stwierdza
sie ponownego wzrostu udzialu gleb kwasnych w ogólnej powierzchni uzytków
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rolnych. Swiadczy to o dlugotrwalosci wplywu wapnowania, ale nie mozna równiez
wykluczyc wplywu nie jednakowej reprezentatywnosci prób pobieranych w kolejnych
turnusach badania gleb.

~1 llIr300

;;;
- •

l!Il 250

30 T

-----e••W~"'~--
- 200 g!

'#. 25 +

••.'.fli.rt••li••••O
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---~.•..-~.~.•'-~~-.,.,-.~--_ 150 ~

20
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-1HZ •••••.~-<-.i'.J{(".r:·.F;;'.---- 100
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Rys. 4. Stan zakwas7enia gleb i zuzycie nawozów wapniowych
w Republice Czeskiej w latach 1956 - 2004.

Fig. 4. The development oj soil acidity and consumption oj limestone in the Czech
Republic in theyears 1956 - 2004.

W Estonii z ogólnej powierzchni okolo 0,77 mln ha uzytków rolnych tylko
niespelna 6% wykazuje odczyn pH ponizej 5,0, a ponad 65% charakteryzuje sie
odczynem obojetnym i alkalicznym (pH ponad 6,0). Stan odczynu gleb w tym kraju,
mimo niewielkiego zuzycia nawozów wapniowych, w calym okresie powojennym
ulegal przy tym systematycznej poprawie (Rys. 5).
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1957-114 1965-89 1912-77 19111-84 1984·89

Rys. 5. Stan zakwaszenia gleb i zuzycie nawozów wapniowych w Estonii
w latach 1956 - 2004.

Fig. 5. The development oj soi! acidity and consumption oj limestone in the Eston
in the years 1956 - 2004.

Na Litwie dysponujacej arealem okolo 3,5 mln ha uzytków rolnych tylko niespelna
9% gleb wykazuje odczyn ponizej pH 5,0, a dalsze 20 % odczyn ponizej pH 5,5.
Niemal 70 % arealu zajmuja gleby o odczynie bliskim obojetnemu i zasadowym (pH
powyzej 6,0). Poczawszy od lat 60tych odczyn gleb w tym kraju ulegal systematycznej
poprawie co wynika z duzego zuzycia nawozów wapniowych (Rys.6). Szczyt zuzycia
nawozów przypadal na lata 70 te i 80te, gdy stosowano srednio w kraju niemal 200
kg CaO*ha-l*rok. Dopiero w latach 90 tych zuzycie nawozów wapniowych uleglo

drastycznemu zmniejszeniu, ale nie uwidocznilo sie to jeszcze w zmianach odczynu
gleb.
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Rys. 6. Stan zakwaszenia gleb i zuzycie nawozów wapniowych na Litwie
w latach 1964 - 1993.

Fig. 6. The development oj soi! acidity and consumption oj limestone
in Lithuania in the years 1964 - 1993.
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Rys. 7. Stan zakwaszenia gleb na Lotwie w latach 1956 - 2004.
Fig. 7. The development oj soi! acidity in Latvia in the years 1956 - 2004.
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Uzytki rolne na Lotwie zajmuja obszar okolo 2,5 mln ha z czego ponad 15 %
stanowia ugory i odlogi. Gleby kwasne (pH ponizej 5,6) zajmuja niespelna 20 %
calego arealu. W okresie powojennym stan odczynu gleb ulegl w tym kraju wyraznej
poprawie (Rys. 7) co wynikalo równiez ze skutecznosci duzych programów wapnow
ania gleb (dane ustne).

W Republice Slowackiej dysponujacej arealem okolo 2,4 mln ha tylko ponizej
20% gleb wykazuje odczyn kwasny, a ponad 50 % odczyn obojetny i alkaliczny. Po
II Wojnie Swiatowej i do poczatku lat 90tych odczyn gleb ulegal wyraznej poprawie
i proces ten ulegl zahamowaniu dopiero pod koniec ubieglego wieku (Rys. 8). Wiaze
sie to z bardzo znacznym spadkiem zuzycia nawozów wapniowych, które w latach
80tych i 90 tych przekraczalo 170 kg CaO na l ha uzytków rolnych.
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Rys. 8. Stan zakwaszenia gleb i zuzycie nawozów wapniowych w Republice
Slowackiej w latach 1956 - 2004.

Fig. 8. The development oj soil acidity and consumption oj limestone in the Slovak
Republic in the years 1956 - 2004.

Róznice w stanie zakwaszenia gleb i zuzycia nawozów wapniowych pomiedzy
wymienionymi wyzej krajami i Polska uwidaczniaja sie najlepiej na rysunkach
porównawczych (Rys. 9 i 10).
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Rys. 9. Porównanie stanu zakwaszenia gleb w Polsce i krajach osciennych

Fig. 9. Comparison oj soi! acidity in Poland .and neighbouring countries

Róznic tych nie mozna tlumaczyc, a w kazdym razie nie wylacznie, róznicami
w skladzie granulometrycznym gleb w omawianych krajach. Jak wynika z rys. 11
udzial gleb bardzo lekkich, a wiec w Polsce bardzo silnie zakwaszonych (por. tab. l )
jest na przyklad Litwie wiekszy, niz w naszym kraju. Na Litwie jednak juz w latach
70-tych zuzywano znacznie wiecej nawozów wapniowych w porównaniu z Polska.



Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w Polsce

Consumption of Iimestone in the years 1955-2005
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Rys. 10. Zuzycie nawozów wapniowych w Polsce i krajach osciennych
kg CaO*ha-J

Fig. 10. Consumption oj limestone in Poland and neighbouring countries
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Rys. 11. Udzial gleb o róznym skladzie granulometrycznym w Polsce
i krajach osciennych.

Fig. 11. The share oj soi! in different textural groups in Poland
and neighbouring countries

Przyczyny zakwaszenia gleb w Polsce

Przyczyny przyrodnicze
Zasadnicza role w zakwaszaniu gleb odgrywaja naturalne czynniki: geologiczny,

biogeochemiczny i klimatyczny. Ponad 90% obszaru Polski zajmuja gleby wytworzone
ze skal osadowych, glównie okruchowych luznych przyniesionych przez lodowce ze
Skandynawii. Z kwasnych skal osadowych nastepowalo wymywanie wapnia oraz
innych kationów o charakterze zasadowym. Wymywanie kationów zasadowych
z gleb jest szczególnie intensywne w rejonach o duzej ilosci opadów, stad najwiecej
gleb kwasnych w obszarze nadmorskim i górskim Polski, gdzie srednio roczna
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opadów jest wyzsza niz 600 -700 mm [Haynes 1986, Pondel et al., 1991, Roczniki
GUS, 1975-2000]. Najwieksze znaczenie maja opady jesienno-zimowe, gdyz te, jesli
gleba nie jest zamarznieta przemieszczaja sie w glab wymywajac intensywnie zasady.
Opady wiosenno-letnie przenikaja w malym stopniu w glab profilu z uwagi na wysokie
w tym czasie temperatury i duza ewapotranspiracje. Oddzialywanie temperatury na
intensywnosc procesów zakwaszenia zwiazane jest takze z rozpuszczalnoscia dwutlenku
wegla. W nizszych temperaturach O-4°Crozpuszczalnosc C02jest dwukrotnie wyzsza
niz w temperaturze okolo 20°C. Dwutlenek wegla rozpuszczony w wodzie tworzy

kwas weglowy, który reaguje z CaC03 w mysl reakcji:

Powstajacy wodoroweglan wapnia jest latwo rozpuszczalny w wodzie i wymywany z

gleby. Intensywne przemieszczanie wapnia w postaci Ca(HC03)2 mialo miejsce
zwlaszcza w chlodnym okresie polodowcowym.

Temperatura decyduje takze o aktywnosci biologicznej gleby, przez co wplywa na
ilosc wytwarzanego w procesie oddychania CO2. W wyzszej temperaturze powstaje
wprawdzie wiecej CO2 w glebie, ale na skutek intensywnego "oddychania gleby"
wydzielany jest on prawie w calosci do atmosfery, a wapn pozostaje w postaci trudno

rozpuszczalnego CaC03. Z duza aktywnoscia biologiczna gleby wiaze sie czesto wzrost
stezenia protonu w roztworze glebowym (kwasowosci czynnej). Jon H+ powstaje w
wyniku oddysocjowania z grup fenolowych i karboksylowych z kwasów organicznych
R-COO- + H+ stanowiacych glówne zwiazki wydzielin korzeniowych i sluzów
bakteryjnych oraz produktów posrednich rozkladu substancji organicznej [Badora 1998;
Filipek, Badora 1993].

Biologiczne utlenianie zredukowanej formy azotu amonowego do azotanów równiez

prowadzi do zakwaszenia gleb [Paul, Clark 2000]. W wyniku nitryfikacji! mol NH4 +
powstaja 2 mol protonu H+

2NH/ + 302 ~ 2N02- + 2HP + 4H+
2N02- + 02 ~ 2N03-

Takze utlenianie siarki powoduje wzrost stezenia protonów w glebie zgodnie z reakcja:

3C02 + 2S + 5HP ~ 3CH °+ 4H+ + 2S0 2-
2 4

Przeprowadzajacy ten proces bezwzgledny tlenowiec Thiobacillus thiooxidans najlepiej
rozwija sie w zakresie pH 2-5. Bakterie z rodzaju Thiobacillus utleniajace siarke
elementarna (w glebach zanieczyszczonych wokól kopalni siarki) lub siarczki (haldy
pirytowe) potrafia obnizyc pH do 2-3.
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Wiele reakcji chemicznych zachodzacych w srodowisku kwasnym, zwiazanych z
przemianami glinu, manganu, zelaza prowadzi do zwiekszenia stezenia protonu w
glebach. Hydroliza soli glinowych w glebie powstajacych w wyniku wietrzenia
chemicznego mineralów krzemianowych i glinokrzemianowych lub nawozenia
mineralnego solami chlorkowymi lub siarczanowymi stanowi dobry przyklad tego
procesu.

AlC13+ 3HOH ~ Al(OH)3 + 3H++ 3CI-

W glebach kwasnych o pH ponizej 4,2 dominujaca forma glinu jest Al(HP)/+
w uproszczeniu okreslany jako AP+,który moze byc takze zródlem protonu [Gouding,
Blake 1998; Porebska, Mulder 1994]. W zaleznosci od pH dominuja reakcje:

AP+ + HOH ~ AlOH2++ H+;

AlOH2++ HOH ~ Al(OH)/ + H+;
Al(OH)/ + HOH ~ Al(OH)3 + H+;

pH <4,2
pH 4,2-5,5

pH>5,5

Zachowanie manganu w glebach kwasnychjest zblizone do przemian aluminium

Mn2+ + HOH ~ MnOH+ + H+

MnOH+ HOH ~ Mn(OH)2 + H+
Zakwaszenie gleb powodowane przez naturalne procesy przyrodnicze nie jest

zazwyczaj na tyle intensywne, by prowadzic do jej degradacji. Degradacja chemiczna
gleb, której pierwotnym skutkiem jest zakwaszenie pojawia sie zwykle wtedy, gdy
przyrodnicze procesy zostana wsparte czynnikami antropogenicznymi [Filipek, Kaczor
1997; Kaczor, Kozlowska 2000; Motowicka- Terelak, Terelak 1994].

Przyczyny antropogeniczne

Nawozenie azotem oraz emisja kwasotwórczych zanieczyszczen powietrza S02'
NO x' NH3, które opadaja na gleby w postaci suchego, badz mokrego depozytu 
"kwasnych deszczy" uznawane sa za glówne przyczyny antropogenicznego zakwaszenia.
O ile pierwsza przyczyna dotyczy prawie wylacznie gleb uzytkowanych rolniczo, to
druga w równej mierze oddzialuje na ekosystemy naturalne jak i agroekosystemy [Blake
et al. 1994, Dechnik, Kaczor 1994, Filipek 2001, Sapek, Sapek 1998].

Podstawa analizy dynamiki antropogenicznej presji zakwaszenia w Polsce wyrazonej
ladunkiem protonu [kmol W • ha-I. rokl] byly dane z Roczników Statystycznych

dotyczace emisji S02' NOx i NH3 oraz zuzycia nawozów azotowych w latach 1975 
2004. Oprócz zróznicowania czasowego uwzgledniono równiez przestrzenna emisje
gazów pochodzenia przemyslowego zakladajac, ze emisja na danym terytorium jest
równa suchemu lub mokremu depozytowi zanieczyszczen [Filipek 2001].
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Rys. 12. Srednie ladunki protonu pochodzenia antropogenicznego [lano/ H+ • ha-l]
wPo/sce

Fig. 12. Average /oads oj man made origin proton [lano/ H+ • ha-l] in Po/and

Uwzgledniajac fakt, ze import zanieczyszczen gazowych jest zrównowazony
eksportem, do obliczen przyjeto, ze w wyniku przemian chemicznych zanieczyszczen

w glebie kazdy mol 802jest zródlem 2 mol H+,a mol NOx l mol H+.Ladunek protonu
wynikajacy ze stosowania nawozów azotowych wyliczono na podstawie
równowazników kwasowych nawozów przyjmujac srednia strukture zuzycia: siarczanu
amonu 12%, saletry amonowej 47%, mocznika 31%, saletrzaków 10%. Porównawcza
analize presji zakwaszania wykonano dla rejonów wydzielonych ze stref zagrozen
srodowiska o skrajnie zróznicowanej emisji i depozycie tlenku siarki (IV).

Srednie sumaryczne ladunki protonu [klllol H+· ha-I] pochodzenia antropogenicznego
(802' NOx i NH] oraz nawozy azotowe) w latach 1975 - 2004 wykazuja znaczace
zróznicowanie (rys. 12). Do roku 1985 wystepowal wyrazny wzrost presji
zakwaszajacej, po czym nastapilo zmniejszenie ladunku protonu, a od roku 2000
obserwuje sie stabilizacje wielkosci ladunku protonu pochodzenia antropogenicznego.
Wyrazny spadek ladunku protonu pochodzenia antropogenicznego stwierdzony w Polsce
w poczatku lat dziewiecdziesiatych byl wynikiem w pierwszej kolejnosci zalamania sie
gospodarki w okresie transformacji ustrojowej (spadek produkcji energii elektrycznej,

dóbr przemyslowych i uslug i w konsekwencji nizsza emisja 802' NOx i NH3 oraz
zmniejszenie zuzycia nawozów azotowych), a w drugiej transferem zadluzenia na
inwestycje proekologiczne.
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Calkowita rejestrowana emisja S02 w Polsce w roku 1980 wynosila ponad 4,0 mln
ton, co w przeliczeniu na 1ha wynosilo ponad 130 kg. Od tego czasu obserwuje sie
systematyczny spadek emisji dwutlenku siarki. Zróznicowanie wielkosci ladunku
protonu uwidocznilo sie najwyrazniej w zanieczyszczonym regionie Slaskim (rys. 13)

bedacym pod silnapresja gazowych zanieczyszczen powietrza (S02' NO x pochodzenia
przemyslowego).

25

2004 lata - yealS

Rys. 13. Zmiany ladunlat protonu [km ol H+ • ha-l] pochodzenia antropogenicznego
w: Polsce - A, Regionie Slaskim - B i Lubelskim - C

Fig. 13. Changes oj man made origin proton loads [kmol H+ • ha-l] in: Poland 
A, Silesian Region - B and Lublin Region - C

Trzebajednakze zaznaczyc, ze w porównaniu z europejskimi krajami OECD (Or
ganization ofEconomical Cooperation and Development) Polska charakteryzuje sie

bardzo wysokim poziomem emisji, jak i imisji tlenku siarki IV (SOJ W przeliczeniu
na wartosc Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz na 1 mieszkanca emisja S02 w
roku 1992 byla w kraju kilkakrotnie wyzsza od emisji w panstwach czlonkowskich
OECD.

Niepokój moze budzic bardzo wysoka dynamika wzrostu emisji tlenków azotu w
Polsce w latach 1975-1990. Obecny poziom emitowanych zwiazków azotu
w przeliczeniu na l mieszkancajest w naszym kraju zblizony do poziomu wystepujacego
w europejskich panstwach OECD. Musimy jednak uwzglednic fakt, ze panstwa te
charakteryzuja sie znacznie wiekszym wykorzystaniem pojazdów silnikowych. Nalezy
sie liczyc z tym, ze odnotowywany rozwój motoryzacji w Polsce wplynie w najblizszych



Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w Polsce 23

latach na dalszy istotny wzrost emisji zwiazków azotu [Kaczor, Kozlowska 2000;
Motowicka- Terelak, Terelak 1994].

Antropogeniczna emisja tlenków azotu pochodzi prawie wylacznie ze spalania
surowców energetycznych, glównie wegla i pochodnych ropy naftowej. Ostatnio zwraca

sie czesto uwage na emisje tlenków azotu typu NOx ze zródel rolniczych. Powstaja
one w wyniku procesów mikrobiologicznych w glebach uprawnych i odchodach
zwierzecych [Filipek, Kaczor 1997; SapekA., SapekB. 1998].

Tabela 2. Zuzycie nawozów mineralnych w Polsce w ostatnich 25 latach [kg·ha-J}

Table 2. The use ofmineralfertilizers in Poland in last 25 years [kg-ha-J}

Ladunek H+ [kmol
Lata

N
NPK

Stosunek N:P:K
H+·ha-I]

Years

N:P:K ratio
+

Load of H [kmol
H+·ha-Il1975

60,1181,91:0,8:1,3 2,48
1980

69,6192,91:0,7:1,0 2,87
1985

66,1175,21:0,7:0,9 2,73
1990

68,9163,91:0,6:0,8 2,85
1992

33,964,81:0,4:0,4 1,40
1994

42,076,41:0,3:0,4 1,73
1996

47,684,51:0,4:0,4 1,97
1998

49,889,61:0,3:0,5 2,06
2000

48,286,01:0,4:0,5 1,99
2002

49,087,21:0,4:0,5 2,01

°ile zaspokajanie potrzeb energetycznych i transportowychjest prawie wylacznym,
antropogenicznym zródlem emisji tlenków siarki i tlenków azotu, o tyle produkcja
zywnosci jest podstawowym zródlem emisji amoniaku. Ilosc emitowanego azotu w
postaci amoniaku z produkcji zwierzecej jest wieksza niz azotu emitowanego
z tlenkami azotu w wyniku spalania surowców energetycznych [Roczniki GUS, Sapek
A., Sapek B., 1998]. Zakwaszajace dzialanie jonu amonowego w glebie ujawnia sie

poprzez mikrobiologiczna oksydacje (nitryfikacje), w wyniku której z l mol NH/
powstaje 2 mol protonu (H+). Dodatkowo w wyniku pobierania jonu NH4 +przez sys
tem korzeniowy roslin w rizosferze stwierdza sie wzrost stezenia protonu H+, który
jest pochodzenia fizjologicznego.
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Stosowanie nawozów azotowych powoduje zakwaszenie gleb w stopniu tym
wiekszym, im dawki N sa wyzsze i im wyzszy udzial formy amonowej w nawozach.
Wszystkie nawozy azotowe z wyjatkiem saletrzaków oraz rzadko stosowanych: saletry

wapniowej (Ca(N03)2 i sodowej NaN03 lekko alkalizujacych gleb, zakwaszaja
srodowisko. Azot w postaci amonowej NH4+ i mocznika CO(NH2)2' który w wyniku
urolizy równiez przechodzi w forme amonowa, powoduje zakwaszenie roztworu

glebowego zarówno w wyniku nitryfikacj i jak i pobierania kationu NH/ przez system
korzeniowy roslin. Pobieraniu kationu NH4 + towarzyszy zazwyczaj równowazne
wydzielanie prze korzenie protonu H+.

Po wzglednie stabilnym okresie zuzycia nawozów mineralnych w latach 1975
1990, kiedy stosowano srednio rocznie od okolo 160,0 do 200,0 kg NPK x ha-I, w
roku 1991/92 nastapil gleboki spadek zuzycia NPK (tab. 2) jako skutek wprowadzenia
gospodarki wolnorynkowej w Polsce [Roczniki GUS]. Spadek ten dotyczyl glównie
nawozów fosforowych i potasowych, co jeszcze w wiekszym stopniu uwidocznilo
niekorzystne skutki wtórnego zakwaszenia i niezbilansowanego nawozenia. Udzial azotu

w tzw. czystym skladniku (N, PP5' ~O) wzrósl z okolo 33% w roku 1975 do okolo
55% w ostatnich kilku latach.

Na uzytkach rolnych w Polsce od 1975 roku nastepowal spadek udzialu nawozenia
azotowego w antropogenicznym zakwaszeniu az od roku 1990, odkad zaobserwowano
wzrost, a nastepnie stabilizacje znaczenia nawozówazotowychjako zródla protonu w
agroekosystemach (rys. 14). Sposród analizowanych czynników antropogenicznych

najwiekszym zródlem jonów wodorowych w skali kraju jest emisja S02' NOx i NH3.
W okresie 1975 - 2004 gazowe, kwasotwórcze zanieczyszczenia powietrza byly zródlem
ponad 60% ladunku protonu, osiagajac maksymalne wartosci okolo 75% udzialu w
roku 1985.

mNH3

l!!INOx

• Nawozy-N,
N -ferti lisers

]975 1980 ]985 ] 990 ] 995 2000 2002 2004 lata - years

Rys. 14. Udzial antropogenicznych czynników w zakwaszaniu gleb w Polsce
Fig. 14. The share oj man made Jactors in soi! acidification in Poland
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Procentowy udzial nawozenia azotowego w zakwaszeniu gleb stanowi srednio w
Polsce od okolo 25 do 40%. Od 1975 roku nastepowal spadek udzialu nawozenia
azotowego w antropogenicznym zakwaszeniu, a obecnie obserwuje sie wzrost.
W obiekcie Katowickim bedacym pod silna presja gazowych zanieczyszczen powietrza

(SOz' NO) pochodzenia przemyslowego nawozenie azotowe ma tylko okolo 25%
udzialu w antropogenicznym zakwaszaniu gleb. Natomiast w woj. Lubelskim w okresie
1975 - 1990 i w ostatnich latach nawozenie azotowe decydowalo w ponad 50% wielkosci
ladunku protonów w agroekosystemach.

Skutki zakwaszenia gleb

Procesy zachodzace w glebach zakwaszonych
Skutki przyrodniczych i antropogenicznych presji zakwaszania dotycza w pierwszej

kolejnosci wzrostu koncentracji H+, a nastepnie zmian kierunku procesów i reakcji
chemicznych zachodzacych w glebie. Prowadzi to do pogorszenia wlasciwosci gleb i
produktywnosci roslin oraz funkcjonowania ekosystemów. Zmiany wlasciwosci gleb
powodowane procesami zakwaszania srodowiska ujawniaja sie z rózna intensywnoscia
zaleznie od wlasciwosci buforowych. Zdolnosci buforowe gleb zaleza od ilosci substancji
buforujacych i ukladów buforowych zawartych w glebie oraz od produktów reakcji
regulujacych zmiany stezenia H+ i OH-. W zaleznosci od pH gleb uruchamiane sa
poszczególne uklady buforowe:

1. weglanowy - CaCO/Ca(HC03)/HzC03, (6,2 - 8,6 pH)
2. fosforanowy - Ca3(P04)/CaHPO/Ca(HzPOJ/Hl04, (5,5 - 8,2 pH)
3. soli kwasów humusowych i innych organicznych - (R-COO)z Ca/R -COOH, (caly

zakres pH gleb)
4. mineraly ilaste kompleksu sorpcyjnego gleb i zasorbowane w nim kationy zasadowe:

Caz+,Mgz+, K+,Na+, (caly zakres pH gleby)

5. krzemianowy, glinokrzemianowy - MeSiO/Hp'SiOz'
6. Me-A1p3'6SiO/HP-A1P3'6SiOz' (caly zakres pH gleby), Me - metal,
7. wodorotlenki glinu i zelaza (pH <4,2) dominuja w neutralizacji jonów H+.
Pod wplywem wzrostu stezenia H+ lub OH- zachodza reakcje chemiczne pomiedzy
buforem i zwiazkiem naruszajacym równowage H+/OH-, a ich efektem jest stabilizacja
odczynu gleby [Kotowski et al., 1994, Pokojska, 1989].

W glebach zawierajacych weglan wapnia CaC03 presja zakwaszajaca oddzialywuje
nieznacznie (rys. 15), a aktualnie pH zalezy od cisnienia czastkowego COz' Gleby
zawierajace CaC03 sa odporne na zakwaszenie, odpornosc ta jest tym wieksza im
wyzsza zawartosc weglanu. Produktem reakcji protonu z weglanem wapnia jest

wodoroweglan wapnia Ca(HC03)z' który jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i
wymywany z gleby. Pod koniec wyczerpania sie weglanów glówna funkcje buforowania
pelnia kationy zasadowe zasorbowane w kompleksie sorpcyjnym (odcinek Be).
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Rys. 15. Czynniki buforujace ladunek protonu w zaleznosci od pH gleby
Fig. 15. Protons load bujJering factors in dependence on soi! pH

Miara zdolnosci buforowej w tym przedziale jest zawartosc koloidów mineralnych
i organicznych w glebie, a scislej rzecz biorac zawartosc kationów zasadowych
zasorbowanych wymiennie. W tym przedziale pH (4,2-6,2) zdolnosci buforowe gleb
sanajmniejsze i zaleza od skladu granulometrycznego i zawartosci próchnicy. Dlugosc
odcinka CD zwieksza sie w miare wzrostu udzialu mineralnej frakcji koloidalnej i
glebowej substancji organicznej. W wiekszosci gleb o pH ponizej 5,0 nastepuje
uwalnianie glinu z glinokrzemianów, a szczególnie z mineralów ilastych. Proces ten
zachodzi szczególnie intensywnie w glebach o pH ponizej 4,2. Rozklad glinokrzemianów
w glebach o pH ponizej 5,0 moze byc zdecydowanie przyspieszony przez kwasne

opady zawierajace kwas siarkowy (vD ,,HZS04weathering" [Blake et al. 1994; Dechnik,
Kaczor 1994; Motowicka-Terelak, Terelak 1994]. Produktem tego wietrzenia moga
byc wodorotlenki metali (glównie K, Mg, Ca), krzemionka oraz hydroksysiarczany

glinu (AlOHSOJ Reakcje te moga prowadzic, poprzez adsorpcje HZS04przez polimery
hydroksykationów, do neutralizacji ujemnego ladunku mineralów ilastych.

Akumulacja HZS04 w postaci AlOHS04 jest mozliwa przy pH >4,2 w zakresie
buforowosci kontrolowanej glównie przez kationy wymienne. Nastepuje wtedy spadek
wysycenia pojemnosci wymiennej zasadami ponizej 25% (rys. 16).
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Rys. 16. Wplyw pH na wysycenie gleb kwasnych kationami
Fig. 16. EjJect oj pH on acidic soils saturation with cations

Dominujacym kationem wymiennym jest wówczas H+ i AP+. Nastepnym etapem

buforowaniajestFe(OH)3' a w glebie wystepuja wyrazne oznaki chemicznej degradacji.
Efektywna pojemnosc kationowa gleb jest znacznie zredukowana, stad tez duza czesc
ladunku moze byc zamieniona na pH - zalezny ladunek, albo moze zostac zablokowana
przez pokrycie powierzchni i krawedzi ilastych mineralów ilastych amorficznymi Al
hydroksy-kationami [Porebska, Mulder 1994; Robson 1989].

Skutki zakwaszenia gleb dotycza najczesciej zmian wlasciwosci fizycznych,
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych gleb oraz reakcji roslin i innych zywych
organizmów bytujacych w glebie na stres zwiazany z zakwaszeniem [Aniol 1985,
Filipek 1989,1994, Filipek, Badora 1993]. Glebowe skutki zakwaszenia utozsamiane
sa najczesciej z mobilizacja i immobilizacja skladników pokarmowych roslin i metali
ciezkich. Z zakwaszeniem zwiazane jest równiez zwiekszone wymywanie kationów
zasadowych z gleb, zwlaszcza Ca2+, Mg2+ [Haynes 1986, Pondel i in. 1991]. Procesy te
prowadza takze do zmian wysycenia kationowej pojemnosci sorpcyjnej gleb. Miejsce
kationów zasadowych zajmuja AP+, H+, Mn2+, które w miare obnizania sie wartosci
pH pojawiaja sie w toksycznych ilosciach w roztworze glebowym (rys. 16).

Ujawnianie sie toksycznosci tych pierwiastków oraz innych metali ciezkich
uzaleznione jest w duzym stopniu od skladu granulometrycznego, zwlaszcza frakcji
mineralów ilastych oraz zawartosci substancji organicznej gleby (SOM) a w
konsekwencji od kationowej pojemnosci wymiennej CEC (cation exchangeable capac
ity) [Filipek 1997, Pokoiska 1994, Porebska, Mu1der 1994].

Rózny stopie!l zbuforowania gleb w stosunku do mobilnych form metali decyduje
o pojawianiu sie symptomów wtórnych skutków zakwaszenia gleb na roslinach. Zarówno

kationowa pojemnosc wymienna, jak i zawartosc substancji organicznej w glebie
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Tabela 3.

Table 3.

T. Filipek, M. Fotyma, w: Lipinski

Wplyw zakwaszenia na zawartosc glinu wymiennego i kationów
zasadowych w glebach lekkich [Filipek 1994]
The ejJect oj acidification and the content oj exchangeable aluminium
and bases in light textured soi/s

Przedzialy Kationy wymienne - exchangeab1e cations

Ranges

Af+Ca"+Mg"+K+

pHKC1

mmo1(+)-kg-1
<3,8

8,325,151,121,46
3,8 -4,0

3,848,421,461,50
4,0-4,2

1,7317,511,381,48
4,2 -4,4

1,1818,931,762,12
4,4 -4,6

0,8321,442,132,38
4,6-4,8

0,7225,821,642,40
4,8 -5,0

0,4031,284,413,80
5,0- 5,2

0,2133,144,623,20
<5,2

0,035,604,814,10
NIR-LSD 0,44

5,220,520,38
(p=0,05)

decyduja o wystepowaniu poszczególnych frakcji glinu i manganu: wymiennej, slabo
oraz silnie zwiazana zwiazanej przez substancje organiczna gleby [Blade et al. 1998,
Fi1ipek 1994,1997, Pokoiska 1994].
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Rys. 17. Zawartosc wymiennej - A, slabo zwiazanej - B i silnie zwiazanej
przez substancje organiczna gleby Jrakcji Al. - C w glebach w zaleznosci

zakwaszenia [Filipek 1994]
Fig. 17. The content oj exchangeable - A, weakly bound - B and strongly bound by

soi! organie matter Al Jraction - C in dependence on soi! acidification [Fi!ipek
1994J
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Reakcja roslin na silne zakwaszenie gleb zwiazana jest najczesciej z wystepowaniem
nadmiaru lub niedoboru przyswajalnych form skladników pokarmowych oraz
pojawianiem sie toksycznych ilosci glinu wymiennego i metali ciezkich.

Najostrzejsze symptomy toksycznosci glinu wystepuja w glebach, w których pH
spada ponizej 4,2 [Pokojska 1989J. W takich przypadkach AP+ jest glównie
odpowiedzialny za wystepowanie ostrych symptomów chorób fizjologicznych na
roslinach, które sa charakterystyczne dla niedoboru magnezu, fosforu, wapnia czy
potasu [Aniol 1985; Filipek 1998].

Niekorzystny wplyw glinu na roslinach uzewnetrznia sie przede wszystkim zmiana
wielkosci i morfologii systemu korzeniowego. Korzenie reaguja wczesniej na glin ruchomy
niz czesci nadziemne [Aniol 1985, Filipek 1989, Pokoiska 1989, Robson 1989].

Odpornosc roslin na toksyczne dzialanie glinu zwiazana jest z odzywianiem
fosforowym [Aniol 1985, Filipek 1989; Filipek 1994]. Efektywnymechanizmodpomosci
powinien zapewnic roslinie dostateczna ilosc P do wzrostu w warunkach bardzo niskiej
zawartosci dostepnego fosforu. Zdolnosc roslin do wzrostu w warunkach niskiej
zawartosci wapnia swiadczy równiez o wysokiej tolerancji na glin. Niska zawartosc
wapnia i innych kationów zasadowych (tab. 3) w glebie zwiazana jest z silnym
zakwaszeniem i wystepowaniem Al ruchomego. Proponuje sie okreslac stosunek Ca:
Al w glebie i wykorzystywac go do oceny warunków wzrostu roslin [Robson 1989J.

Glin w malych ilosciach wzmaga pobieranie potasu przez korzenie i stymuluje jego
przemieszczanie do czesci nadziemnych. Przy stosunkowo niskich stezeniach AIH w
glebie, dopóki nie nastapi uszkodzenie systemu korzeniowego rosliny, wzmozonej
kumulacji Al towarzysz zwiekszone pobieranie kationów potasu, który utrzymuje plazme
komórkowa w odpowiednim stanie hydratacji. Wzmozone pobieranie potasu przez
rosliny z gleb zakwaszonychjest wyrazne przy stosowaniu intensywnych dawek azotu.
Nawozenie azotem azotanowym zwiekszajac zawartosc anionów organicznych
powoduje wzrost zapotrzebowania roslin na kationy, poniewaz w glebie w takich
warunkach wystepuje brak wapnia a potas pelni role glównego kationu w utrzymaniu
równowagi jonowej i pobierany jest w duzych ilosciach. Jednak wyzsze stezenie glinu
w glebie, ograniczajac wyraznie rozwój i deformujac system korzeniowy, ograniczaja
pobieranie potasu przez rosliny [Filipek 1989, Filipek, Badora 1993J.

Zaleznosc pomiedzy wystepowaniem glinu ruchomego w glebie a symptomami
niedoboru magnezu w roslinach jest bardzo wyrazne. Pojawienie sie jonów AP+ w
wiekszych ilosciach zmniejsza zawartosc magnezu, a na roslinach pojawiaja sie wyrazne
symptomy jego niedoboru w postaci chlorotycznej pasiastosci. Zhydratyzowany kation
AP+ ma znacznie mniejszy promien jonowy niz Mg2+, stad tez latwiej przedostaje sie
do strefYkorzeniowej blokujac pobieranie innych kationów. Dodatkowo w glebie silnie
zakwaszonej magnez jest latwo wypierany z kompleksu sorpcyjnego przez jony wodoru
i glinu i przemieszczany do warstw glebszych. Objawy niedoboru magnezu pojawiaja
sie najczesciej na roslinach mlodych i zanikaja, gdy korzenie siegna glebiej [Filipek

1989; Robson 1989].
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Zakwaszenie gleb okreslanejest czestojako jeden z glównych czynników powodujacych
mobilizacje nie tylko skladników pokannowych, ale takze metali ciezkich i pierwiastków
toksycznych. Zgodnie z koncepcja tzw. chemicznej bomby czasowej (CTB-Chemical Tune
Bomb), zgodnie z która nastepuje nieoczekiwana mobilizacja wczesniej zakumulowanych,
mobilnych polutantów glebowych, na skutek zmieniajacych warunków srodowiskowych,
glównie wzrostu stezenia protonu [ Blake et al. 1998; Filipek 1994].

Aktywnosc biologiczna, a zwlaszcza mikrobiologiczna gleb jest zalezna w duzym
stopniu od stanu zakwaszenia [Paul, Clark 2000, Robson, 1989]. Biologiczna przemiana

NH4 + do N03" (nitryfikacja) jest tego najlepszym przykladem, bowiem jest procesem
najbardziej wrazliwym na niskie pH. Odczyn gleby decyduje o liczebnosci i
róznorodnosci innych mikroorganizmów oraz aktywnosci enzymów syntetyzowanych
przez te mikroorganizmy. W glebach zakwaszonych aktywnosc enzymatyczna znacznie
spada, zmniejsza sie szybkosc rozkladu organicznych zwiazków wegla, azotu, siarki,
fosforu a przez to spowolniony jest obieg biogenów w agroekosystemie, którego
produktywnosc znacznie sie obniza.

Wplyw zakwaszenia gleb na zawartosc skladników pokarmowych roslin.

Na podstawie wspomnianej juz próby 90 tysiecy wyników analiz glebowych
wykonanych przez OSChR ustalono zaleznosci pomiedzy odczynem, pH gleby, a
zawartoscia w niej przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.

Zawartosc fosforu jest bardzo scisle zwiazana z odczynem gleby. Gleby bardzo
kwasne w ponad 50 % wykazuja jednoczesnie bardzo niska i niska zawartosc
przyswajalnego fosforu. W glebach o uregulowanym odczynie udzial gleb o bardzo niskiej
i niskiej zawartosci fosforu nie przekracza natomiast 15 % (Tabela 4). Niemal polowa
gleb o odczynie obojetnym i zasadowym wykazuje bardzo wysoka zawartosc fosforu.

Tabela 4. Stan zasobnosci w fosfor gleb zaliczanych do róznych przedzialów
odczynu na podstawie próby obejmujacej okolo 90 tysiecy »yników
badan OSChR (»yniki udostepnione).

Table 4. The content of available phosphorus in soils of Poland depending on soi/
acidity,pH (about 90 thousands date of soi/s analysis kindly de/ivered by
OSChR).

Odczyn gleby
% próbek zaliczonych do klas zawartosci fosforu

Ogólem
b. niska

NiskaSredniaWysokab. wysokadla gleb
Bardzo kwasny

15,734,828,513,77,318,9
Kwasny

12,732,029,114,911,329,9
Lekko kwasny

5,520,427,619,826,628,4
Obojetny

3,210,819,619,347,115,5
Zasadowy

3,49,216,319,751,47,3
Srednio dla gleb

9, l24,326,217,123,4100,0
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Równiez zawartosc przyswajalnego potasu jest dosyc jednoznacznie zwiazana z
odczynem gleby. Gleby o odczynie bardzo kwasnym i kwasnym sa jednoczesnie w
wiekszosci ubogie w potas (bardzo niska i niska zawartosc skladnika). Gleby o
uregulowanym odczynie w ponad 1/3 liczby próbek wykazuja natomiast wysoka i
bardzo wysoka zawartosc przyswajalnego potasu (Tabela 5). Nalezy podkreslic ze
przy wycenie zawartosci potasu bierze sie pod uwage sklad granulometryczny (kategorie
agronomiczna gleby). Odczyn jest równiez zwiazany z kategoria agronomiczna (por
tab. l ), a wiec powstaje tu potrójnie uwiklany uklad zaleznosci: kategoria agronomiczna
- odczyn - zawartosc przyswajalnego potasu.

Tabela 5. Stan zasobnosci w potas gleb zaliczanych do róznych przedzialów
odczynu na podstawie próby obejmujacej okolo 90 tysiecy l\.Y1lików
badan aSChR (l\.Y1likiudostepnione).

Table 5. The content oj available potassium in soils oj Poland depending on soil
acidity,pH (about 90 thousands date oj soils analysis kindly delivered by
aSChR).

Odczyn gleby
% próbek zaliczonych do klas zawartosci JOtasu

Ogólem
b. niska

NiskaSredniaWysokab. wysokadla gleb
Bardzo kwasny

26,238,323,87,03,618,8
Kwasny

16,228,631,212,79,629,7

Lekko kwasny
12,923,033,415,215,228,5

Obojetny
13,222,429,615,119,715,6

Zasadowy
14,121,428,615,320,57,3

Srednio dla gleb
16,727,630,213,012,5100

Wplyw odczynu gleby na zawartosc przyswajalnego magnezu jest bardziej zlozony.
Najlepsza zasobnosc w magnez wykazuja gleby o odczynie lekko kwasnym. Gleby o
odczynie bardzo kwasnym w ponad 60 % próbek wykazuja bardzo niska i niska
zawartosc magnezu. Zawartosc przyswajalnych form magnezu ulega zmniejszeniu
równiez w glebach o odczynie zasadowym (Tabela 6). Posrednio moze to swiadczyc o
ujemnym wplywie przewapnowania gleb na dostepnosc magnezu dla roslin.

Opisane prawidlowosci maja charakter statystyczny, a nie przyczynowo-skutkowy.
Nie mozna dla przykladu zakladac, ze samo zwapnowanie gleby kwasnej spowoduje
wzrost zawartosci w niej przyswajalnego magnezu. Mozna natomiast z duzym
prawdopodobienstwem przypuszczac, ze gleby bardzo kwasne i kwasne beda
jednoczesnie glebami malo zasobnymi w przyswajalne formy skladników pokarmowych
roslin.
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Tabela 6.

Table 6.

T Filipek, M Fotyma, W Lipinski

Stan zasobnosci w magnez gleb zaliczanych do róznych przedzialów
odczynu na podstawie próby obejmujacej okolo 90 tysiecy l1J'ników
badan OSChR (l1J'niki udostepnione).
The content oj available magnesium in soils oj Poland depending on
soil acidity,pH (about 90 thousands date oj soils analysis kindly
delivered by OSChR).

Odczyn gleby
% próbek zaliczon ch do klas zawartosci magnezu

Ogólem
b. niska

NiskaSredniaWysokab. wysokadla gleb
Bardzo kwasny

39,827,521,76,44,018,8
Kwasny

11,021,430,818,617,529,8
Lekko kwasny

5,215,327,722,729,528,6
Obojetny

7,417,929,020,625,215,6
Zasadowy

16,022,326,315,819,67,3
Srednio dla gleb

14,620,427,717,619,7100

Wplyw zakwaszenia gleb na ich produkcyjnosc

Stan odczynu gleb wplywa w decydujacym stopniu na wielkosc i jakosc plonów
roslin uprawnych. W skali calego kraju stwierdza sie wyrazna zaleznosc wielkosci
uzyskiwanych plonów zbóz od udzialu gleb bardzo kwasnych i kwasnych (Rys 18).
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Rys. 18. Plonowanie roslin uprawnych w zaleznosci od zakwaszenia gleb
Fig. 18. field oj plants cultivated in dependence oj soi! acidity
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Skutki zakwaszenia gleb i braku wapnowania uwidaczniaja sie najwyrazniej w
wynikach wieloletnich doswiadczen polowych. Zagadnienie to wykraczajednak poza
zalozone ramy tego referatu.

Zapotrzebowanie na wapno na gleby orne

Wielkosc zalecanych dawek nawozów wapniowych na gleby gruntów ornychjest
uzalezniona od odczynu gleby ijej skladu granulometrycznego (kategorii agronomicznej)
(Tabela 7).

Tabela 7. Wielkosc zalecanych dawek nawozów wapniowych na gleby gruntów
ornych w Polsce w t CaO*ha-1

Table 7. The recommended rates oj limestone Jor arabie land in Poland
in t CaO*ha"

Kategoria Przedzial odczynu, pH gleby
agronomIczna

b. kwasneKwasneLekkoObojetneZasadowe
kwasneBardzo lekkie

3,01,0---
Lekkie

3,51,5---

Srednie
5,03,01,0--

Zbedne
6,04,02,01,0-

Podstawowym problemem w wyliczeniu zapotrzebowania na nawozy wapniowe
jest ustalenie udzialu gleb w przedzialach odczynu, z uwzglednieniem ich kategorii
agronomicznej. Dotychczas bylo to niemozliwe wobec braku danych do sporzadzenia
takiej dwukierunkowej klasyfikacji gleb gruntów ornych. Dokonano tego dopiero na
podstawie analizy wyników badan w próbie okolo 90 tysiecy próbek gleb
zgromadzonych w banku danych OSChR (por. tabela l). Porównujac rzeczywisty
rozklad odczynu w kategoriach agronomicznych gleb z rozkladem proporcjonalnym
wynikajacym z zalozenia, ze procentowy udzial gleb w przedzialach odczynu jest taki
sam w obrebie wszystkich kategorii agronomicznych gleby, uzyskano tzw. wspólczynniki
korekcyjne do sporzadzania dwukierunkowej klasyfikacji gleb. Wartosc tych
wspólczynników zamieszczono w tabeli 8.
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Tabela 8. Wspólczynniki korekcyjne do sporzadzania dwukierunkowej tabeli
rozkladu odczynu gleby w grupach skladu granulometrycznego,
wyliczone na podstawie 90 tysiecy wyników badan gleb OSChR*.

Table 8. The coejjicients Jor calculation the two-dimensional table oj soil acidity
classes depending on soil category, resulting Jrom analysis oj 90
thousands soil sampies

Kategoria
Przedzial odczynu gleby

LekkoagronOlTIlczna
b. kwasneKwasne

kwasne
ObojetneZasadowe

Bardzo lekkie

1,481,170,570,510,91
Lekkie

1,011,120,930,890,78
Srednie

0,661,001,261,081,28
Ciezkie

0,340,151,882,511,29

dla rozkladu proporcjonalnego wszystkie wspólczynniki maja wartosc l

Jak wynika z tej tabeli uklad proporcjonalny nie doszacowuje udzialu gleb bardzo
kwasnych i kwasnych w kategoriach gleb lekkich i znacznie przeszacowuje ich udzial
w kategoriach gleb srednich i ciezkich. Znajac sumaryczny udzial gleb w przedzialach
odczynu i sumaryczny w grupach kategorii agronomicznych w Polsce oraz poslugujac
sie wspólczynnikami korekcyjnymi sporzadzono dwukierunkowa tabele udzialu i
powierzchni gleb zaliczonych do okreslonego przedzialu odczynu i okreslonej kategorii
agronomicznej (Tabela 9).

Tabela 9. Oszacowany udzial w % i powierzchnie gleb ornych w ha *1rf
zaliczonych do przedzialów odczynu w grupach kategorii
agronomicznych

Table 9. Calculated share in % and area oj arabie soilsin ha*lrf belonging to
the classes oj soil acidity and soil categories

Kategorie
~ .~~~~.~L:J ~~~~:Jh~ 6L~~

Ogólem wLekkoagronomIczne
b. kwasneKwasne

kwasne
ObojetneZasadowekategoriach

Bardzo lekkie

12,02 %
11,71 %4,46%2,25 %0,86%31,3%

1469 ha
1431 ha5452751053825 ha

Lekkie

I8,99% 12,29%7,96%4,26%0,80%34,3%
1099

1502973521984192hli

Srednie

I4,00% 7,46%7,30%3,54%0,90%23,2%
489

9128924331102836hll

Ciezkie

I0,99% 0,54%5,28%3,95%0,44%11,2%
121

66645483541369 ha
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Mnozac powierzchnie gleb z tabeli przez zalecane dawki wapna (Cao ) naha uzyskano
zapotrzebowanie na wapno dla wyróznionych grup gleb ( Tabela lO)

Tabela 10. Oszacowane zapotrzebowanie na wapno na grunty orne w t*lrt CaO
Table 10. Calculated demandjor limestoneJor arabie soils in Poland in t*lrt CaO

Kategorie
Przedzialy odczynu gleb

Ogólem
wLekkoagronomIczne

b. kwasneKwasne
kwasne

ObojetneZasadowekategoriach

Bardzo lekkie

44071431---5838

Lekkie
38462253---6099

Srednie
24452736892--6100

Ciezkie

7262641290483-2763

Ogólem

1142466842182483-20800

Oszacowane zapotrzebowanie na wapno do poprawy odczynu gleb gruntów ornych
wynosi okolo 21 mln ton CaO. Jest to ilosc nieco mniejsza od wynikajacej z prognozy
sporzadzonej jeszcze w latach 80 tych [Fotyma i Zieba 1985) i cytowanej w zasadzie
do chwili obecnej. To zmniejszenie wynika przede wszystkim ze znacznego spadku
arealu gruntów ornych w okresie ostatniego 15 lecia. Zapotrzebowanie na wapno moze
ulec dalszemu zmniejszeniu jezeli wylaczy sie z uzytkowania gleby bardzo lekkie
wykazujace odczyn silnie kwasny ( okolol,5 mln ha gruntów ornych). Gleby te sa
zreszta w wiekszosci najprawdopodobniej juz wylaczone z uzytkowania omego gdyz
areal ich w przyblizeniu odpowiada rejestrowanej przez GUS powierzchni odlogów i
ugorów (ponad 1,2mln ha). Minimalne, calkowite zapotrzebowanie na wapno na gruntu
orne mozna zatem obecnie szacowac na okolo 16 mln ton CaO. Przy aktualnym
zuzyciu nawozów wapniowych ocenianym na niespelna l mln. ton oznacza to, ze
program regulacji odczynu gleb w Polsce bedzie rozlozony na okres co najmniej 16
lat. W okresie tym postepowac oczywiscie beda procesy prowadzace do dalszego
zakwaszania gleb, omówione w poprzedniej czesci pracy.

Wnioski

l. Gleby gruntów ornych Polski wykazuja znaczne zakwaszenie wynikajace z
przebiegu procesów glebotwórczych, oddzialywan antropogenicznych i zbyt malego
zuzycia nawozów wapniowych. Sytuacj a pod tym wzgledem jest znacznie gorsza,
niz w krajach osciennych.
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2. Zakwaszenie gleb powoduje szereg ujemnych skutków polegajacych na
zmniejszeniu ich produktywnosci i zyznosci oraz zmniejszeniu odpornosci gleb na
procesy prowadzace ostatecznie do ich degradacji.

3. Do uregulowania odczynu gleb gruntów ornych konieczne jest dostarczenie rolnictwu
co najmniej 16 mln. ton Cao w okresie czasu nie dluzszym, niz 6-8 lat. Przy
wydluzaniu tego okresu postepujace w sposób nieunikniony procesy dalszego
zakwaszania gleb niwelowac beda skutki wapnowania i odczyn gleb nie ulegnie
praktycznie zmianie.

Podziekowania

Autorzy skladaja podziekowania pracownikom okregowych stacji chemiczno
rolniczych za dostarczenie wyników badan odczynu i zyznosci gleb w nowym ukladzie
pozwalajacym na dokonywanie wielokierunkowej ich klasyfikacji.
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Tadeusz Filipek, Mariusz Fotyma, Wojciech Lipinski

THE STATE, REASONS AND CONSEQUENCES OF ACIDIFICATION
OF ARAB LE SOILS IN POLAND

Summary

The soils in Poland are strongly and deeply acidified. Due to the low consumption

af limestane and still proceeding, though less intensive antropoghenic processes the
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share ofvery acid and acid soils for many decades does not change significantly and
these soils cover more than 50 % of agricultural area. Particularly acid are soils oflight
texture. With respect to soil acidity and low consumption of limestone Poland is left
behind aU neighbouring countries. The main reasons of soil acidification are both of
pedological and antropoghenic character. Most soils in Poland originate from glacial
deposits and are of sandy and sandy-loam texture. Deposits of sulphur, nitrogen oxides,
ammonia and nitrogen fertilizers contribute significantly, though less intensively than
before 1990 to soil acidification. The totalload of acid protons is nowadays about 2
kmolH+ .ha-! and has diminished by 1/3 in the last 15 years. Acid soils contain harmful
for plant roots concentration of Al. and Mn and as a rule are poor in phosphorus,
potassium and magnesium. Therefore the productivity of these soils is very low and
they show no resilience to degradation processes. Considering soil acidity as a main
problem in Poland launching the National Programme ofSoil Liming seems to be fuUy
justified.
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Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8
24-100 Pulawy
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MOZLIWOSCI WSPARCIA FINANSOWEGO NARODOWEGO

PROGRAMU WAPNOWANIA GLEB W POLSCE

Maciej Wujec

Divina Polonia

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono istniejace mozliwosci finansowania szeroko rozu
mianych dzialan zwiazanych z wdrozeniem Narodowego Programu Wapnowania Gleb
w Polsce. Opisano takze podstawowe dokumenty programowe (europejskie i krajo
we), w które musi wpisywac sie Narodowy Program Wapnowania Gleb aby mógl byc
objety wsparciem na poziomie krajowym. Szczególna uwage zwrócono na aktywna
role podmiotów zainteresowanych odkwaszaniem gleb (takich jak Izby Rolnicze) w
prowadzonych na szczeblu krajowym konsultacjach poszczególnych dokumentów pro
gramowych.
Slowa kluczowe: Narodowy Program Wapnowania Gleb w Polsce, srodki finansowe
na odkwaszanie gleb, konsultacje dokumentów programowych, pozyskiwanie srod
ków na nawozy wapniowe.

Abstract

The report presents the possibilities of financinig widely understood actions con
ceming implementing National Programme ofSoil Liming in Poland. There are also
described basic prograrnme documents (European and national) National Programme
of Soil Liming must be in accordance with to be supported on the national level.
Utmost attention is paid to the active role of subjects interested in deacidification of
soils (such as Chamber of Agriculture) in the national consultation of particular
programme documents.
Key words: National Programme ofSoil Liming in Poland, funds for soil deacidifica
tion, consultation of programme documents, raising funds for lime fertilizers

Wstep

Glównym celem referatu jest wskazanie mozliwosci zapewnienia wsparcia
finansowego dla dzialan objetych Narodowym Programem Wapnowania Gleb NPWG.
W pierwszej kolejnosci opisano uwarunkowania zwiazane z programami wieloletnimi
finansowanymi z budzetu panstwa. Zaprezentowano przepisy i tryb uchwalania

programów wieloletnich jako formy finansowania z budzetu zadan dlugoterminowych.
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Wskazano równiez cele w jakich moga byc uchwalane programy oraz organ, który jest
wladny uchwalac takie programy. Kazdy projekt lub program, którego realizacja ma
byc wspólfinansowana ze srodków Unii Europejskiej powinien wpisywac sie w ramy
okreslone w podstawowych dokumentach strategicznych UE oraz strategicznych
dokumentach krajowych.

W zwiazku z tym w dalszej czesci referatu opisano ramy programowania
strategicznego w Unii Europejskiej oraz spójne z nimi ramy programowe w naszym
kraju. Ponadto zaprezentowane sa polskie podstawowe dokumenty programowe
(Narodowy Plan Rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). W szczególnosci,
zwrócono uwage na proces konsultacji spolecznych Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia (w najblizszym czasie nazwa ta zostanie najprawdopodobniej zmieniona
na "Narodowa Strategia Spójnosci"). Konsultacje te sa procesem kluczowym dla
podmiotów zainteresowanych wlaczeniem dzialan przez nich realizowanych do
krajowych dokumentów programowych.

W kolejnej czesci referatu, na podstawie istniejacych w chwili obecnej projektów
dokumentów programowych (w szczególnosci na podstawie projektów programów
operacyjnych), opisane sa mozliwosci zapewnienia finansowania dzialan
zidentyfikowanych przez autora beneficjentów zaangazowanych w realizacje NPWG.
Z zalozenia punkt ten ma byc funkcjonalnym przewodnikiem dla beneficjentów po
programach, które beda wdrazane w Polsce w okresie 2007-2013 (na ile to mozliwe
przy obecnym stanie prac nad poszczególnymi programami operacyjnymi). Ostatnia
czesc referatu dotyczy zagadnien zwiazanych z ograniczeniami finansowania niektórych
rodzajów dzialalnosci z funduszy Unii Europejskiej.

Poszczególne czesci referatu zawieraja informacje istotne z punktu widzenia trzech
róznych wariantów realizacji NPWG. W pierwszym wariancie zaklada sie fmansowanie
Programu w calosci z krajowych srodków budzetowych. Drugi wariant zaklada wlaczenie
dzialan NPWG do tworzonych w naszym kraju dokumentów programowych. W trzecim
wariancie zaklada sie, ze zadania w ramach NPWG beda realizowane w ramach tych
programów operacyjnych, które posiadaja podobne cele. Nalezy podkreslic, ze w chwili
obecnej trwaja prace nad projektami poszczególnych programów operacyjnych, a
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowalo program naprawczy, którego
realizacja zaklada miedzy innymi nowelizacje ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
W zwiazku z dynamicznie zmieniajaca sie sytuacja w obszarze tworzenia dokumentów
programowych szczególowe rozwiazania niektórych kwestii beda znane pod koniec I
pólrocza biezacego roku.
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Koszt Narodowego Programu Wapnowania Gleb
Przyjmujac, ze:
calkowite zapotrzebowanie na nawozy wapniowe w skali kraju wynosi okolo 20
milionów ton CaO,
powierzchnia uzytków rolnych wymagajacych stosowania nawozów wapniowych
wynosi 14,2 milionów hektarów,
cena zakupu nawozu wapniowego wynosi ok. 175 zl za tone,
koszty zwiazane z rozsiewem nawozu wapniowego na obszarze l hektara wynosza
57 zl,

wartosc programu, który obejmowalby dofinansowanie do zakupu nawozów w
produkcji rolnej moze siegac nawet kwoty 4,3 mld zl.

Koszt Narodowego Programu Wapnowania Gleb bedzie rózny w zaleznosci od
tego jakie dzialania beda w ramach tego programu realizowane (np.: zakup nawozów,
inwestycje w przedsiebiorstwach produkujacych nawozy, inwestycje w gospodarstwach,
badania prowadzone przez instytuty naukowe itp.).

Programy wieloletnie

Programy wieloletnie sa obok inwestycji wieloletnich forma realizacji zadan
dlugoterminowych. Zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych ustawa
budzetowa moze okreslic limity wydatków na programy wieloletnie, ujmowane w
wykazie stanowiacym zalacznik do ustawy budzetowej. Programy wieloletnie
ustanawiane sa przez Rade Ministrów w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju
oraz innych przyjetych przez nia strategii.

W wykazie programów wieloletnich zawartym w ustawie budzetowej, dla kazdego
programu okresla sie, nazwe programu, jednostke organizacyjna realizujaca program
lub koordynujacajego wykonanie, cel programu, zadania które maja byc sfinansowane
z budzetu panstwa, okres realizacji programu, laczne naklady, w tym z budzetu panstwa,
na realizacje programu, wysokosc wydatków w roku budzetowym oraz w dwóch
kolejnych latach. Realizacja programów wieloletnich moze byc podzielona na etapy.
Przepisów art. 117 ustawy o finansach publicznych nie stosuje sie do wieloletnich
programów i projektów realizowanych ze srodków pochodzacych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójnosci. Programy i Projekty realizowane w ramach polityki
spójnosci sa ustanawiane przez Rade Ministrów i wykazywane w odrebnym zestawieniu
bedacym zalacznikiem do ustawy budzetowej.

Srodki z budzetu panstwa, przeznaczone na finansowanie programów wieloletnich
nie moga byc wykorzystane na inne cele (art. 150 uof). Jednakze Rada Ministrów
moze wyrazic zgode na zmiane wykorzystania srodków budzetowych przeznaczonych
uprzednio na finansowanie programów wieloletnich, po uzyskaniu pozytywnej opinii

komisji sejmowej wlasciwej do spraw budzetu. Srodki te nie moga byc wykorzystane
na finansowanie wydatków biezacych.
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W Ustawie Budzetowej na rok 2006 wykaz programów wieloletnich okreslono w
zalaczniku nr 13.Wykaz obejmuje 55 programów. Po raz pierwszy programy wieloletnie
wykazane byly w formie zalacznika do ustawy budzetowej na 2003r. mimo, ze ustawa
o finansach publicznych regulowala te instytucje od l stycznia 1999r. Podstawowe
wielkosci dotyczace programów wieloletnich, zawartych w kolejnych ustawach
budzetowych zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Programy wieloletnie uwzglednione w ustawach budzetowych
Table 1. Long-term programmes included in State budgets

W tym:Srodki z budzetu
Naklady

srodki z

panstwa doLiczba
budzetu

Rok
programów

ogólem
panstwa

wydatkowania w

Year

The number oj
(w tys. zl)

lncluded:
roku budzetowym

Total cost (in
Funds Jrom national

programmes thousand zloty)
JundsJrom

budget to be spent innational
budget

a budget year

2003

410.451.4921.698.87597.890
2004

1612.388.2203.068.938264.168
2005

2719.357.6997.067.6722.101.263
2006

5524.487.49911.623.1831.571.733

Z powyzszego zestawienia wynika, ze liczba programów w okresie ostatnich czterech
lat wyraznie sie zwieksza. Moze temu sprzyjac kolejne rozszerzanie celów realizowanych
w formie programu wieloletniego. Po 1999 roku wprowadzono trzy kolejne cele, tj.
wspieranie rozwoju regionalnego, ochrone zdrowia i informatyzacje. Natomiast w obecnie
obowiazujacej ustawie o fmansach publicznych nie wskazywano zamknietego katalogu
celów programów wieloletnich. Okreslono jedynie, ze sluza one realizacji Narodowego
Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjetych przez Rade Ministrów. W ustawie
budzetowej na 2006r. zwraca uwage najwiekszy wzrost liczby programów, zas
najwyzsza dynamika wzrostu wartosci srodków budzetowych na wspieranie programów
wieloletnich miala miejsce w 2005r.Laczna wartosc nakladów niezbednych do realizacji
programów wieloletnich wynosi ponad 24 mld zl, w tym blisko polowa tj. ponad 11
mld zl finansowanych z budzetu panstwa. Powazny wzrostu w latach 2003 - 2006
liczby programów wieloletnich i stanowiacy pochodna wzrost przeznaczanych na nie
srodków budzetowych, moze prowadzic do powstawania pewnych negatywnych zjawisk
polegajacych glównie na wydluzaniu czasu realizacji programów i koniecznosci
ponoszenia dodatkowych nakladów z budzetu panstwa. Przykladem moze byc realizacja
"Programu kwasny papier. Ratowanie w skali masowej zagrozonych polskich zasobów
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bibliotecznych i archiwalnych". Termin realizacji tego programu przedluzono juz o 2
lata, zwiekszajac przy tym ponad czterokrotnie wartosc pierwotnie planowanych
srodków budzetowych. W przypadku realizacji programu "Budowa kampusu 600
lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego" czy "Programu restrukturyzacji i
rozwoju hutnictwa zelaza i stali w Polsce" równiez nastapi lo ponadplanowe zwiekszenie
nakladów z budzetu panstwa.

Wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Jednym z mozliwych zródel finansowania Narodowego Programu Wapnowania
Gleb w Polsce sa srodki pochodzace z wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska i
gospodarki wodnej. Fundusze te dzialaja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l
r - Prawo ochrony srodowiska. Srodki funduszy przeznacza sie miedzy innymi na
przedsiewziecia zwiazane z gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, dzialania
z zakresu rolnictwa ekologicznego bezposrednio oddzialujace na stan gleby oraz
zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia srodowiska, w przypadku gdy
nie mozna ustalic podmiotu za nie odpowiedzialnego. W zwiazku z powyzszym istnieje
mozliwosc przeznaczania srodków na rekultywacje gleb zakwaszonych. Dobrym
przyklademjest tu pomoc przyznana w 2005r. przez Wielkopolski Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rekultywacje
gleb zakwaszonych, poprzez nawozenie naturalnym wapnem. Kolejny przyklad
stanowia dotacje na regeneracyjne wapnowanie gruntów rolnych przyznawane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu. Celem
tej formy pomocy jest zmniejszenie zakwaszenia gleb spowodowanego przez
zanieczyszczenie srodowiska, szczególnie przez przemysl. Beneficjentami dotacji sa
gminy. Warunkiem uzyskania dotacji na regeneracyjne wapnowanie uzytków rolnych
jest w tym przypadku przeprowadzenie badan kwasowosci gleb objetych programem
gminy na dany rok. Badania takie wykonuje w województwie dolnoslaskim Stacja
Chemiczno - Rolnicza we Wroclawiu, która na ich podstawie wydaje zalecenia co do
wysokosci dawki czystego skladnika CaO na l ha. Koszty wapnowania gleb obejmuja:
wykonanie badan kwasowosci gleb, zakup wapna, transport wapna, wysiew wapna do
gleby. Fundusz dofinansowuje koszty zakupu wapna. Pozostale koszty tj. wykonanie
badan kwasowosci gleb, transport wapna i jego wysiew do gleby pono sza gminy i
rolnicy - wlasciciele wapnowanych gruntów (wysiew wapna do gleby wykonywany
jest najczesciej przez rolnika). Przy wyborze dostawcy wapna wnioskodawce
obowiazuje ustawa o zamówieniach publicznych. Wykonanie zadania - wysiew wapna
do gleby - odbierane jest komisyjnie przez przedstawicieli gminy i Dolnoslaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego oraz rolnika. Maksymalna wysokosc udzielanej pomocy
wynosi w tym przypadku 50% wartosci zadania.
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Kazdy projekt lub program wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
powinien wpisywac sie w ramy okreslone przez unijne oraz krajowe dokumenty
strategiczne. Spójnosc dokumentów strategicznych oraz programowych UE i Polski
zostala zaprezentowana na diagramie nr l.

Ponizej opisano szczególnie istotne dla programowania w naszym kraju dokumenty,
a mianowicie ustawe o Narodowym Planie Rozwoju, projekt Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013 oraz projekt Narodowych Strategicmych Ram Odniesienia.
Ponadto szczególowo opisano proces konsultacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, który jest szczególnie wazny dla podmiotów pragnacych wlaczyc sie do
procesu programowania na poziomie krajowym. Wprawdzie planuje sie nowelizacje
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, a prace nad samym planem zostaly zakonczone,
jednakze dokument ten byl baza, na podstawie której powstaly Narodowe Strategicme
Ramy Odniesienia.

Narodowy Plan Rozwoju

U stawa okresla sposób przygotowania i realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w
tym system programowania. NPR jest dokumentem okreslajacym cele rozwoju
spoleczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju regionalnego, oraz
sposoby ich osiagania w okresie okreslonym w tym planie. W odniesieniu do
specyficznych problemów rozwojowych o charakterze spolecznym, gospodarczym i
przestrzennym, cele szczególowe NPR moga byc realizowane na wyodrebnionym
obszarze okreslonym w programach. W celu realizacji NPR tworzy sie miedzy innymi
sektorowe, regionalne i inne programy operacyjne. Zarówno NPR jak i programy
operacyjne sa konsultowane z jednostkami samorzadu terytorialnego oraz partnerami
spolecznymi i gospodarczymi* .

Obecnie realizowany plan (na lata 2004-2006) byl tworzony glównie po to, aby
przedstawic Unii Europejskiej dokument opisujacy dzialania, które zostaly sfmansowane
ze srodków funduszy strukturalnych. Natomiast NPR na lata 2007-2013, czyli na
kolejny okres budzetowy UE, mial spajac wszystkie przedsiewziecia i dzialania o
charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. NPR mial sprzyjac realizowaniu
interesów róznych grup ludnosci, ukierunkowywac i stabilizowac dzialanie instytucji
publicznych i spolecznych, zapobiegac napieciom i rozczarowaniu panstwem, tworzyc
podstawy do trwalego i zrównowazonego gospodarowania.zasobami przyrodniczymi

w interesie przyszlych pokold. W ten sposób NPR IJlial stac sie narzedziem
programowania i koordynowania dzialan podmiotów publicznych, prywatnych i
spolecznych, szerokiego partneat.wa dla rozwoju Polski .•.

* Przez partnerów spolecznych i gospodarczych rozumie sie organizacje przec!A<biorców ipracodawców, zwiazki

zawodowe, samorzady zawodowe, organizacje pozarzadowe oraz jednostki naukowe, których dzialalnosc obejmuje

zagadnienia zwiazane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi.
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Cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 mialy byc realizowane w
ukladzie pieciu programów horyzontalnych (kierunków rozwoju) zapewniajacym
efektywne zarzadzanie i wlasciwa koordynacje pomiedzy programami operacyjnymi.
Obok programów operacyjnych, w ramach odpowiednich programów horyzontalnych
przewidywano realizacje przedsiewziec i projektów finansowanych w ramach
programów europejskich oraz innych (np. ze zródel Banku Swiatowego, Instrumentów
Finansowych EFTA i Norwegii) posiadajace podobne cele i wdrazanych w podobny
od przewidzianego dla programów operacyjnych sposób.

Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny
okreslajacy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrazania funduszy unijnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Spolecznego (EFS) oraz Funduszu Spójnosci w ramach budzetu Wspólnoty na lata
2007-13. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjnosci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci,
zapewniajacej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnosci spolecznej,
gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnatrz kraju.

Obok celu strategicznego NSRO zakladaja realizacje celów szczególowych,
wynikajacych z wyzwan Strategii Lizbonskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty
oraz wniosków wynikajacych z analizy slabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a
takze stojacych przed nia szans i zagrozen, tj.:

tworzenie warunków dla utrzymania trwalego i wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego;
wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitalu ludzkiego oraz spolecznego;
podniesienie konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw w tym szczególnie sektora
uslug;
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, majacej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjnosci Polski ijej regionów;
wzrost konkurencyjnosci polskich regionów i przeciwdzialanie ich marginalizacji
spolecznej, gospodarczej i przestrzennej;
rozwój obszarów wiejskich.

NSRO beda realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO),
zarzadzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO), zarzadzanych przez Samorzady poszczególnych województw.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Infrastruktura i srodowisko
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Program Operacyjny Kapital ludzki
Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka
Programy Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej
Program Operacyjny Pomoc techniczna

Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia bedzie opieral sie na przyjetym
przez Rade Ministrów w 2005 roku projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007-13,
który w przeciwienstwie do NSRO nie jest dokumentem wymaganym przez Unie
Europejska·

Konsultacje wstepnego projektu Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji wstepnego projektu Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 odbylo sie 17 lutego, natomiast caly proces
konsultacji bedzie przebiegal w okresie luty - maj 2006 r. Konsultacje beda realizowane
przy pelnym zaangazowaniu jednostek organizacyjnych i pracowników administracji
rzadowej i samorzadowej. Koordynacja calosci dzialan zajmuje sie Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Celem konsultacji jest z jednej strony - poinformowanie
spoleczenstwa o przygotowanej przez rzad wstepnej wersji NSRO, z drugiej - uzyskanie
informacji zwrotnej od róznych srodowisk i grup spolecznych na temat proponowanej
strategii realizacji celów NSRO. Konsultacje beda przeprowadzone w mozliwie
naj szerszym wymiarze geograficznym, branzowym i srodowiskowym - oznacza to
m.in. srodowiska zawodowe i zwiazkowe, organizacje pracodawców i przedsiebiorców,
srodowiska samorzadowe, rolników, srodowiska akademickie oraz organizacje
pozarzadowe. W konsultacjach beda mogli uczestniczyc wszyscy zainteresowani - nie
tylko partnerzy instytucjonalni. Konsultacje spoleczne beda obejmowac nastepujacy
zakres tematyczny:

uklad celów i priorytetów NSRO,
kryteria alokacji srodków na programy operacyjne,
strukture alokacji srodków na poszczególne programy operacyjne,
system instytucjonalny wdrazania funduszy strukturalnych w Polsce.

Konsultacje beda realizowane przez administracje centralna za pomoca:
konferencji,
spotkan srodowiskowych (centralnych),
bezposredniej komunikacji z MRR - mozliwosc zlozenia opinii pisemnej,
mediów (prasa, radio, telewizja, internet),
strony internetowej.

organizowanych we wspólpracy z wlasciwymi ministrami, samorzadami
województw, jednostkami samorzadu terytorialnego, srodowiskiem naukowym oraz
partnerami spolecznymi i gospodarczymi (w tym organizacjami pozarzadowymi).
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Konsultacje spoleczne dokumentów programowych sa szczególnie istotne dla tych
podmiotów, które oczekuja wlaczenia waznych dla nich zagadnien w ramy finansowania
ze srodków Unii Europejskiej. Konsultacje sa realizacja zapisanej w rozporzadzeniu
nr 1260/1999 WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajacym przepisy ogólne w sprawie
funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999) zasady partnerstwa.
W naszym kraju tryb ich realizacji zostal okreslony w rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie trybu i terminów konsultacji,
wspóldzialania i wspólpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju,
programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci (Dz. U. Nr 10
poz. 74). Zasada ta pozwala takze na zglaszanie odpowiednich wniosków do instytucji
zarzadzajacych programami operacyjnymi na kazdym etapie ich tworzenia. Nalezy
zaznaczyc ze Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich jest równiez tworzony
przy zachowaniu zasady partnerstwa.

Programy operacyjne

W tej czesci referatu scharakteryzowano programy operacyjne i realizowane w
ramach nich priorytety oraz dzialania, które sa istotne z punktu widzenia potencjalnych
beneficjentów zaangazowanych we wdrazanie Narodowego Programu Wapnowania
Gleb. Beneficjentami tymi moga byc: uczelnie wyzsze; jednostki badawcze, w tym
jednostki organizacyjne PAN; instytucje wspierajace rozwój innowacyjny regionu (centra
transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, przemyslowe, inkubatory
przedsiebiorczosci); przedsiebiorcy; instytucje otoczenia bimesu; osoby fizycme, prawne
oraz jednostki nie posiadajace osobowosci prawnej uprawnione do prowadzenia
dzialalnosci szkoleniowej, osoby prowadzace dzialalnosc rolnicza i inne. Ponizsze
charakterystyki zostaly sporzadzone na podstawie projektów poszczególnych programów
operacyjnych, a w przypadkach dla których projekty takie jeszcze nie powstaly opierano
sie na zapisach Narodowych Strategicmych Ram Odniesienia. Dlatego tez szczególowosc
opisów dla poszczególnych programów operacyjnych jest rózna.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna Gospodarka
Dzialanie: 1.3. Wspieranie Innowacji
Cel Dzialania: Poprawa warunków dla dzialalnosci gospodarczej - rozwoju i dyfuzji
przedsiewziec innowacyjnych.
Opis dzialania: W ramach Dzialania 1.3. wspierane beda projekty zwiazane z
tworzeniem i udostepnianiem przedsiebiorcom infrastruktury do prowadzenia
innowacyjnej dzialalnosci gospodarczej w ramach parków przemyslowych, parków
naukowotechnologicznych oraz inkubatorów technologicznych wraz z wyposazeniem
znajdujacych sie w nich laboratoriów. Wspierane beda projekty przyczyniajace sie do
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wzrostu konkurencyjnosci przedsiebiorstw poprzez innowacje produktowa lub
procesowa. W ramach Dzialania wsparcie uzyskaja równiez centra doskonalosci, cen
tra transferu technologii, a takze tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo
rozwojowego w przedsiebiorstwach.

Rodzaje projektów:
W ramach Dzialania realizowane beda projekty polegajace miedzy innymi na:
budowie, rozbudowie i uruchomieniu parków przemyslowych, parków
naukowotechnologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym
przedsiebiorczosci akademickiej) wraz z wyposazeniem znajdujacych sie w nich
laboratoriów;
budowie, rozbudowie i uruchomieniu centrów doskonalosci, centrów transferu
technologii;
przygotowaniu terenów do dzialalnosci inwestycyjnej zwiazanej z parkami i
inkubatorami przedsiebiorczosci (m.in. realizacja dojazdów, sieci infrastruktury
technicznej do terenów inwestycyjnych);
tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiebiorstwach;

Rodzaje beneficjenów:
uczelnie wyzsze;
jednostki badawcze, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk;
instytucje wspierajace rozwój innowacyjny regionu (centra transferu technologii,
parki naukowo-technologiczne, przemyslowe, inkubatory przedsiebiorczosci).

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Podstawowe cele RPO zwiazane sa z podnoszeniem konkurencyjnosci
poszczególnych regionów oraz promowaniem zrównowazonego rozwoju. Cele te
osiagane sa poprzez zintegrowane oddzialywanie na tworzenie warunków dla wzrostu
inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie warunków dla wzrostu
zatrudnienia. Dzialania dla osiagniecia okreslonych w RPO celów sa koordynowane z
dzialaniami podejmowanymi w ramach PO. W ramach RPO wsparciem zostana objete
miedzy innymi:

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiebiorczosc.
Srodowisko.

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

Zgodnie z decyzja Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006. nie bedzie realizowany
odrebny program operacyjny "Srodowisko". Zakres Programu odnosi sie do wszystkich

elementów srodowiska: wody, powietrza, powierzchni ziemi wraz z gleba, zasobów
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geologicznych, fauny i flory, krajobrazu oraz klimatu. Do najwazniejszych czynników
pogarszajacych jakosc gleb w Polsce zaliczono (w projekcie programu operacyjnego
"Srodowisko") w skali lokalnej oddzialywanie przemyslu wydobywczego oraz
oddzialywanie pylów i gazów emitowanych przez przemysl i pojazdy samochodowe.
Jako problem ponadlokalny wskazano zakwaszenie gleb w zwiazku z osadzaniem sie i
wymywaniem przez opady zanieczyszczen z atmosfery. Do najwazniejszych czynników
pogarszajacych jakosc gleb uzytkowanych rolniczo w Polsce zaliczono wadliwe ich
uzytkowanie oraz niewlasciwe stosowanie nawozów sztucznych (stosowanie
skoncentrowanych nawozów mineralnych, malejacy udzial nawozenia organicznego,
niedostateczne wapnowanie gruntów) i srodków ochrony roslin oraz zanieczyszczenie
atmosfery. W zwiazku z powyzszym wskazano na koniecznosc ograniczenia procesu
zmniejszania sie zyznosci gleb poprzez stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej.
Jednakze w programie brak bylo dziala!}nakierowanych wprost na odkwaszanie gleb.

Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka

Celem Programu Operacyjnego Konkurencyjna gospodarka (PO KG) jest
wzmocnienie roli przedsiebiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy.
Ponadto program posiada cele szczególowe zwiazane z wzmocnieniem pozycji
konkurencyjnej przedsiebiorstw, zwiekszeniem wplywu sektora nauki na gospodarke,
tworzeniem miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce oraz wzmocnieniem powiazan
miedzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. Przyjeta strategia PO KG zaklada
kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsiewziec oraz doradztwa i szkolen
niezbednych do realizacji inwestycji -jako dzialan przyczyniajacych sie do wzmocnienia
ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) oraz na rynkach
miedzynarodowych i w konsekwencji kreujacych przyszle miejsca pracy.

Celem ulatwienia tworzenia, transferu oraz wdrozenia nowych rozwiazan, zarówno
technologicznych, jak i organizacyjnych przez przedsiebiorców, wsparciem zostanie
objete szeroko rozumiane otoczenie biznesu o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach
dzialan majacych na celu zwiekszenie efektywnosci funkcjonowania instytucji otoczenia
biznesu przewiduje sie wsparcie sektora nauki dzialajacego na rzecz zwiekszania
nowoczesnosci polskiej gospodarki. Ponadto, wsparcie dotyczy kooperacji w sferze
gospodarki i nauki, obejmujaca zarówno przedsiebiorców, jak i instytucje otoczenia
biznesu, w tym jednostki naukowe. Przyczyni sie ono do zwiekszenia efektów synergii
uzyskiwanej dzieki wspólpracy, przyspieszenia dyfuzji nowych rozwiazan, a takze
zwiekszenia efektywnosci dzialan podejmowanych przez przedsiebiorców i instytucje
otoczenia biznesu.Wsparcie przewidziane w ramach PO KG jest przeznaczone dla
przedsiewziec o wysokim stopniu innowacyjnosci, znaczacym oddzialywaniu na
gospodarke calego kraju, niezaleznie od sektora czy branzy, której dotyczy (przy
ograniczeniach wynikajacych z zakresu interwencji EFRR oraz pomocy publicznej),
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dzieki czemu jest uzupelnieniem dzialan przewidzianych w 16 RPO oraz pozostalych
programów krajowych ujetych w NSRO.

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

Cele programu sa zbiezne ze Wspólnotowa strategia rozwoju obszarów wiej skich,
a takze zapisami krajowej strategii rozwoju obszarów wiejskich i obejmuja: poprawe
konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego; poprawe stanu srodowiska abiotycznego,
siedlisk przyrodniczych i krajobrazu; poprawe jakosci zycia na obszarach wiejskich
oraz dywersyfikacje dzialalnosci i budowanie struktur lokalnych na rzecz zatrudnienia
i dywersyfikacji (LEADER).

W rozdziale 6 Programu uznano zakwaszenie gleb za najwazniejszy czynnik
przyczyniajacy sie do degradacji gleb w Polsce. Jako przyczyny zakwaszenia wskazano
klimat i warunki glebowe, nie docenienie potrzeby wapnowania gleb (zwlaszcza w
przypadku uzytków zielonych), niedostateczne jego stosowanie, a takze zaprzestanie
stosowania w szerszym zakresie nawozów zawierajacych wapn. W ostatnich latach
srednie zuzycie nawozów wapniowych w czystym skladniku spadlo z 182 kg/ha w
1989/90 roku do poziomu 94 kg/ha w 2001/02. Wedlug twórców Programu
podstawowym sposobem walki ze zjawiskiem zakwaszenia gleb jest wapnowanie gleb

" .
nawozamI wapmowo-magnezowymI.
Os: l (gospodarcza) - wsparcie konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego
Dzialanie: l. Szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w

rolnictwie i lesnictwie

Cel: podnoszenie poziomu wiedzy i umiejetnosci poprzez doskonalenie zawodowe
osób prowadzacych dzialalnosc rolnicza lub lesna.

Opis Dzialania: realizacja projektów szkoleniowych, adresowanych do rolników i
innych osób pracujacych w rolnictwie lub lesnictwie. Szkolenia maja dotyczyc w
szczególnosci zagadnien zwiazanych z ekonomika i organizacja produkcji oraz
technologia rolnicza.

Beneficjenci: osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadajace osobowosci prawnej
uprawnione do prowadzenia dzialalnosci szkoleniowej.

Dzialanie: 4 . Modernizacja gospodarstw rolnych
Cel: poprawa efektywnosci ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz ich dostosowanie

do rosnacych wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny produkcji, ochrony
srodowiska oraz warunków utrzymania zwierzat.

Opis Dzialania: realizacja projektów, które przyczynia sie do poprawy konkurencyjnosci
gospodarstw rolnych poprzez oddzialywanie w szczególnosci na wzrost jakosci lub
wartosci dodanej produkcji,jej skale, obnizenie kosztów oraz poprawe organizacji
produkcji.

Beneficjenci: osoby fizyczne fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadajace

osobowosci prawnej, prowadzace dzialalnosc rolnicza.
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Os: 2 (srodowiskowa) - poprawa stanu srodowiska i krajobrazu
Dzialanie: 1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Opis Dzialania: doplaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, polozonych na

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kompensuja istniejace
utrudnienia w stosunku do gospodarstw polozonych poza strefami ONW.

Cel: zapewnienie ciaglosci rolniczego uzytkowania ziemi i tym samym utrzymanie
zywotnosci obszarów wiejskich; zachowanie walorów krajobrazowych obszarów
wiejskich; promocja rolnictwa przyjaznego dla srodowiska.

Beneficjenci: osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadajace osobowosci prawnej,
prowadzace dzialalnosc rolnicza.

Dzialanie: 6. Zalesianie gruntów rolnych
Cel: powiekszenie obszarów lesnych poprzez zalesianie uzytków rolnych o niskiej

przydatnosci dla rolnictwa; utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilnosci
obszarów lesnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów lesnych i
tworzenie korytarzy ekologicznych; zwiekszenie udzialu lasów w globalnym bilansie
wegla.

Opis Dzialania: finansowe wsparcie zalozenia pierwszej uprawy na gruntach
wylaczonych z produkcji rolniczej.

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadajace osobowosci
prawnej (w tym takze dzierzawcy), Lasy Skarbu Panstwa.

Dzialanie: 7. Zalesianie gruntów innych niz grunty rolne
Cel: powiekszenie obszarów lesnych przez zalesianie gruntów nierolniczych oraz

gruntów, na których zaprzestano dzialalnosci rolniczej; utrzymanie i wzmocnienie
ekologicznej stabilnosci obszarów lesnych poprzez zmniejszenie fragmentacji
kompleksów lesnych i tworzenie korytarzy ekologicznych; zwiekszenie udzialu lasów
w globalnym bilansie wegla.

Opis Dzialania: wsparcie finansowe zalozenia pierwszej uprawy na gruntach
nierolniczych oraz na gruntach, na których zaprzestano produkcji rolniczej.

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadajace osobowosci
prawnej (w tym takze dzierzawcy).

Os: 3 (spoleczna): podniesienie jakosci zycia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja
ekonomiczna obszarów wiejskich

Dzialanie: 1. Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
Cel: rozwój sektorów pozarolniczych i pozarolniczych zródel dochodów gospodarstw

rolnych, zmniejszenie bezrobocia (w tym bezrobocia ukrytego) i tworzenie miejsc
pracy na WSl.

Opis Dzialania: realizacja projektów dotyczacych podejmowania lub rozwijania
dzialalnosci pozarolniczej na wsi.

Beneficjenci: osoby fizyczne objete ubezpieczeniem na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu spolecznym rolników w pelnym zakresie: rolnicy, malzonkowie lub
domownicy.
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Dzialanie: 5. Szkolenie i informowanie

Cel: (miedzy innymi) rozwój przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich, zwiekszenie
konkurencyjnosci prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, podwyzszenie poziomu
wiedzy i umiejetnosci osób zaangazowanych w prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej.

Opis Dzialania: w ramach dzialania wspierane beda miedzy innymi projekty polegajace
na realizacji szkolen/kursów w zakresie róznicowania w kierunku dzialalnosci
nierolniczej .

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzace dzialalnosc gospodarcza.

Ograniczenia

Dzialania dotyczace sektorów rolnictwa oraz rybolówstwa zostaly wylaczone z
zakresu interwencji instrumentów finansowych polityki spójnosci. Tym samym podstawa
interwencji finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej beda rozporzadzenie Rady
Wspólnoty. Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichi (EFRROW), a w ramach Wspólnej Polityki
Rybackiej - rozporzadzenie Rady ws. Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFRf .
W zwiazku z tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie finansuje sie
na przyklad dzialalnosci uslugowej polegajacej na nawozeniu gleb lub wynajmowaniu
maszyn rolniczych wraz z obsluga.

Nalezy pamietac, ze wszelkie programy wsparcia musza byc zgodne z politykami
Unii Europejskiej a w szczególnosci nie moga zaklócac zasad konkurencji oraz spelniac
wymagania dotyczace pomocy publicznej.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego - Zalacznik IV Rozdzial 4
"Rolnictwo" panstwa czlonkowskie powinny powiadomic Komisje Europejska o pomocy
publicznej stosowanej w rolnictwie. Z uwagi na powyzsze Polskajako nowy czlonek
Unii Europejskiej, zglosila jako jedna z form pomocy dotacje na regeneracyjne
wapnowanie gruntów rolnych przyznawane przez WFOSiGW Wroclaw.

W 2007 r. wygasna w Polsce instrumenty wsparcia krajowego w sektorze rolnym,
które zostaly zapisane w Traktacie Akcesyjnym z 2004 r. i sa stosowane obecnie.
Nowe instrumenty, w wiekszosci, beda musialy przejsc procedure notyfikacji i uzyskac
zgode Komisji Europejskiej, czyli musza byc zgodne z dosyc szczególowym
prawodawstwem UE dotyczacym wsparcia krajowego.

Unijne zasady stosowania pomocy krajowej wynikaja z zasad traktatowych i szeregu
aktów prawnych. Ponizej przedstawiono najwazniejsze z nich:
1. Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska, obowiazujacy panstwa czlonkowskie

art. 87, 88 i 89.

1 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dn. 20 wrzesnia 2005 r., Dz. U. UE. L. 05.277.1. Niniejsze

rozporzadzenie ma zastosowanie do wsparcia wspólnotowego dotyczacego okresu programowania
rozpoczynajacego si~ w dniu I stycznia 200? r.
Projekt rozporzadzenia z dnia 12.2005
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Dla rolnictwa i rozwoju wsi sformulowano szczególowe zasady. Poza przepisami
prawnymi (rozporzadzeniami), Komisja Europejska sformulowala odpowiednie
wytyczne, m.in.:

2. Wspólnotowe wytyczne dla pomocy panstwa w sektorze rolnym (2000/C 28/02),
3. Wspólnotowe wytyczne dla pomocy panstwa w promocji produktów, wymienionych

w Aneksie I do Traktatu WE i niektórych produktów spoza Aneksu I (200 liC 252/
03),

4. Wspólnotowe wytyczne dla pomocy panstwa dotyczacego testów na TSE (zakazne
gabczaste encefalopatie), zwierzat padlych i odpadów z ubojni (2002/C 324/02),

5. Wytyczne dla celów analizy pomocy panstwa dla rybolówstwa i akwakultury (2004/
C 229/03),

6. Komunikat Komisji w sprawie pomocy panstwa: subsydiowane pozyczki
krótkoterminowe w rolnictwie (credits de gestion) (96/C 44/02),

7. Komunikat Komisji zmieniajacy zasady ramowe dotyczace pomocy panstwa na
badania i rozwój (dotyczy tylko czesci rolnej) (98/C 48/02).
Rolnictwa i rozwoju wsi dotycza równiez liczne inne ogólne przepisy uwzgledniajace

zasady konkurencji, w tym takze regionalnej pomocy panstwa. W grudniu 2005 r.
Komisja przyjela nowe wytyczne dla regionalnej pomocy krajowej na okres 2007-13.

Podsumowanie

Jak widac wsparcie finansowe dla szeroko rozumianych beneficjentów Narodowego
Programu Wapnowani Gleb jest mozliwe w ramach kilku opisanych w referacie
wariantów. Naj istotniej sza pozostaje jednak kwestia wykazywania odpowiedniej
aktywnosci przez srodowiska zainteresowane realizacja programu. Dotyczy to
aktywnosci na wszystkich etapach tworzenia dokumentów programowych i
strategicznych w naszym kraju (takze na etapie negocjacji dokumentów programowych
z Unia Europejska). Szczególna rola przypada tu izbom rolniczym, które powinny
wykazywac duze zaangazowanie w dzialania o charakterze lobbingowym oraz
zwiazanym bezposrednio z pozyskiwaniem srodków pomocowych na odkwaszanie
gleb. Przykladem takich dzialan moze byc stanowisko Zarzadu Podkarpackiej Izby
Rolniczej wypracowane wspólnie z Okregowa Stacja Chemiczno - Rolnicza oraz
Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa w sprawie
koniecznosci podjecia kompleksowych dzialan dotyczacych regulacji odczynu gleb
Podkarpacia. W stanowisku tym Izba wnosi miedzy innymi o opracowanie i wdrozenie
ogólnokrajowego programu wapnowania gleb oraz dokonanie zmian ustawowych
umozliwiajacych wsparcie wapnowania gleb ze srodków samorzadowych.

W tabeli nr 2 przedstawiono w sposób syntetyczny najwazniejsze potencjalne zródla
finansowania podmiotów zaangazowanych w realizacje Narodowego Programu
Wapnowania Gleb w Polsce.
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Tabela 2. Najwazniejsze potencjalne zródla finansowania dzialan objetych
Narodowym Programem Wapnowania Gleb w Polsce

Table 2. The most important potential sources oJfinancing actions undertaken
by National Program me oj Limining Soils in Poland

Zródlo wsparcia Rodzaj pomocyBeneficjenci
Source or support

Kind or assistanceBeneficiaries

Budzet panstwa (w

Srodki na zakup nawozówRolnicy, instytuty badawcze,
ramach programów

wapniowych, finansowanieizby rolnicze, przedsiebiorcy
wieloletnich)

badan zwiazanych z
odkwaszaniem gleb, wsparciedla przedsiebiorstwprodukujacych itransportujacych nawozy,wsparcie dzialanpromocyjnych w ramachprogramuWojewódzkie fundusze

Srodki na rekultywacje glebIzby rolnicze
ochrony srodowiska i

zakwaszonych
gospodarki wodnei Program Operacyjny

Doplaty wyrównawcze doRolnicy
Rozwój Obszarów

hektara uzytków rolnych
Wiejskich -

polozonych na obszarach o
Dzialanie 2.1 Wspieranie

niekorzystnych warunkach
gospodarowania na

gospodarowania (np. niska
obszarach górskich i

jakosc gleb - w tym gleby
innych obszarach o

silnie zakwaszone)
niekorzystnych warunkach gospodarowaniaProgram Operacyjny

Inwestycje w gospodarstwachRolnicy
Rozwój Obszarów

rolnych (np. zakup maszyn do
Wiejskich -

rozsiewania nawozów
Dzialanie 1.4

wapniowych)
Modernizacja Gospodarstw rolnych

Program Operacyjny

Wsparcie dla dzialanPrzedsiebiorcy (producenci
Konkurencyjna

innowacyjnych inawozów wapniowych,
Gospodarka

wzmacniajacychhurtownie, przedsiebiorstwa
konkurencyjnosc

transportowe)
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The report indieates possibilities of ensuring finaneial support for the aetions in
c1uded in National Programme ofLiming Soils in Poland. Firstly there are deseribed
eonditions eonneeted with long-term programmes finaneed by national budget.

Seeondly as aUprojeets or programmes implemented with the finaneial support of
European Union are to be in aeeordanee with basie strategie doeuments of UE and
national strategie doeuments the report deseribes the framework of strategie program
ming in European Union and eomplying with it national framework of strategie pro
gramming. Moreover there are presented Polish basie programme doeuments and the
process of soeial eonsultation that is erueial for the subjeets interested in inc1uding
actions undertaken by them into the national programme doeuments.

Further the report deseribes on the basis of present projeets of programme doeu
ments the possibilities of ensuring finaneing aetions undertaken by benefieiaries,
indentified by the author, involved in the realisation ofNational Programme ofLiming
Soils in Poland.

The respeetive parts of the report inc1ude information erueial from the point of
view of three different variants of realization ofNPLS. In the first one the programme
is finaneed entire1y by the national budget, the seeond one assumes inc1uding aetions
undertaken by NPLS into the programme doeuments being prepared in the eountry
and the third one plans that the tasks within NPLS will be implemented in the frame
work ofthe operational programmes ofsimilar objeetives.
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Divina Polonia
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ZASOBY I WYDOBYCIE KOPALIN WAPNIOWYCH

I WAPNIOWO-MAGNEZOWYCH W POLSCE
I ICH WYKORZYSTANIE DO PRODUKCJI NAWOZÓW

Michal Gientka

Panstwowy Instytut Geologiczny

Abstrakt

W referacie o charakterze przegladowym przedstawiono stan zasobów surowców
wapniowych i wapniowo-magnezowych pod katem ich wykorzystania do produkcji
srodków wapnujacych. Jednym z podstawowych srodków wapnujacych jest kreda
jeziorna. Wydobycie kredy uleglo w ostatnich latach znacznemu zmniejszeniu na skutek
likwidacji dotacji przedmiotowej. Rezerwy skal wapiennych i dolomitowych w Polsce
sa bardzo duze, ale sa one rozmieszczone glównie w Polsce poludniowej podczas gdy
najwieksze potrzeby wapnowania wystepuja w srodkowej i pólnocnej czesci kraju.
Slowa kluczowe: kreda jeziorna, wapienie, dolomity, srodki wapnujace

Abstract:

The paper discusses reserves of ca1careous and magnesium-ca1careous raw materi
ais and their use to production of fertilizers. The lacustrine chalk is used as a main
calcareous fertilizer. Production oflacustrine chalk considerable decreased during last
years, due to changes in methods of donations of agriculture production. There are
many other sources of ca1careous fertilizers, mainly from production waste oflime and
dimension and crushed stone industries. Reserves ofthese raw materiais are big, but
their location isn't proper to regions, where they are used.
Key words: lacustrine chalk, limestone, dolomitic limestone

Wprowadzenie

Jedyna kopalina, która po wydobyciu w calosci jest wykorzystywana jako nawóz
wapniowy jest kredajezioma. Dla pozostalych kopalin jest to zastosowanie uboczne.
Jako surowce do produkcji nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
wykorzystuje sie wapienie i margle dla przemyslu cementowego i wapienniczego,
wapienie, marmury i dolomity dla budownictwa i drogownictwa stosowane do produkcji
kruszywa lamanego i kamienia blocznego, dolomity hutnicze oraz magnezyty stosowane
w przemyslach materialów ogniotrwalych i materialów wiazacych. Podstawowym
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problemem wykorzystania do produkcji nawozów wapniowych kopalin innych niz
kreda jeziorna jest rozmieszczenie ich zlóz, zwykle odleglych od terenów, gdzie
stosowanie takich nawozów jest niezbedne. Rozmieszczenie zlóz kopalin wapniowych
w Polsce przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Rozmieszczenie zlóz kopalin wapniowych w Polsce
Fig. 1. Location oj deposits oj calcareous rocks in Poland



M. Gientka
60

Opis surowców do produkcji nawozów wapniowych

Kreda jeziorna.
Kreda jeziorna, której inna, wlasciwa nazwajest wapien lakowy lub wapien jeziorny

jest slabo zdiagenezowanym lub niezdiagenezowanym osadem wieku czwartorzedowego,
zwiazanym glównie z osadami pojeziornymi ostatniego zlodowacenia. Wystepuje w
postaci szlamu wapiennego w slodkowodnych, polodowcowych zbiornikach wodnych,
tworzac samodzielne zloza, ale czesto wystepuje równiez w spagu zlóz torfu i gytii
wapiennej [Marks, 1992].

Kreda jeziorna w suchej masie zawiera co najmniej 45 % CaO. Reszte stanowi
substancja organiczna pochodzenia roslinnego i inne skladniki mineralne terrygeniczne,
glównie kwarc i mineraly ilaste. Gytia wapienna zawiera 22-45 % CaO w suchej masie
oraz znaczna ilosc substancji organicznej [Wyrwicki, 2000]. Skladnikami uzytecznymi
w obu kopalinach jest kalcyt oraz fitogeniczna substancja organiczna. Bardzo
pozytecznym skladnikiem jest siarka, wystepujaca jako siarka rodzima oraz jako skladnik
substancji roslinnej [Wyrwicki , 2002]. Poniewaz granica pomiedzy obiema kopalinami
jest plynna, na ogól dokumentowane sa one wspólnie, jako "kreda jeziorna", przy
czym wartosc zlozowa maja, zgodnie z kryteriami bilansowosci, tylko nagromadzenia
o zawartosci powyzej 40 % CaO w suchej masie.

Zloza kredy jeziornej na ogól sa niewielkie, a swym ksztahem odzwierciedlaja
budowe zbiorników wodnych, w których sie osadzala. Sposród kopalin wapniowych
jest najlepszym surowcem do wapnowania gleb. Graja tu role nic tylko wlasnosci
fizyczne i chemiczne kopaliny (najwyzsza aktywnosc chemiczna w porównaniu z
maczkami wapiennymi), ale równiez rozmieszczenie jej zlóz. Nagromadzenia kredy
jeziornej znajduja sie w wiekszosci w pólnocnej i pólnocno-zachodniej czesci kraju, w
obszarach o najwiekszym zakwaszeniu gleb i braku innych kopalin wapiennych. Dawniej
stosowano ja równiez jako surowiec do produkcji wapna palonego i cementu,
zastosowanie to obecnie zaniklo. Intensywne poszukiwania i dokumentowanie zlóz
kredy jeziornej podjeto w latach 70-tych ubieglego stulecia. Znaczna czesc zlóz
udokumentowanych wówczas pozostaje dzis, po zmianie warunków politycznych i
gospodarczych, nicwykorzystana. Sa to na ogól zloza, jak na te kopaline, duze. W
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 200 l w sprawie kryteriów
bilansowosci zlóz kopalin (Dz. U. nr 153, poz. 1774) przyjeto nastepujace parametry
brzezne przy dokumentowaniu zlóz kredy jeziornej i gytii wapiennej: minimalna
miazszosc zloza l m, maksymalny stosunek miazszosci nadkladu do miazszosci zloza
0,3, minimalna zasadowosc ogólna 40 % CaO.

W "Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" zloza kredy jeziornej
wykazywane sa wspólnie ze zlozami kredy piszacej, przy czym do zlóz kredy piszacej
w rozdziale "Kreda" wliczane sa tylko niewielkie zloza w porwakach osadów wieku
kredowego w krach lodowcowych w pólnocno-wschodniej Polsce (17 zlóz o lacznych
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zasobach 36 mln ton i wydobyciu w 2004 r 74,76 tys. t). Wapienie kredowe o typie
kredy piszacej z województwa lubelskiego wykorzystywane w przemysle cementowym
omawiane sa oddzielnie. Aktualnie znanych jest w Polsce (stan na 31 grudnia 2004)
197 zlóz kredy jeziornej i kredy piszacej (Tabela 1). Wydobycie prowadzone jest w 58
zlozach, o lacznych zasobach rozpoznanych szczególowo (kategorie rozpoznania A, B

i CI) 26,44 mln t. i wstepnie (kategoria C) 0,72 mln 1.,z czego tylko polowa prowadzi
stala eksploatacje. W 53 zlozach eksploatacji zaniechano.

Tabela 1. Udokumentowane zasoby kredy w Polsce wedlug "Bilansu zasobów
kopalin i wód podziemnych w Polsce" stan na 31 grudnia 2004 (w mln. t)

Table 1. Documented resources oj chalk in Poland, aJter ''Balance oj Raw
Material and Groundwater Resources in Poland"as oj 31 December
2004 (in millions oj tons)

Zasoby geologiczneZasoby

Wyszczególnienie

Iloscbilansowepozabi-przemy-
zlóz

RazemA+B+C1C2lansoweslowe

I. Zasoby ogólem

197198.38102.7495.6412.6316.58

w tym - zasob zlóz zagospodarowanychRazem -
5827.1626.440.721.8615.14

l. Zloza zakladów czynnych

2915.1114.570.541.798.90

2. Zloza eksploatowane
29

12.0511.870.18
0.07
6.23

okresowo w tym - zasoby zlóz nie zagospodarowanychRazem -

86128.7654.2874.480.12-
l. Zloza rozpoz. szczególowo

5469.7453.0516.69--

2. Zloza rozpoz. wstepnie
3259.021.2257.800.12-

w tym - zloza, których eksploatacji zaniechanoRazem -
5342.4622.0220.4410.651.44

Wydobycie kredy w 2004 roku gwaltownie spadlo i wynioslo zaledwie 474 tysiace
ton. Stanowi to tylko 40 % wielkosci wydobycia w roku poprzednim, a 13 % wielkosci
wydobytej w roku 1991, gdy jej produkcja byla najwieksza [Gientka, 2005]. W roku
2005 obserwuje sie dalszy spadek wydobycia kredy jeziornej. Róznice w wielkosci
wydobycia kredy jeziornej spowodowane sa zmianami zasad dotowania produkcji i
transportu nawozów wapniowych, co w zasadniczy sposób wplywalo na oplacalnosc
eksploatacji. Na rys. 2 przedstawiono zmiany wielkosci zasobów i wydobycia kredy w
latach 1989-2004.
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Rys. 2. Zasoby i wydobycie kredy w Polsce w latach 1989-2004 (wedlug "Bilansu
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce ")

Fig. 2. Chalk resources and output in Poland in 1989-2004 (after "Balance oj Raw
Material and Groundwater Resources in Poland ")

Calkowita ilosc zasobów kredy jeziornej i kredy piszacej udokumentowanych w
Polsce wynosi okolo 200 mln t. Przy rocznym wydobyciu, wynoszacym w ostatnich
latach maksymalnie 3 mln t, zasoby te wystarcza na kilkadziesiat lat. Nalezy przy tym
zwrócic uwage, ze w Polsce pólnocnej i pólnocno - wschodniej, nawet przy
ograniczeniach spowodowanych ochrona srodowiska (duza czesc potencjalnych zlóz
lezy w obszarach chronionych Natura 2000), mozliwosci udokumentowania nowych
zlóz kredy jeziornej sajeszcze bardzo znaczne.

Wapienie i margle przemyslu cementowego i wapienniczego

Surowce wapiennicze wystepuja dosc powszechnie w róznych formacjach
geologicznych glównie w poludniowej i centralnej Polsce. Zloza wapieni i margli
dokumentuje sie do glebokosci mozliwej do eksploatacji. Nadklad nad nimi nie powinien
przekraczac 15 metrów, a stosunek N/Z (nadklad/zloze) maksymalnie 0,3. Dla zlóz
wapieni przemyslu wapienniczego wprowadzono dodatkowy wymóg, by srednia wazona

zawartosci CaCa 3 w profilu zloza wynosila co najmniej 90 %.
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Stan zasobów udokumentowanych zlóz wapieni i margli dla przemyslu cementowego
i wapienniczego pokazano w tabeli 2, a zmiany ilosci udokumentowanych zasobów,
jakie dokonaly sie w latach 1989 - 2004, na rysunku 3.

Tabela 2. Udokumentowane zasoby wapieni i margli dla przemyslu cementowego i
wapienniczego w Polsce wedlug "Bilansu zasobów kopalin i wód
podziemnych w Polsce" stan na 31 grudnia 2004 (w mln. t)

Table 2. Documented resources of limestone and marl for lime and cement
industries afler "Balance of Raw Material and Groundwater Resources in
Poland"as of31 December 2004 (in millions oftons)

Ilosc
Zasoby geologiczne

Zasoby

Wyszczególnienie
zlóz

bilansowe
pozabi-Przemy-

Razem

A+B+C1Czlansoweslowe

Zasoby ogólem

17718029,329554,338474,991 513,023246,30

w tym - zasoby zlóz zagospodarowanychRazem-

386063,104911,831 151,2773.123222,20

1. Zloza zakladów
305649,694515,201 134,4954,422829,77

czynnych
2. Zlozaeksploatowane

8413,40396,6316,7718,71392,43
okresowo

w tym - zasoby zlóz nie zagospodarowanychRazem -

9711 791,954479,067312,891406,6824.10

1. Zloza rozp.

615417,394371,871045.52738.9424.10
szczególowo

2. Zloza rozp.

366374,56107,196267,37667,74-
wstepnie

w tym - zloza, których eksploatacji zaniechanoRazem -

42174,26163.4310,8333,22-

Do produkcji maczek do wapnowania gleb wapienie i margle przemyslu cementowego
i wapienniczego uzywane sa tylko marginalnie. Sluza do tego glównie niewielkie zloza
miekkich odmian wapieni (Roztocze, kreda piszaca Lubelszczyzny, obrzezenie Gór
Swietokrzyskich) oraz odpady poprodukcyjne zakladów przemyslu wapienniczego. Z

tego powodu ilosc produkowanych z tych kopalin nawozów wapniowych umyka
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Rys. 3. Zmiany wielkosci zasobów wapieni i margli przemyslu cementowego i
wapienniczego w latach 1989-2004 (wedlug "Bilansu zasobów kopalin i wód

podziemnych w Polsce ")
Fig. 3. Changes oj quantity oj resources oj limes tone and marl Jor lime and cement

industry in 1989-2004 (after "Balance oJRaw Material and Groundwater Re
sources in Poland'')

statystykom prowadzonym przez Panstwowy Instytut Geologiczny. Mozna natomiast
stwierdzic, ze mozliwosci produkcyjne nawozów wapniowych z tego typu kopalin sa
praktycznie nieograniczone. Jedynym ograniczeniem produkcji sa mozliwosci zbytu
produktu.

Wydobycie surowców przemyslu wapienniczego i cementowego wynioslo w roku
2004 lacznie 29,6 mln t, z czego 11,6 mln t wydobyto dla potrzeb przemyslu
wapienniczego (czyste wapienie), a 18,0 mln t dla potrzeb przemyslu cementowego
(margle i wapienie). Dla produkcji nawozów wapniowych zuzyto najprawdopodobniej
tylko niewielki ulamek procenta tej produkcji, glównie ze zlóz dla przemyslu
wapIenruczego.

Kamienie drogowe i budowlane

Jako kamienie drogowe i budowlane wydobywa sie bardzo zróznicowana litologicznie
grupe skal zwiezlych. Stosuje sieje do produkcji kruszywa lamanego oraz kamiennych
elementów foremnych - kostek, plyt, bloków. Odpady produkcyjne ze skal
weglanowych stanowic moga surowiec do produkcji nawozów wapniowych. W tabeli
3 zestawiono ilosc zlóz takich skal, ich zasoby i wydobycie w 2004 roku.
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Tabela 3. Ilosc zlóz,'zasoby i wydobycie poszczególnych typów litologicznych skal
weglanowych uzywanych jako kamienie drogowe i budowlane wedlug
"Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce"stan na 31
grudnia 2004

Table 3. Number oj deposits, resources and output oj calcareous rocks, used as
dimension and crushed stone after ''Salance oj Raw Material and
Groundwater Resources in Poland" as oj 31 December 2004

Kopalina
Ilosc zlózZasoby

Wydobycie
(tys. t)

(tys. t)

Marmur

14245944 15

Marmur dolomityczny

8193 138357

Dolomit

337125584936

Trawertyn

213 103 O

Wapien

90l 2258614259

Wapien dolomityczny

l11934 196

Wapien i dolomit

8356341 586

Razem

156275887910349

Maczki wapienne do wapnowania gleb produkowane sa, w miare mozliwosci zbytu
i posiadanego sprzetu, tylko w niektórych zakladach produkcyjnych. Wykorzystuje
sie do tego odpady, glównie drobne frakcje przy produkcji kruszywa lamanego i grysów
do lastrico. Stanowia bardzo niewielki ulamek produkcji calkowitej tych zakladów.

Dolomity

Dolomity (glówny mineral dolomit - CaMg(C03)2) znajduja wiele zastosowan. Czyste
odmiany dolomitów sluza jako topniki w przemyslach hutniczym i szklarskim, o
zastosowaniu dolomitów jako kamieni drogowych i budowlanych wspomniano
wczesniej. Jednym z zastosowan dolomitów jest produkcja nawozów wapniowo
magnezowych. Wykorzystuje sie do tego glównie drobne frakcje odpadów
poprodukcyjnych.

Zloza dolomitów wystepuja w poludniowej czesci Polski, przy czym najwieksza
czystoscia charakteryzuja sie zloza obszaru slasko- krakowskiego. W tabeli 4 pokazano
stan udokumentowania zlóz dolomitów w Polsce, a na figurze 4 zmiany wielkosci

zasobów iwydobycia dolomitów w latach 1989-2004.
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Tabela 4. Udokumentowane zasoby dolomitów w Polsce wedlug "Bilansu
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce "stanna 31 grudnia
2004 (w mln. t)

Table 4. Documented resources oj dolomites in Poland, after "Balance oj Raw
Material and Groundwater Resources in Poland"as oj 31 December
2004 (in millions oj tons)

Zasoby geologiczneZasoby
Wyszczególnienie

Iloscbilansowepozabi-przemy-
zlóz

RazemA+B+C1Czlansoweslowe

I. Zasoby ogólem

11346.85219.27127.5810.57133.43

w tym - zasoby zlóz za ospodarowanych
Razem -

I4157.80 118.7239.0810.02133.43

l. Zloza zakladów czynnych

4157.80 118.7239.0810.02133.43

w tym - zasoby zlóz nie zagospodarowanychRazem -

5 136.6972.4164.280.55-
l. Zloza rozpoz. Szczególowo

386.22 72.4113.810.55-

2. Zloza rozpoz. Wstepnie

250.47 -50.47 --

w tym - zloza, których eksp10atacii zaniechanoRazem -
252.36 28.1424.22 --
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Rys. 4. Zasoby i wydobycie dolomitów w Polsce w latach 1989-2004 (wedlug
" Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce")

Fig. 4. Dolomite resources and output in Poland in 1989-2004 (after "Balance oj
Raw Material and Groundwater Resources in Poland")
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Magnezyty

Magnezyt (MgCO) znajduje zastosowanie jako material ogniotrwaly (po
wyprazeniu), w przemysle cementowym, oraz jako zródlo magnezu do produkcji

nawozów sztucznych wieloskladnikowych. Magnezyty wystepuja w Polsce wylacznie

na terenie województwa dolnoslaskiego, w postaci zyl w masywach serpentynitowych.

Udokumentowanych jest szesc zlóz magnezytów, z których tylko jedno jest

eksploatowane (tabela 5).

Tabela 5. Udokumentowane zasoby magnezytów w Polsce wedlug "Bilansu
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" stan na 31 grudnia 2004
(w mln. t)

Table 5. Documented resources oj magnesites in Poland, after ''Balance oj Raw
Material and Groundwater Resources in Poland"as oj 31 December
2004 (in millions oj tons)

Wyszczególnienie

I. Zasoby ogólem

l. Zloza zakladów

czynnych

2. Zloza rozpoz.
wstepnie

Razem -

Ilosc
zlóz

lczne

pozabi
lansowe

2.18

Zasoby

przemy
slowe
2.80

2.80

Wydobycie magnezytu w Polsce w 2004 roku wynioslo okolo 53 tysiace ton. W

ostatnich latach zwiekszylo sie ono dwukrotnie, przekraczajac poziom z lat SO-tych.

Niemoznosc selektywnej eksploatacji stosunkowo cienkich zyl magnezytu powoduje

niskajakosc urobku. Jest to powodem, ze niemal wylacznym zastosowaniem kopaliny

jest produkcja nawozów.
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Michal Gientka

RESERVES OF CALCAREOUS AND MAGNESIUM-CALCAREOUS RAW
MATERIALS IN POLAND AND THEIR USE TO PRODUCTION

OF FERTILIZERS.

Summary

In Poland, the lacustrine chalk is used as the main calcareous fertilizer, due to it
good properties. Total documented geological resources of chalk are c10se to 200 mil
lions of tons. There are 197 documented deposits oflacustrine chalk, mainly in north
em Poland. From that number, 58 deposits are still or occasionally exploited. Output of
lacustrine chalk dramatically decreased during last years. One from the reasons is
change in rules of donations for agriculture after connecting Poland to the European
Union. In 2004, output oflacustrine chalk was only 40 % oftotal output in 2003, and
it was only 474 thousands oftons oflacustrine chalk.

The mining and processing waste of calcareous rocks exploiting for use oflime and
cement industry, like dimension and crushed marbies and limestones, can be used as
calcareous fertilizer too. Reserves of these raw materials are big, but their location isn't
proper to regions, where they are used. Because fertilizers are produced mainly from
waste, their output isn't shown in statistics ofPolish Geological Institute.

Magnesites, exploited in Lower Silesia, are used as component of fertilizers. Output
of magnesites in 2004 was 53 thousands of tons from one exploited deposit and was
doubled during last years. Total reserves of magnesites are more than 13 millions of
tons.

Michal Gientka

Panstwowy Instytut Geologiczny
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
michal.gientka@pgi.gov.pl
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Abstrakt

Zakwaszenie gleb uprawnych jest pierwotnym czynnikiem ograniczajacym ich pro
duktywnosc, zarówno w swiecie, jak i w Polsce. Kationy kwasne (H, Al, Mn i w
szczególnych sytuacjach Fe), zwlaszcza glin wywieraja toksyczny wplyw na rosliny
uprawne, który przejawia sie redukcja wzrostu i wielkosci systemu korzeniowego.
Jednoczesnie w glebie zachodza intensywnie procesy uwsteczniania przyswajalnych
zwiazków fosforu i zmniejszenia zawartosci kationów zasadowych. Wapnowanie jest
rolniczym sposobem kontroli nadmiaru kwasnych kationów w glebach uprawnych.
Zabieg ten powinien byc prowadzony w taki sposób, aby osiagnac jednoczesnie trzy
zasadnicze cele (i) eliminacje toksycznosci glinu (ii) optymalizacje przyswajalnosci
fosforu i kationów zasadowych, pod warunkiem (iii) zachowania przyswajalnosci mi
kroskladnikÓw. Przyrost plonu, jako skutek produkcyjny wapnowania gleb upraw
nych, zawiera takze dodatnie efekty srodowiskowe.
Slowa kluczowe: glin, wapn, fosfor, przyswajalnosc skladników mineralnych,
buforowosc gleb, wapnowanie

Abstract

Soil acidity of arabIe soils is the primary factor limiting their productivity, both
worldwide as well as in Poland. Acid cations (H, Al, Mn and in some specific cases
Fe), especially aluminium exert a toxic effect on plant crops, resulting in a reduction of
the root system size and growth rate. Simultaneously intensive processes leading both
to the retrogradation of available phosphorus and the decrease in the contents ofbasic
cations take place in the soi!, Liming is the main agricultural practice for controlling the
excess of acid cations in arabIe soils. The praxis ofliming should be properly under
taken to achieve the following three basic goals, simultaneously: (i) elimination of
aluminium toxicity (ii) optimization of phosphorus and basic cations availability, pro
vide that (iii) micronutrients availability is maintained. Yield increase as the productive
result of arabIe soils liming also involves the assumed environmental effects.
Key words: aluminium, calcium, phosphorus, nutrients availability, soil buffering,
liming
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Zarzadzanie kwasowoscia gleby uprawnej

Ciagle zwiekszajaca sie populacja ludzka wymaga systematycznego wzrostu
produkcji zywnosci, co prowadzi do narastajacej presji rolnika na glebe. Produkcja rolnicza
i ekologia, rozumiana jako srodowisko, które chcemy zachowac w stanie mozliwie
najbardziej zblizonym do naturalnego, pozostaja wiec w stalej sprzecznosci. Nie jest
bowiem mozliwe prowadzenie produkcji rolniczej bez ciaglego zaklócania równowag
fizycznych, chemicznych i biologicznych w agroekosystemie i ekosystemach z nim
sasiadujacych a w konsekwencji w biosferze [Cakmak, 2002; Robert 1996; Wiebe 2003].

Jedna z podstawowych cech kazdego biotopu jest obecnosc w glebie kationów
H+,bez których powstanie i funkcjonowanie swiata zywego nie byloby i nie jest mozliwe
[Schlesinger, 1997]. Jednak nadmierna koncentracja tych kationów moze wykazac
zarówno bezposrednia, czy tez a moze nawet glównie, posrednia toksycznosc dla
swiata zywego [Hede i in., 2001; Kidd i Proctor, 2001]. Kwasowosc gleby (pH < 5,0;

0,01 M CaClz) uznaje sie za glówny czynnik ograniczajacy produktywnosc gleb
uprawnych. W skali globalnej rola tego czynnika szacowana jest na 24,6% a dla
Europy na poziomie 51% [Wood i in., 2000] W Polsce, pomimo braku takiej oceny
czynników produkcji, rola odczynu ksztaltuje sie na zblizonym poziomie. Jak podaje
Lipinski [2005] okolo 52% gleb uprawnych charakteryzuje sie odczynem kwasnym i
bardzo kwasnym.

Odczyn jest tak podstawowym czynnikiem produkcji zywnosci, ze kazdy zabieg
agrotechniczny, regulujacy kwasowosc gleby, ma na celu uzyskanie dodatniego i
bezposredniego efektu produkcyjnego a posrednio takze srodowiskowego. Nie mozna
bowiem zakladac, ze regulacja warunków wzrostu rosliny uprawnej wywola skutki
negatywne dla srodowiska. Zatem wiedza rolnika o aktualnym stanie odczynu
uprawianej gleby i konsekwencjach dla prowadzonej produkcji jest niezwykle waznym
elementem strategii zarzadzania tym czynnikiem w produkcji roslinnej. W ujeciu
calosciowym problem zarzadzania kwasowoscia gleby rodzi pytanie o cele czastkowe
wapnowania, gdyz celem nadrzednym jest wzrost plonu uprawianych roslin. Zakladane
cele czastkowe podlegaj a realizacj ijednoczesnie, aczkolwiek mozna j e wyodrebnic ze
wzgledu na zakres oddzialywania wapna na glebe i rosline. Zadania postawione przed
wapnowaniem obejmuja, usuniecie toksycznosci glinu i manganu, stworzenie
optymalnych warunków dla aktywnosci biologicznej gleby, zwiekszenie dostepnosci
Ca, Mg oraz P i Mo, i poprawe wlasciwosci strukturalnych gleby. Równoczesnie trzeba
uwzglednic fakt zmniejszania sie dostepnosci innych, poza Mo, mikro skladników.

Nadmierna kwasowosc gleby i reakcja rosliny uprawnej

Produkcyjne a takze ekologiczne skutki nadmiernego zakwaszenia gleby
przedstawiaja wypadkowy efekt dzialania szeregu procesów, czesto wspólzaleznych,
a wiec trudnych do jednoznacznego zdefiniowania [Grzebisz i in., 2005; Hede i in.,
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2001; Kidd i Proctor, 2001; Marschner 1991; Van Breemen i in., 1983]. Obserwowane
niekorzystne zjawiska, mierzone najczesciej wielkoscia utraconego plonu uprawianej
rosliny, mala zawartoscia oraz zwiekszonym wymywaniem skladników mineralnych
[Wiebe, 2003] sa wynikiem ujawnienia sie kilka grup wzajemnie powiazanych procesów.
Naleza do nich:

Bezposrednie oddzialywanie powstalych w procesach zakwaszenia gleby zwiazków
toksycznych, a mianowicie kationów H+,AP+ i pochodnych; Mn2+i innych (metale
ciezkie) na rosline,
Redukcja wielkosci systemu korzeniowego uprawianej rosliny, co w rezultacie

zmniejsza jej zdolnosc do pobierania wody i skladników mineralnych,
Powstawanie bezwzglednego niedoboru skladników mineralnych w srodowisku
wzrostu rosliny wywolane zmniejszona koncentracja kationów metali zasadowych:
Ca2+; Mg2+, zmniejszona przyswajalnoscia fosforu, molibdenu i siarki oraz
zwiekszonym wymyciem skladników mobilnych (azotany, siarczany, borany) poza
zasieg systemu korzeniowego uprawianej rosliny.

Wszystkie te procesy powoduja równiez posredni wplyw zakwaszenia gleby na
srodowisko, gdyz rosliny ze slabo wyksztalconym system korzeniowym nie sa w stanie
pobierac skladników ruchliwych z gleby, które migrujac w glab profilu glebowego
ulegaja wymyciu [Grzebisz i In., 2005; Robert 1996; Wiebe2003].

Toksycznosc produktów zakwaszenia gleby

Zakwaszenie gleby wywoluje bezposrednia toksycznosc produktów tego procesu
dla uprawianej rosliny, najczesciej laczone z glinem. Pierwiastek ten zwieksza swoje
ujemne dzialanie na organizmy zywe, w tym na rosliny uprawne, wraz z narastaniem
stopnia utlenienia kationu [Hede i in., 2001]. Mniej sza uwage zwraca sie na mangan a
naj mniej sza na kation wodorowy (H+), aczkolwiek pojawia sie coraz wieksza liczba
publikacji dotyczaca toksycznosci tego pierwiastka, zwlaszcza w wierzchniej warstwie
gleby [Kidd i Proctor, 2001; Zom i Prausse 1993].

Pierwotna reakcja rosliny na toksycznosc glinu ujawnia sie w korzeniu i polega na
zahamowaniu funkcjonowania czapeczki korzeniowej wraz z merystemem korzeniowym
(do 3 mm dlugosci). Wierzcholek korzenia i korzenie boczne grubieja i brunatnieja a
ponadto staja sie kruche. Mechanizmy zaklócajace funkcjonowanie korzenia ujawniaja
sie w scianie komórkowej, membranach cytoplazmatycznych i symplastach
korzeniowych [Marschner 1991, Wilkinson 1994]. W rezultacie tych procesów system
korzeniowy rosliny ulega zmniejszeniu, wrecz redukcji. Na obecnosc toksycznego glinu
naj silniej reaguja rosliny wrazliwe a klasycznym przykladem jest jeczmien (Fot. 1).

Zmiany w morfologii roslin jeczmienia ujawniaja sie hierarchicznie i stopniowo
narastaja, tworzac swoista spirale degradacji procesów zyciowych. Zaklócenie wzrostu

i funkcjonowania systemu korzeniowego, organu pobierania wody i skladników
mineralnych, wywoluje szereg negatywnych procesów metabolicznych, ujawniajacych
siejednak zbyt pózno, aby rolnikje rozpoznal, a tym bardziej skutecznie kontrolowal.
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Do wazniejszych cech morfologicznych jeczmienia ulegajacych zmianom
pod wplywem bezposredniego i posredniego oddzialywania glinu naleza, slabe
ukorzenienie sie roslin, slabe krzewienie, zólkniecie i zasychanie dolnych lisci i
zahamowanie wzrostu.

6,ó Ó,O

Fot.1. Wielkosc systemu korzeniowego i rozkrzewienie roslinjeczmieniajarego
poddanego presji odczynu, faza strzelania w zdzblo

Kontrola, a scislej ograniczenie toksycznego oddzialywania glinu na rosliny
uprawne, sprowadza sie do wyboru rozwiazan agrotechnicznych (wapnowanie,
nawozenie organiczne, nawozenie fosforem, stosowanie nawozów fizjologicznie
zasadowych) lub hodowlanych (uprawa gatunków i odmian tolerancyjnych na nadmiar
glinu i manganu - Tabelal i 2 ).

Tabela 1. Klasy reakcji roslin uprawnych na nadmiar glinu (AI3+)

Tabele 1. Degree of plant crops response to aluminium toxicity (AI3+), Grzebisz
i in., 2005

Klasa reakcji
Degree of response

Bardzo wrazliwe

Very sensitive
Wrazliwe
Sensitive

Tolerancyjne
Tolerant

Bardzo tolerancyjne
Verv tolerant

Rosliny, crops

Jeczmien, lucerna, bobik
Barley, alfalfa, faba bean
Rzepak, koniczyna czerwona, pszenica
Oilseed rape, red c1over, wheat
Koniczyna biala, lubin bialy, pszenzyto
White c1over, white lupine, triticale
Lubin zólty, groch polny, seradela, zyto, ziemniak
Yellow lupine, pea, serradella, rye, notatoe
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Rosliny, crops

Lucerna, kukurydza cukrowa, jeczmien
Alfalfa, sweet com, barle
Koniczyna biala, rzepak
White clover, oilseed raoe

Soja, owies
Soybean, oats
Trawy pastewne, slonecznik
Forage grasses, sunflower

Tabela 2. Klasy reakcji roslin uprawnych na nadmiar glinu (Mn2+)

Tabele 2. Degree oj plant crops response to aluminium toxicity (Mn2+), Grzebisz i
in., 2005
Klasa reakcji

Degree of response
Bardzo wrazliwe

Very sensitive
Wrazliwe
Sensitive

Tolerancyjne
Tolerant

Bardzo tolerancyjne
Verv tolerant

Wapn - skladnik pokarmowy

Niezwykle waznym kryterium w podejmowaniu decyzji o wapnowaniu jest
zapotrzebowanie roslin uprawnych na wapn (Wbite i Broadley, 2003]. Majac na uwadze
stan odzywienia i skutki produkcyjne niedozywienia roslin uprawnych wapniem trzeba,
co najmniej uwzglednic trzy elementy decydujace o dzialaniu tego skladnika, a
mianowicie: mechanizm jego pobierania, ilosciowe zapotrzebowanie uprawianych roslin,
funkcje metaboliczne wapnia. Odzywienie rosliny wapniem zalezy od zawartosci
pierwiastka w korzeniach, scislej w apoplascie (przestrzen korzenia zdolna do wiazania
kationów). Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli 3 koncentracja kationów

Tabela 3. Mechanizmy pobierania makroskladników przez rosliny na przykladzie
kukurydzy,

Table 3. Mechanisms oj macronutrients uptake by plants, an example oj maize,
Barber [1984J

Pierwiastek
Element

Pobranie
skladników

Nutrients uptake
Plon/yield 8 t'l1a-1

Mechanizmy akumulacji, w %
Mechanisms of accumulation, in %

Intercepcja przeplyw masowy
dyfuzja

Interception massf10w
diffusion

99

6
20
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Ca2+ w apoplascie wielokrotnie przekracza rzeczywiste zapotrzebowanie kukurydzy
na ten pierwiastek. Analogiczna, lecz mniejsza w skali, zaleznosc odnotowano dla
magnezu. Tak duza koncentracja kationów wapnia, czy magnezu w apoplascie korzenia
wynika z budowy anatomicznej tego wlasnie organu rosliny. Aktywny proces pobierania
kationów Ca2+ zachodzi bowiem tylko w strefie wierzcholkowej korzenia z aktywna w
tym procesie endoderma [Marschner 1986].

Tabela 4. Zakresy optymalnej zawartosci wapnia dla wybranych roslin uprawnych
Table 4. Calcium sufficiency ranges Jor selected plant crops, zródlo: Walworth

[2005J

Rosliny uprawne Organ i faza rozwojuCa,%
Plant crops

Plant part and growth stage
Zboza l

Cale rosliny przed kwitnieniem0,2-1,0
Cereals

Whole plants before flowering

Jeczmien browanyl
Cale rosliny przed kwitnieniem0,3-2,0

Maltbarley
Whole plants before flowering

Kukurydza2
Zbiór - dojrzaly lisc flagowy0,2-1,5

Maize
Harvest - mature flag leaf

Burak
Dojrzale liscie, zbiór2,5-3,5

Beets
Mature leaves, harvest

Ziemniak
Nac, rosliny - 30 cm0,76-1,0

Potato
Tops, plants - 30 cm

Bulwy, Y2 wielkosci
1,5-2,5

Tubers, Y2 size Rzepak
Dojrzale liscie, przed kwitnieniem0,5-4,0

Canola
Mature leaves, before flowering

Marchew
Zbiór, dojrzale liscie1,0-2,0

Carrot
Harvest, Mature leaves

Lucerna
15 cm od góry, przed kwitnieniem1,2-3,0

Alfalfa
15 cm from the top, before flowering

Koniczyna czerwona
Cale rosliny, przed kwitnieniem0,5-1,0

Red clover
Whole plants before flowering

Tymotka
Cale rosliny, poczatek kwitnienia0,09-0,35

Timothy
Whole plants start of flowering

Manitoba Provincial Soil Testing Laboratory, 1987; "Schulte i Kelling 1991, NCH-46

Rosliny wykazuja znaczne róznice gatunkowe w ilosci wapnia akumulowanego w
okresie wegetacji (tabela 4,5) jak równiez w dynamice akumulacji. Ze wzgledu na to
kryterium oraz na ogólna mase pierwiastka w roslinie podczas zbioru mozna podzielic
rosliny uprawne na trzy grupy o zróznicowanej wielkosci calkowitego zapotrzebowania.
Do roslin o duzym zapotrzebowaniu na wapn naleza, motylkowate i krzyzowe;
umiarkowanym burak i ziemniak a malym zboza i kukurydza.
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Tabela 5. Pobranie jednostkowe wapnia przez wybrane rosliny uprawne [Grzebisz i
in.,2005J

Table 5. lndex oj specific calcium uptake by selected plant crops

Indeks pobraniaIndeks pobrania
Rosliny uprawne

Specific uptakeRosliny uprawneSpecific uptake
Plant crops

indexPlant cropsindex

kg/t plonu
kg/t olonu

Pszenica ozima,

5,0Bobik, 30,0
winter wheat

faba bean

Jeczmien jary,

6,0Lubiny, 30,0
spring barley

luoines

Kukurydza,

7,0Groch, 20,0
malZe

poa

Burak cukrowy,
2,0Lucerna, 20,0

ugarbeet

alfalfa

Rzepak ozimy
50,0Koniczyna czerwona16,0

Winter oilseed rape

Red clover

Ziemniaki, potatoes

0,75Burak pastewny 1,5
Fodder beets

Powyzsze podzialy powaznie sie komplikuja, gdy w"rozwazaniach ujmiemy czynnik
produkcji, jakim bez watpienia jest odczyn gleby. Przykladowo bobik wymaga gleb
zasadowych, groch rosnie dobrze na glebach o odczynie obojetnym a nawet lekko
kwasnym, natomiast lubin zólty preferuje gleby kwasne. Specyficzna reakcja tej grupy

roslin na odczyn gleby wynika z wiazania azotu atmosferycznego (N2)' Rosliny
motylkowate pobieraja wiecej kationów niz anionów i w konsekwencji silnie zakwaszaja
rizosfere. Wrazliwosc roslin motylkowatych na odczyn gleby ujawnia sie na kazdym
etapie procesu wiazania azotu atmosferycznego [Helyar, 1998; Tang i in., 1997].

Niezwykle waznym elementem rozwazan nad zapotrzebowaniem roslin uprawnych
na wapn jest dynamika akumulacji pierwiastka w roslinie. Generalnie, niezaleznie od
gatunku, w okresie wegetacji nastepuje systematyczny wzrost zawartosci i akumulacji
wapnia w roslinach. Na rysunku l przedstawiono dynamike akumulacji wapnia przez
lan rzepaku ozimego plonujacego na poziomie (sredniaz4Iat) - 3,85 t'ha-l [Grzebisz,
Gaj 2000]. Najbardziej zaskakujacym jest fakt, ze rosliny w czasie zbioru akumuluja
tyle samo wapnia co potasu, a oba skladniki nieznacznie przekraczaja wielkosc
akumulacji azotu.

Funkcje metaboliczne wapnia w roslinie sa kluczowe dla prawidlowego
funkcjonowania organizmu (Marschner 1986; White i Broadley 2003). Wapn jest
niezbedny w procesach odpowiedzialnych za, strukture chromosomów i orientacje
genów, podzial i wzrost oraz integralnosc komórek, integralnosc blony
cytoplazmatycznej, aktywnosc enzymów i neutralizowanie kwasów organicznych w

roslinie .W praktyce rolniczej zwraca sie uwage na te procesy metaboliczne, które
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Rys. 1.Akumulacja skladników mineralnych przez rzepak ozimy w sezonie
wegetacyjnym

Fig. 1. Nutrients accumulation by oi/-seed rape over the growing season
[Grzebisz, Gaj,2000J

prowadza do okreslonych skutków produkcyjnych, a mianowicie wzrostu szybkosci
pobierania wody i skladników mineralnych z gleby i zwiekszonej odpornosci na choroby
i szkodniki.

BUFORO~OSCGLEBY

Naturalne mechanizmy regulowania odczynu gleb polegaja na ustalaniu sie stanów
dynamicznej równowagi ilosciowej w glebie miedzy dwoma, specyficznymi grupami
pierwiastków. Do pierwszej grupy naleza pierwiastki o charakterze zasadowym: Ca,
Mg, K i Na, które w srodowisku wodnym ulegaja hydrolizie prowadzajacej do powstania
anionów wodorotlenowych (OH'). Druga grupe reprezentuja pierwiastki o charakterze
kwasnym, Al i H. Z aktualnego stanu wiedzy jednoznacznie wynika, ze gleby wykazuja
naturalna sklonnosc do ponownego zakwaszania sie. Oznacza to, ze potencjal sumy
kationów kwasnych [Ó(AI, H)] przewyzsza potencjal ladunku ujemnego (OH-)
generowanego przez sume kationów zasadowych [Ó(Ca, Mg, K, Na)] [Grauer 1993,
Schwertmann i in., 1987; Van Breemen i in., 1983].
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Tabela 6. Odczyn gleby, donory protonów oraz mechanizmy buforowe
Table 6. Soi! reaction, proton donors and buffering mechanisms

Zakres

Klasy odczynu
pHReakcja / Donor

Mechanizmy BuforoweSoi l reaction

(O,OIM
protonów

classes

CaClz)
Reaction / Protons donor

Buffenng mechanisms

pH range
Skrajnie

Fe3+

Zakres dla Fe

kwasne

+3HzO~
pH: 2,4 - 3,8<4,5

Fe(OH)3
+3W RangeforFe

Extremely acid
Fe3+

+3HzO~Zakres dla

Silnie kwasne
Fe(OH)3+3H+ AI/Fe

4,5 - 5,5 Ae+ Range for
pH: 3,0 -4,8

Strongly acid
+3HzO~

Al(OH)3
+3H+ AI/Fe

Bardzo kwasne

Ae++3HzO~Zakres dla Al

5,0- 5,5 Al(OH)3
+3W

Range for Al
pH: 3,0 - 4,8

Very acid

Umiarkowanie

Koloid-nH + Metalo+~
kwasne

Koloid-Metal + nH+Wymiana

5,5-6,0

kationowa

pH: 4,2 - 5,0Moderately Colloid-nH + Metal"+Cationacid
~Colloid-Metal +

exchangenH+
Slabo kwasne

do obojetnego
(SiOz)n + 2nHzO +Zakres dla Si

Slightly acid to

6,0-7,3nMetae+ ~(Metal- pH > 5,0

neutraI

Si04)n + 4nH+Range for Si

Slabo

Zakres dla
alkaliczne

Caz+ + HzO + COz ~cot

Slightly

7,3 -7,8

CaC03 + 2H+Range for
pH: 6,5 - 8,3

alkaline

C032-
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Podstawowa role w zarzadzaniu kwasowoscia gleby pola uprawnego, zarówno w

znaczeniu produkcyjnym, jak i srodowiskowym, odgrywaja skutki wapnowania

rozpatrywane na poziomie geochemicznym, zwiazane z usuwaniem toksycznego glinu

imanganu [Grauer i Horst 1992, Zom i Prausse 1993] Zrozumienie mechanizmów
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geochemicznych prowadzacych do podwyzszonej zawartosci i aktywnosci jonów glinu

[Al(HP)63+] lezy u podstaw prognozowania skutecznosci zabiegów majacych na celu
regulowanie odczynu gleb, droga wapnowania. Jezeli wapn ijego rola w glebie i roslinie
nie budza kontrowersji, tak wodór i glin stanowia istotny czynnik ograniczajacy
produktywnosc gleb uprawnych [Wilkinson 1994, Wood i in., 2000]. Jeszcze 100 lat
temu [1904) Veith (Hole, 1975] wskazywal na glin jako "siedzibe" kwasu w glebie.
Dopiero w 1962 roku, Jackson wyjasnil mechanizmy dzialania wymiennego glinu

[AI(HP)6Y' który defacto jest donorem protonów ijednoczesnie "siedziba" aktywnej
kwasowosci z wartoscia pK rzedu 5, podobna do kwasu octowego, który slabo dysocjuje
[Hole, 1975]. Oznacza to, ze procesy zakwaszanie gleby przebiegaja w cyklu
zamknietym: AI- H - Al [Schwertmann i in., 1987; Van Breemen i in., 1983].

Potencjal gleby do neutralizowania aktywnosci kationów kwasnych okreslany jest
mianem pojemnosci buforowej gleby. Procesy kontrolujace aktywnosc tej grupy
kationów zachodza z rózna szybkoscia, zalezna od zawartosci w glebie okreslonych
skladników lub zwiazków, zdolnych do neutralizowania wolnych protonów lub/i
kationów glinu, manganu, zelaza. W tabeli 6 zestawiono hipotetyczny zakres zwiazków
i procesów uczestniczacych w neutralizacji nadmiaru kationów kwasnych.

Glin zawarty w glebie w formie hydroksytlenków podlega zlozonym, lecz
odwracalnym procesom, zaleznie od odczynu. Ogólny schemat zachodzacych procesów
przedstawia ponizsze równanie:

xAP++yH O--,}Al (OH) (3x-Y)++yH+2 x y

W roztworze glebowym glin wystepuje w wielu formach chemicznych oraz w
róznych stopniach utlenienia, wykazujac najwieksza toksycznosc dla roslin w formie

[Al(HP)6]3+ [Marschner, 1986]. W roztworze glebowym, czyli w fazie gleby, w której
dochodzi do bezposredniego kontaktu korzenia rosliny z glinem, aktywnosc toksycznej
formy pierwiastka zalezy od pH i kontrolowana jest przez zawartosc zwiazku zwanego

gibsytem-Al(OH)3 (tabela 7, rys. 2).

Tabela 7. Odczyn gleby a zwiazki glinu w roztworze glebowym
Table 7. Soi! reaction and aluminium compounds the soi! solution
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Rys. 2. Rozpuszczalnosc aluminium w roztworze glebowym jako funkcja pH
Fig. 2. The solubility oj aluminium in the soil solution as a function oj pH

[Schlesinger 1997 za Lindsay, 1979J

Przyswajalnosc skladników mineralnych

Celem posrednim regulowania odczynu gleby jest sterowanie procesami
geochemicznymi i mikrobiologicznymi w taki sposób, aby zwiekszyc rozpuszczalnosc,
a tym samym przyswajalnosc i dostepnosc skladników mineralnych. Odczyn gleby
zmniejszajac sie ponizej wartosci optymalnej dla danego pierwiastka prowadzi do
szybkiego spadku jego efektywnosci plonotwórczej (rys. 3). Z trzech podstawowych
skladników mineralnych (N, P, K), naj silniej na zakwaszenie gleby reaguje fosfor.
Pierwiastek ten osiaga maksymalna efektywnosc plonotwórcza w glebie o odczynie

zblizonym do pH = 7,0. Wartosc ta odpowiada maksymalnej zawartosci zwiazków
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ponizej tej granicznej wartosci pH, aktywnosc jonów ortofosforanowych kontroluje
glin a powyzej wapn (rys. 4). Kontrolnarole obu pierwiastków przedstawiajaponizsze
równania:

H2P04 + AJ3~+ 2HP ~ H2P04AI(OH)2 + 2H~
Ca(H2P04)2 + CaC03 + HP ~ CaHP04' 2HP + CO2

120

100
:,<:

,,:;

80
" c:Gl'u r-.H:;:

li 60
·ci ..,oc:~~"" 402 Gl

20
o

4,5

55,567

pH

Rys. 3. Odczyn gleby a wzgledna efektywnosc plonotwórcza pods,tawowych
skladników mineralnych

Fig. 3. Soil acidity and the relative yielding efficienc)! ofbasic nutrients

Wapnowania jest zabiegiem rolniczym wywolujacym szybkie zmiany kierunków
i intensywnosci procesów geochemicznych w glebach uprawnych. Majac na uwadze
glówny cel wapnowania oraz cele czastkowe, zabieg wapnowania nalezy wykonac w
taki sposób (glównie chodzi o dawke, a takze dobór nawozu), aby stezenie skladników
mineralnych w roztworze glebowym, po wprowadzeniu nawozu mineralnego do
gleby, nie przekroczylo równowagowego stezenia zwiazków kontrolujacych ich
rozpuszczalnosc, gdyz wówczas dochodzi do przeksztalcenia skladnika w forme
niedostepna dla uprawianej rosliny.
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Rys. 4. Rozpuszczalnosc fosforu w roztworze glebowym jako funkcja pH
Fig. 4. The solubility of aluminium in the soi! solution as a function of pH

[Schlesinger 1997 za Lindsay, 1979]

Skutki produkcyjne wapnowania
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W praktyce rolniczej zadania wapnowania polegaja na tworzeniu roslinie warunków
do wzrostu poprzez:

eliminacje toksycznego glinu w glebie,
budowe silnego i glebokiego systemu korzeniowego rosliny,
tworzenia struktury agregatowej gleby i tym samym poprawe warunków wodno
powietrznych,
zwiekszenia przyswajalnosci skladników mineralnych
poprawe gospodarki azotem

Znaczenie produkcyjne wapnowania przejawia sie wielkoscia przyrostu plonu w

nastepstwie przeprowadzenia tego zabiegu (rys. 5 i 6). Proces ten nie zachodzi jednak
w prózni zywieniowej, gdyz do wyprodukowania l t nasion rzepaku roslina potrzebuje
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Rys. 5. Przyrost plonu roslin uprawianych w zmianowaniu rzepak ozimy - pszenica
ozima, gleba lekka (lata: 2004-2005)

Fig. 5. field increase oj crops grown in the oilseed rape - winter wheat rotation
light soil (years 2004-2005)

1,2

~
J::-. 0,8
rJ

• rzepak~ u 0,6
oilseed rape

.!: ...Qj':;':i 0,4l: o'li.
'Iii~ 0,2t:!
CI.

o

-0,2 I Conlfol ,

geologiczny wiek i dawka wapna, geological age and Iime rate, t ha·1

zródlo: Diatta, Grzebisz (niepublikowane).

Rys. 6. Przyrost plonu roslin uprawianych w zmianowaniu rzepak ozimy - pszenica
ozima, gleba srednia (lata: 2004-2005)

Fig. 6. field increase oj crops grown in the oilseed rape - winter wheat rotation
medium soil (years 2004-2005)
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netto 60 kg' ha-I azotu a pszenicy 30 kg/ha. Zródlem skladnikajest gleba lub/i nawóz
mineralny. Biorac powyzsze wartosci wskaznikowe pod uwage nalezy wyliczyc tzw.
zapotrzebowanie brutto, które wnosi, zakladajac 70% wykorzystanie skladnika,
odpowiednio 85 i 43 kg . ha-I. Te wartosci prezentujajednoczesnie ilosci azotu, które
potencjalnie moglaby zostac wymyte z gleby kwasnej po zastosowaniu nawozów
mineralnych.
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Witold Grzebisz

PRODUCTIVEAND ECOLOGICAL BACKGROUNDS
OF ARAB LE SOILLIMING

Summary

The paper reports some basic principles dealing with soil acidity controi throughout
liming practices which are the main agricultural as well as ecologica1 practices control
ling the excess of acid cations in soil environments. One ofthe most challenging tasks
in elaborating liming strategies still remains the knowledge oftime-scale mechanisms
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naturally mitigating or accelerating soil acidification. Therefore the complex approach
for successfulliming should pertinently involve the following fundamental goals, simul
taneously: (i) elimination of aluminium toxicity (ii) optimization of phosphorus and
basic cations availability, (iii) maintaining micronutrients availability, and (iv) ecological
friendlyeffect.

It should not be assumed that the improvement of growth conditions for arabIe
crops will yield som e negative effects for the environment. Since the final target of
liming is the increase of crop yield therefore it should be expected to "recreate" some
additional sub-targets generated by the management of soil acidity. These sub-targets
concem the geochemical changes impacting macro and micronutrient solubility (re
duced or improved) and microbial activity. In such case liming practice should be
properly undertaken - rates and type of liming materiais - to avoid any nutrients
precipitation/volatilization resuIting in the oversaturationlbasification ofthe soil solu
tion after incorporation of mineral fertilizers. Since calcium (Ca), aluminium (Al), iron
(Fe) and hydrogen (H) seem to be the main geochemical factors controlling acidity
dynamics under agricultural as well as ecological environments, future strategies in
crop production should be based on the application of so-called "acidification guide
lines" elaborated from broad studies on geochemical acidity-induced dynamics ofCa,
Al, Fe and H in agricultural soils. Therefore liming could be considered as a practice
1eading to create optimal conditions for Ca againstAl, Fe, H.

ProfWitold Grzebisz

Katedra Chemii Rolnej AR
60-625 Poznan

Wojska Polskiego 71f
witegr@au.poznan.pl



PRODUKCYJNE I EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WAPNOWANIA
GLEB POD UZYTKAMI ZIELONYMI

Piotr Golinski

Katedra Lakarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Abstrakt

W pracy przedstawiono produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania
gleb pod uzytkami zielonymi w ujeciu koncepcyjno-przegladowym, wykorzystujac z
obszernego zestawu literatury najbardziej charakterystyczne pozycje. Stwierdzono, ze
produkcja pasz na uzytkach zielonych oraz procesy biogeochemiczne zachodzace w
ekosystemach trawiastych determinuja koniecznosc cyklicznego wapnowania gleb.
Wyniki analiz chemicznych gleb pod uzytkami zielonymi z lat 200 1-2005 dowodza, ze
w skali calego kraju az 58,5% z nich wykazuje odczyn bardzo kwasny i kwasny.
Wskazano, ze zwiekszone potrzeby wapnowania wystepuj a na dobrych paszowiskach
o skladzie botanicznym runi preferujacym lekko kwasny lub obojetny odczyn gleby,
na których stosuje sie intensywne nawozenie azotem. Podkreslono, ze racjonalne sto
sowanie wapnowania na produkcyjnych lakach i pastwiskachjest takze zródlem wap
nia dla innych zbiorowisk trawiastych, ekstensywnie uzytkowanych, wskutek wpro
wadzenia tego skladnika do obiegu w calym ekosystemie.
Slowa kluczowe: pH, produkcyjnosc, uzytki zielone, wapnowanie, wielofunkcyjnosc
zbiorowisk trawiastych

Abstract

The paper presents a conceptual-revision approach to production and ecological
prerequisites of soillirning under grasslands using for that purpose the most character
istic items from the abundant literature on the subject. It was found that fodder pro
duction on grasslands as well as the biogeochemical processes taking place in grass
ecosystems requires periodical soilliming. Results ofthe performed chemical analyses
of soils under grasslands carried out in years 2001-2005 proved that, in the entire
country, up to 58.5% of soils exhibited either very acid or acid reaction. It was shown
that increased demand for liming occurred on good grasslands in the points of view of
its fodder value where plant botanical composition requires slightly acid or neutral soil
reaction and where intensive nitrogen fertilisation was applied. It was emphasised that
rational application ofliming on production meadows and pastures is also a source of
lime for other grass communities utilised extensively following its introduction into the
circulation in the whole ecosystem.
Key words: pH, productivity, grassland, liming, multi-functionality of grass communi
ties
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Podstawowym celem gospodarowania na uzytkach zielonych jest produkcja paszy
o optymalnej wartosci pokarmowej i najwyzszych walorach smakowych. Zarówno
wielkosc pozyskiwanego plonu, jak i jego jakosc uzaleznione sa od wielu czynników
natury biologicznej, siedliskowej i antropogenicznej [Kozlowski i in. 2004] . Jednym z
nich jest wapnowanie, które modyfikuje wiele wlasciwosci fizycznych, chemicznych i
biologicznych gleb pod uzytkami zielonymi.

Problem wapnowania uzytków zielonych byl w przeszlosci wielokrotnie przedmiotem
badan naukowych [Doboszynski 1996]. Uzyskane wyniki wskazywaly zarówno na
zasadnosc stosowania wapnowania [Kowalczyk 1993, Opitz von Boberfeld 1994, Sapek
1997], jak i brak efektów plonotwórczych [Barszczewski i in. 1995, Falkowski i in.
1975, Filipek i in. 1978, Sapek 1993a], a nawet negatywny wplyw tego zabiegu na
materie organiczna gleb lakowych. Okazuje sie jednak, ze rozwój cywilizacyjny
spoleczenstw powoduje degradacyjne oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze, w
tym takze na tereny trwale zadarnione, w mniejszym lub wiekszym stopniu
wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierzat [Sapek 1997]. Specyfika uzytków
zielonych, m.in. w odniesieniu do skladu botanicznego runi i gleb lakowych oraz ich
wielofunkcyjne znaczenie w ekosystemach rolniczych wymaga nieco innego, niz w
przypadku gruntów ornych, spojrzenia na ich wapnowanie.

Celem niniejszego opracowania jest analiza produkcyjnych i ekologicznych
uwarunkowan wapnowania gleb pod uzytkami zielonymi.

Potrzeby wapnowania uzytków zielonych
Poszczególne gatunki roslin lakowych osiagaja pelnie swojego wzrostu i rozwoju

w scisle okreslonych, sobie tylko wlasciwych warunkach siedliskowych. Stwierdzenie
to znajduje glebokie odniesienie do zasobnosci gleby w azot, potas, fosfor, a takze jej
odczynu. W przypadku nawozenia wapniem uzytków zielonych istnieje sytuacja
szczególna, bedaca rezultatem obecnosci w runi bardzo wielu gatunków rózniacych sie
wymaganiami wobec odczynu gleby [Kozlowski i in. 2004]. Dla traw, stanowiacych
najliczniejsza grupe w runi lakowej, najbardziej odpowiednie sa gleby o odczynie od
kwasnego do lekko kwasnego. Tylko niektóre gatunki traw (kostrzewa lakowa, stoklosa
bezostna, rajgras wyniosly) pelnie swojego rozwoju osiagaja w srodowisku obojetnym,
czy lekko alkalicznym. Z kolei wiekszosc roslin motylkowatych najlepiej rozwija sie
na glebach obojetnych badz lekko zasadowych. Ziola lakowe, obecne w runi w niewielkim
udziale, wykazuja natomiast duze zróznicowanie, co do wymagan wobec odczynu
gleby.

Tolerancja roslin lakowych na kwasowosc gleb jest zdecydowanie wieksza niz
roslin uprawianych na gruntach ornych. Ponadto reakcja roslin na odczyn gleby ksztaltuje
sie inaczej u poszczególnych gatunków niz u zespolów roslinnych, które tworza sie w

specyficznych siedliskach lakowych. Zjawisko to jest efektem oddzialywania wielu
czynników biotycznych ksztaltujacych roslinnosc uzytków zielonych, zwlaszcza
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konkurencyjnosci pomiedzy komponentami runi. Specyfika odczynu gleb lakowych w
powiazaniu z ich zasobnoscia w skladniki pokarmowe, zawartoscia materii organicznej
oraz ich uwilgotnieniem, prowadzi do wyksztalcania sie zbiorowisk trawiastych o
okreslonej wartosci uzytkowej. Zaleznosci te znajduja swoje odzwierciedlenie w
fitosocjologicznym podziale trwalych uzytków zielonych. Charakterystyke
najwazniejszych, z punktu widzenia produkcji pasz, zespolów roslinnych z klasy Molinio
Arrhenatheretea przedstawiono na rysunku l.

Siedliska - Sites

zasobne w skladniki podstawowe
rieh in basic nutrients; pH 6,8

ubogie w skladniki podstawowe
poor in basic nutrients; pH 5,1

Lolio-Cynosuretum

I
Festuco-CynosuretumpH 6,7; MO 6%; Lwu 7,2

Nawozenie,pH 5,4; MO 10%; Lwu 4,2
uzytkowanie Fertilisation,Arrhenatheretum

utilisationTrisetetum
pH 6,2; MO 6%; Lwu 5,2 •I•pH 4,5; MO 9%; Lwu 3,8

Poziom gospodarowania

Management level

Cirsio-Polygonetum

lIlBrometeo-SenecionetumpH 7,0; MO 7%; Lwu 3,6
Nawozenie,pH 5,5; MO 8%; Lwu 3,5

uzytkowanie F ertilisation,Molinietum
utilisationJunco-Molinietum

pH 7,2; MO 7%; Lwu 2,8
pH 5,0; MO 11%; Lwu 3,0I

MO - materia organiczna - organie matter

Lwu - liczba wartosci uzytkowej runi wg Klappa - number oj eeonomie value oj sward by Klapp

Rys.l. Zróznicowanie zespolów roslinnych uzytków zielonych z klasy Molinio
Arrhenatheretea pod wzgledem warunków siedliskowych

[Opitz von BoberJeld 1994, zmienione]
Fig. I. DifJerentiation oj plant associations oj grasslands Jrom Molinio

Arrhenatheretea class in regard to site conditions
[Opitz von BoberJeld 1994, changed]

W kontekscie jednej z istotnych cech ekosystemów trawiastych, jaka jest
plastycznosc skladu botanicznego runi, roslinnosc poszczególnych jednostek
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fitosocjologicznych podlega sukcesji pod wplywem zabiegów pratotechnicznych oraz
zmian w siedlisku glebowym. Stwierdzenie to odnosi sie równiez do utrzymywania
specyficznego dla danego zespolu roslinnego odczynu gleby.

Odczyn gleb lakowych ulega istotnym zmianom. Zwiekszanie zakwaszenia gleby
jest rezultatem naturalnego wyczerpywania sie zasobów wapnia, glównie z powodu
produkcji paszy oraz wymywania. Kozlowski i in. [2004] podaja, ze w plonie 8 t siana
wynosi sie z laki okolo 45 kg ha-1 wapnia. Jeszcze wieksze obnizanie sie zawartosci
wapnia w glebach pod uzytkami zielonymi zwiazane jest z wymywaniem tego skladnika
[Opitz von Boberfeld 1994]. W glebach lakowych zasobnych w wapn glównymi
mineralami zapasowymi sa weglan wapniowy i dolomit. Rozpuszczalnosc tych zwiazków
zalezy od stezenia dwutlenku wegla i koncentracji jonów H+w roztworze glebowym.
Z trudno rozpuszczalnego weglanu wapnia powstaje rozpuszczalny wodoroweglan
wapniowy. W tym zwiazku wapn jest bardzo ruchliwy i latwo ulega wymywaniu z
gleby. W naszych warunkach klimatycznych ilosc wapnia wymywanego z gleb lakowych
wynosi okolo 200 kg ha-l rocznie [Kozlowski i in. 2004]. Szczególnie ekstremalnymi
niedoborami wapnia odznaczaja sie gleby pod uzytkami zielonymi wyksztalcone z
torfów wysokich [Golinski 2002]. Z tego wzgledu wapnowanie uzytków zielonych
powinno byc ukierunkowane bardziej na glebe niz na zywienie roslin.

Zmniejszanie sie zasobów wapnia w glebach pod uzytkami zielonymi jest takze
efektem nieprzemyslanej dzialalnosci czlowieka wywolanej obfitym nawozeniem
mineralnym, zwlaszcza azotowym [Doboszynski 1976, Kemp i in. 2005], czy tez
organicznym, przede wszystkim gnojowica [Fotyma i in. 1988, Mazur i in. 1993].
Wymienic nalezy równiez inne czynniki pochodzenia antropogenicznego badz
zoogenicznego, na przyklad kwasne deszcze [Sapek 1997], odchody zwierzat
pozostawiane na pastwiskach, zwlaszcza tych, na których obciazenie jest zbyt duze
[Wachendorfi in. 2006]. Zdaniem Kennedy'ego [1992] sposób gospodarowania na
uzytkach zielonych posiada duzy wplyw na potrzeby ich wapnowania zwiazane z
kwasowoscia uwolniona w wyniku przemian azotu (tab. 1).

Tabela 1. Potrzeby wapnowania uzytków zielonych zwiazane z przemianami azotu
w glebie [Kennedy 1992]

Table 1. Liming requirements on grass lands connected with nitrogen changes in
soil

Sposób uzytkowania runi trawiasto-motylkowatej
Utilisation type or grass-Iegume sward I k
Laka bez nawozenia - Meadow without fertilization
Pastwisko bez nawozenia - Pasture without fertilization
Pastwisko nawozone - Pasture fertilized 336 kg N ha-l
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Z tych wzgledów siedlisko glebowe wymaga systematycznej obserwacji i kontroli
odczynu gleby. Najbardziej pewnym miernikiem pozostaje analiza chemiczna, czyli
okreslenie wartosci pH bezposrednio na lace, czy tez w laboratorium chemicznym
[Lipinski 2005]. Wiarygodnym, lecz niewatpliwie pomocniczym wskaznikiem pozostaje
szata roslinna, czyli zmiany ilosciowe i jakosciowe, jakie dokonuja sie w runi.

Jak podaje Sapek [1997], gleby okolo 50% powierzchni uzytków zielonych w
Polsce wykazuja wartosci pH mniejsze od optymalnego poziomu 5,5, co koresponduje
z zakwaszeniem gleb w odniesieniu do wszystkich uzytków rolnych w naszym kraju
[Fotyma 2003]. Takze z najnowszych danych pozyskanych z okregowych stacji
chemiczno-rolniczych wynika, ze udzial gleb kwasnych i bardzo kwasnych na uzytkach
zielonych w naszym kraju jest bardzo duzy. Na podstawie 9482 próbek gleb stwierdzono,
ze ksztaltuje sie on na poziomie 58,5% (tab. 2).

Tabela 2. Wyniki oceny pH gleb pod uzytkami zielonymi w Polsce w latach 2001
2005

Table 2. Results oj pH evaluation in soils under grassland in Poland in years 2001
2005

Wybrany region
Selected ref(ion
Bialystok
Kielce
Kraków

Olsztyn
Poznan
Rzeszów
Warszawa
Polska - Poland

Nalezy zaznaczyc, ze wiekszosc (56%) materialu analitycznego pochodzila z
województw warminsko-mazurskiego i podlaskiego, a wiec regionów przodujacych w
produkcji mleka w kraju. Dane te wskazuja na duze potrzeby wapnowania gleb pod
uzytkami zielonymi, wykorzystywanymi w tych regionach do produkcji pasz dla krów
mlecznych. W warunkach uregulowanego odczynu gleby mozna bowiem w pelni
wykorzystac potencjal produkcyjny mieszanek trawiastych, a zwlaszcza trawiasto
motylkowatych na uzytkach zielonych, zapewniajacych produkcje pasz o najwyzszej
jakosci i zaspokajajacych wysokie wymagania pokarmowe zwierzat [Wachendorfi in.
2006]. Warto nadmienic, ze duze potrzeby wapnowania uzytków zielonych w Polsce
pólnocno-wschodniej wystepuja w regionie, w którym stwierdzono najmniejsza
antropogeniczna presje zakwaszenia gleb, wyrazona w równowazniku jonów
wodorowych na poziomie 1,6-1,8 kmol H+ha-1 [Filipek 2005].
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Zasady wapnowania uzytków zielonych

W literaturze fachowej istnieja zróznicowane poglady dotyczace poziomu pH gleby,
który wskazywalby na koniecznosc wapnowania gleb pod uzytkami zielonymi. Zdaniem
Sapek [1997], nawozy wapniowe nalezy stosowac w ilosciach gwarantujacych

utrzymanie ich odczynu w optymalnym przedziale pHKC1 5,5-{),5na glebach mineralnych
i pHKC1 4,5-5,0 na glebach organicznych. W zaleceniach brytyjskich wapnowanie
uzytków zielonych uznaje sie za konieczne, gdy pH spadnie ponizej wartosci 5,0 na
glebach mineralnych oraz ponizej wartosci 4,5 na glebach organicznych [Anonim 2000].
Szczególnej troski wymagaja uzytki zielone z duzym udzialem roslin motylkowatych
w runi. W takiej sytuacji gleby mineralne powinny odznaczac siepH = 6,0, a organiczne
pH = 5,3. W przeciwnym razie trwalosc roslin motylkowatych, zwlaszcza koniczyn,
ulega znacznemu zmniejszeniu [Anonim 2000, ALA 2006]. Znaczne potrzeby
wapnowania wykazuja gleby przeznaczone pod przemienne uzytki zielone, na których
najczesciej wysiewane sa mieszanki trawiasto-motylkowate [Golinski 2006].
Systematycznego wapnowania wymagaja takze trwale uzytki zielone polozone na
slabszych glebach gradowych, zwlaszcza sródpolne, sródlesne i górskie.

Przestrzeganie prawidlowych zasad wapnowania uzytków zielonych jest bardzo
wazne ze wzgledu na mozliwosc nasilenia procesu nitryfikacji, którego skutkiemjest
m.in. uwalnianie jonów H+,powodujacych ponowne zakwaszenie gleby (reacydyfikacje)
[Sapek 1993a]. W wapnowaniu uzytków zielonych nalezy zwrócic szczególna uwage
na dobór optymalnej dawki nawozu zaleznej od pH gleby i zawartosci próchnicy.
Najczesciej ksztaltuje sie ona na poziomie 1-1,5 t CaO ha-I w odstepach co 6 lat. W
zakresie czestotliwosci stosowania wapnia podstawowa role odgrywa sklad
granulometryczny gleb, a mianowicie im lzejsza jest gleba, tym nalezy ja czesciej
wapnowac, lecz mniejszymi dawkami [Falkowski i in. 1975]. Najlepsza forma nawozu
wapniowego jest weglan wapniowy [Sapek 1997]. Korzystne efekty tego zabiegu
zapewnia takze weglan wapniowo-magnezowy oraz niekiedy siarczan wapniowy.
Zdecydowanie zalecanym terminem aplikacji wapnowania na uzytki zielone jest okres
pozawegetacyjny, zwlaszcza pózna jesien, lub niekiedy wczesna wiosna, przed
ruszeniem wegetacji roslin. Nawóz wapniowy jest bowiem stosowany na darn i nie
moze byc wymieszany z gleba. Z tego wzgledu nalezy wykorzystywac mozliwosc
polaczenia tego zabiegu z renowacja uzytków zielonych, zwlaszcza przy wykorzystaniu
metody pelnej uprawy, w ramach której mozna wymieszac nawóz wapniowy z gleba
[Golinski 2006].

Efekty wapnowania uwidaczniaja sie stosunkowo pózno od momentu wykonania
zabiegu, gdyz wapn powoli przenika do glebszych warstw gleby. Proces ten zalezy od
rodzaju i dawki stosowanych nawozów, ilosci opadów, warunków wilgotnosciowych i
typu gleby. Wapn przemieszcza sie w glebie w ciagu roku przecietnie na glebokosc 2
4 cm. Jak wskazuja wyniki badan Kopcia i in. [1996], dopiero po siedmiu latach od

zastosowania wapna posadowego na lace górskiej stwierdzono wyrazne zwiekszenie
zawartosci w glebie wapnia wymiennego (tab. 3)
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Tabela 3. Zmiany zawartosci wapnia (mg 100 g-~ w glebie lakowej pod wplywem
wapnowania [Kopec i in. 1996J

Table 3. Changes oj calcium content (mg 100 g-l) in meadow soi! influenced by
liming

Warstwa gleby (cm) PowierzchniaPowierzchnia wapnowana
Soi/layer (cm)

ruewapnowanaLimingarea
No limin~ area0-10

57,089,5
10-20

36,057,0
20-46

26,025,8

Takze Sapek [1997] stwierdzila nastepcze dzialanie weglanu wapnia zastosowanego
na zadarniona powierzchnie laki jeszcze po uplywie pietnastu lat od wapnowania.

Rola wapnowania w produkcji pasz

Zasadniczym celem wapnowania uzytków zielonych jest usuniecie nadmiaru
niepozadanej kwasowosci w wierzchniej warstwie gleby. Najwazniejsze korzysci
produkcyjne wynikajace z racjonalnego wapnowania gleb pod uzytkami zielonymi to:

uzyskanie optymalnego dla wzrostu i rozwoju roslin lakowych odczynu gleby;
- wstrzymanie procesu ich zakwaszenia;
- zwiekszanie przyswajalnosci skladników pokarmowych, zwlaszcza fosforu, dla

roslin lakowych;
zmniejszenie zawartosci w glebie szkodliwych dla roslin jonów glinu i manganu;

- sprzyjanie poprawie zyznosci i wlasciwosci fizycznych gleby.
Wiekszosc badaczy podkresla wiekszy wplyw wapnowania na jakosc paszy

produkowanej na uzytkach zielonych niz na ich plonowanie [Falkowski i in. 2000,
Opitz von Boberfeld 1994]. Jak podaja Kozlowski i in. [2004], nie ma uzasadnienia dla
traktowania wapnia jako istotnego czynnika plonotwórczego. W wielu badaniach przyrost
plonu runi wskutek wapnowania nie wystepuj e [Barszczewski i in. 1995, Sapek 1993a].
Zauwazalny, na ogól w dluzszym okresie czasu, wzrost plonów z lak i pastwisk jest
efektem poprawy wlasciwosci siedliska glebowego i utrzymania czynników wzrostu
i rozwoju roslinnosci lakowej na prawidlowym poziomie. Korzystny wplyw wapnowania
na produkcyjnosc runi zaznacza sie glównie w calkowitej renowacji uzytków zielonych
i stanowi jeden z warunków wykorzystania postepu biologicznego, w postaci
wysiewanych w mieszankach odmian hodowlanych, na ogól wymagajacych do wzrostu
i rozwoju lekko kwasnego lub obojetnego odczynu gleby [Golinski 2006].

Wapnowanie jest elementem racjonalnego gospodarowania na uzytkach zielonych
i moze miec wazny wplyw na sklad botaniczny seminaturalnych i antropogenicznych
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uzytków zielonych [Rodwell1992]. Jak podaje Opitz von Boberfeld [1994], optymalny
poziom pH, z punktu widzenia ksztahowania sie korzystnego skladu botanicznego runi
ijej wartosci pokarmowej, odpowiednio uwilgotnionych gleb mineralnych wynosi okolo
6,0. W tego typu siedliskach odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju znajduja
najbardziej produktywne trawy pastewne oraz rosliny motylkowate, szczególnie koniczyna
biala. Wiekszy poziom pH zalecany jest jedynie w runi z dominacjalucemy [Frame i in.
1998]. Badania przeprowadzone na pastwiskach zycicowych wskazuja, ze odczyn gleby
ma duze znaczenie dla jakosci runi mierzonej liczba wartosci uzytkowej (rys. 2).

7',0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

gleba brunatna

brown soi! ~ •••,.
.•..

.•..
,-

,-"

-----

gleba glejowa

gley soil

4,6 5,0 5,4 5,8

pH W O,ln KCl - pH in 0.1 n KCl

Rys. 2. Wplyw odczynu gleby najakosc runi pastwiska zycicowego {Opitz von
BoberJeld 1994, zmienione]

Fig.2. E.fJect oj soi! reaction on sward quality oj ryegrass pasture {Opitz von
Bobeifeld 1994, changed]

Efekt modyfikacji odczynu gleby poprzez wapnowanie zalezy jednak od klasy i
typu gleby, na której zlokalizowane sa laki i pastwiska. Wskutek zwiekszenia zawartosci
substancji organicznej, udzialu utworów piaszczystych i niedoborów wody pozadany
dla roslin lakowych poziom pH gleby zmniejsza sie.

Optymalny dla roslin lakowych odczyn gleby reguluje jej fizyczne i chemiczne
wlasciwosci, ulatwia dostepnosc skladników pokarmowych i przez to zwieksza plon
runi. Korzystny wplyw wapnowania na plonowanie uzytków zielonych odnotowal w
swoich badaniach Skinner [1997]. Na podstawie doswiadczen przeprowadzonych w
róznych siedliskach, autor ten stwierdzil, ze sredni plon suchej masy runi ulegl
zwiekszeniu z 6,0 t ha-l na obiektach lakowych o pH = 4,5 do okolo 9,0 t ha-I, gdy

gleby cechowaly sie wartosciapH w zakresie 6,0-6,5.
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Na prawidlowo pielegnowanych i wykorzystywanych pastwiskach istnieje stala
tendencja obnizania sie w glebie wartosci pH [Beare i in. 2005]. Zjawisko to zwiazane
jest z akumulacja glebowej materii organicznej i zwiekszaniem zasobnosci gleby w
azot wskutek duzego udzialu w runi roslin motylkowatych. Komponenty te poprzez
duze zapotrzebowanie na makro skladniki powoduja bowiem stopniowy wzrost
pojemnosci wymiennej kationowej i wysycenia roztworu glebowego jonami H+.Spadek
pH jest wiec konsekwencja zwiekszonego tempa wiazania azotu atmosferycznego przez
Rhizobium, zwiekszonej mineralizacji materii organicznej (nitryfikacja w miejscach
wydalania moczu przez zwierzeta) i wymywania skladników w glab profilu glebowego
[Haynes i in. 1993]. Ponadto stopniowe obnizanie sie wartosci pH moze prowadzic do
znacznego spadku produkcyjnosci pastwiska na skutek akumulacji fitotoksycznych
ilosci glinu i manganu w glebie.

Jak podaja Haynes i in. [1993], stosunkowo duze ilosci wapnia spozywanego
przez zwierzeta w paszy sa wykorzystywane w procesie jej przetworzenia w surowce
zwierzece. Jednakze w warunkach uzytkowania pastwiskowego czesc wapnia pobranego
w paszy wraca do gleby w odchodach zwierzat. Niekiedy ilosci te sa na tyle duze, ze
przekraczaja mozliwosci jego pobrania przez odrastajace rosliny w okresie wegetacji,
a wapn w formie jonowej jest podatny na wymywanie do glebszych warstw gleby. Jak
wskazuja wyniki badan Di i in. [2004], traktowanie miejsc, w których zwierzeta wydalaja
mocz, inhibitorem nitryfikacji (dicyjanodiamidem) obniza nie tylko wymywanie
azotanów z gleby o 42-76%, ale takze wymywanie kationów zasadowych, m.in. wapnia
050-65%.

Wielokrotnie podkreslanym w pracach badawczych efektem wapnowania jest
korzystny wplyw tego zabiegu na poprawe skladu chemicznego runi [Falkowski i in.
1975, Smoron 1997]. Jak wskazuja wyniki wieloletnich badan nad okresleniem wartosci
pokarmowej siana produkowanego w Polsce, w ponad polowie analizowanych prób
zawartosc wapnia byla zbyt mala [Falkowski i in. 2000]. Optymalnym poziomem
wapnia w paszy dla przezuwaczy jest 0,7% w suchej masie. Niekorzystny dla zwierzat
jest zarówno niedobór wapnia w paszy, jak i jego nadmiar. Wieksza koncentracja
wapnia jest charakterystyczna dla roslin dwulisciennych (srednio 1,3% s.m.) niz w
traw (0,5% s.m.). W kazdej z grup roslinnosci lakowej istnieje duze zróznicowanie w
zawartosci wapnia zwiazane ze specyfika gatunkowa. Rosliny wystepujace na glebach
kwasnych, tzw. kalcyfoby, kumuluja niewielkie ilosci wapnia, natomiast gatunki
kalcyfilne zdecydowanie wiecej. U gatunków o szerokim spektrum ekologicznym,
wystepujacych w róznych pod wzgledem pH siedliskach, obserwuje sie zwiekszona
kumulacje wapnia w warunkach wegetacji na glebach o odczynie obojetnym i
zasadowym. Okazuje sie, ze zawartosc wapnia jest nie tylko cecha gatunkowa, lecz
takze odmianowa [Golinski 2003, Kozlowski i in. 2003]. Stwierdzenie to odnosi sie
zarówno do traw, jak i roslin motylkowatych.

Koncentracja wapnia w plonie suchej masy runi waha sie w zaleznosci od jej
skladu botanicznego i stadium rozwojowego roslin. W mlodej runi trawiastej zawartosc
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wapnia wynosi okolo 0,6% s.m., a w runi bogatej w ziola, zaawansowanej pod wzgledem
rozwojowym, okolo 1,2% s.m. [Falkowski i in. 2000]. W trawach pastewnych istnieje
duze zróznicowanie zawartosci wapnia w zaleznosci od organu rosliny i stadium
rozwojowego (tab. 4).

Tabela 4. Zawartosc wapnia (% s.m.) w róznych organach nadziemnych traw
[PujJe i in. J 984]

Tobie 4. Content oj calcium (% d.m.) in difJerent above-ground organs oj grasses

Gatunek - Species BlaszkiZdzblaKwiatostany
lisciowe

Stemslnjlorescences
Lea{bladesDactylis glomerata

0,290,240,23
Lolium perenne

0,670,090,36
Phleum pratense

0,400,050,19

Wraz z dobrym odzywieniem roslin w wapn, w runi wzrasta takze zawartosc ,;
innych skladników mineralnych, m. in. fosforu i magnezu, niezbednych w prawidlowym
rozwoju ukladu kostnego i miesniowego u zwierzat, a niedostepnych dla roslin rosnacych
na glebach o niskim pH. Jak podaja Falkowski i in. [2000J, pod wplywem wapnia
wzrasta strawnosc hemicelulozy i zwieksza sie poziom pobierania paszy przez zwierzeta.
Lepsza jakosciowo, wskutek wapnowania, pasza zwieksza efekty produkcji zwierzecej
[Cromack i in. 1970]. Zdaniem tych Autorów zarówno zwiekszenie plonowania, jak i
jakosci paszy, wskazuja na ekonomiczne uzasadnienie wapnowania gleb pod uzytkami
zielonymi o niskim pH.

Nadmierne jednak wapnowanie powoduje niekorzystne zmiany w skladzie
chemicznym pasz. Zbyt duza ilosc wapnia w glebie unieruchamia zwiazki fosforu,
magnezu, zelaza, boru oraz wypiera z kompleksu sorpcyjnego potas i magnez. W tego
typu siedliskach produkowana pasza charakteryzuje sie niedoborami wymienionych
skladników. Szczególna uwage nalezy zwrócic takze na stosunek wapnia do fosforu w
paszy, który powinien wynosic 2: 1. Zbyt duzy stosunek wapnia do fosforu w paszy
wystepuje czesto póznym latem ijesienia, co jest niekorzystne zwlaszcza dla zwierzat
niskowydajnych [Opitz von Boberfeld 1994]. Warto tez wspomniec, ze nadmiar wapnia
w paszy moze powodowac zmiany chorobowe u zwierzat okreslane jako hiperkalcemia
[Falkowski i in. 2000]. Szczególna uwage nalezy zwrócic na nadmierne wapnowanie,
które moze zmieniac dostepnosc mikroelementów (np. Mn, Cu, Co) i zwiekszac ryzyko
wystapienia chorób roslin przenoszonych przez glebe [Beare i in. 2005J. Zbyt wysokie
wartosci pH gleby nie sa takze wskazane w stanowiskach narazonych na okresowe
susze, gdyz jest to zwiazane z mniej sza dostepnoscia wielu skladników mineralnych za
wyjatkiem anionów selenu i molibdenu, waznych dla pasacych sie zwierzat [Goulding

i in. 1998, Opitz von Boberfe1d 1994].
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W swietle zmian skladu chemicznego runi decyzja o wapnowaniu musi byc
wnikliwie przemyslana. Na wielu uzytkach zielonych wystarczajacym zródlem wapnia
sa bowiem nawozy azotowe i fosforowe, zawierajace w swym skladzie chemicznym
ten skladnik. Na korzystny w tym wzgledzie efekt saletry wapniowej zwrócili uwage w
swych badaniach Kozlowski i in. [1983] oraz Sapek [1997]. Okazalo sie bowiem, ze
aplikacja saletry amonowej w wieloletnim nawozeniu uzytków zielonych powodowala
koniecznosc wapnowania gleb, natomiast stosowanie saletry wapniowej przyczynialo
sie do zachowania pozadanej wartosci pH. Efekt ten nalezy wykorzystac zwlaszcza na
uzytkach zielonych, zlokalizowanych na glebach zasobnych w azot.

Wapnowanie a funkcje ekologiczne uzytków zielonych

W swietle upowszechniania zasad rolnictwa zrównowazonego wapnowanie
uzytków zielonych powinno sluzyc nie tylko celom produkcyjnym, lecz równiez stwarzac
warunki dla pozyskiwania szerokiej gamy dóbr ekologicznych z lak i pastwisk.
Wapnowanie gleb pod uzytkami zielonymi moze indukowac i stymulowac ten proces

• poprzez:
przeciwdzialanie zakwaszeniu wód gruntowych i powierzchniowych;
wzrost liczebnosci i aktywizacje mikroflory i fauny glebowej;
utrzymanie równowagi wapniowej w srodowisku.

Przeciwdzialanie zakwaszaniu uzytków zielonych decyduje o ich wielorakich
funkcjach ekologicznych w ekosystemach rolniczych. Jedna z nichjest rola swoistego
filtru, tworzacego bariere migracji biogenów do wód. Obecnosc uzytków zielonych i
zbiorowisk trawiastych w dolinach rzek oraz obnizeniach terenowych tworzy specyficzna
strefe buforowa, dzieki której przechwytywane sa skladniki biogenne wymywane z
pól uprawnych, zwlaszcza zwiazki azotu i fosforu. Jednak strefa ta nie bedzie wydajnym
sorbentem, jesli pH gleb spadnie ponizej wartosci 4,0, poniewaz w takich warunkach
znacznie zmniejszy sie ich pojemnosc sorpcyjna [Sapek 1997]. W tym wzgledzie
obligatoryjne wapnowanie naturalnych uzytków zielonych nie jest konieczne. Na
niektórych typach lak, zwlaszcza legowych, dobre zaopatrzenie gleby w wapn nastepuje
w sposób naturalny. Wraz z namulami rzecznymi na laki zalewane wprowadzanych
jest bowiem okolo 250 kg Ca ha-I [Kozlowski i in. 2004].

Dyskusyjnakwestiajest wplyw wapnowania na materie organiczna gleb lakowych,
z natury odznaczajacych sie jej pozytywnym bilansem. Wyniki badan uzyskane przez
Sapek [1995] wykluczaj a poglad o degradacji uzytków zielonych w wyniku wapnowania
ich gleb pod warunkiem racjonalnego przeprowadzenia tego zabiegu. Stosowanie wapnia
w formie weglanowej, mimo duzych zmian odczynu, nie wplywalo negatywnie na
zawartosc wegla organicznego w wierzchniej warstwie gleby (tab. 5).



Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb pod uzytkami zielonymi-------------------------97
Tabela 5. Wp~vw wapnowania na odczyn gleby i zawartosc wegla organicznego na

lace trwalej [Sapek 1997J
Table 5. Effect oj liming on soi! reaction and content oj organie carbon on

permanent meadow

Warstwa glebypHKclCor•
Doswiadczenit (cm)

brak-2,3 t ha::rbrak-2,3 t ha-I
Experiment Soillayer (cm)

withoutCaOwithoutCaO
0-5

3,85,74,174,46Baniocha 5-103,35.52962,85
0-5

3,74,72,101,98Janki 5-103,34,01,311,50
0-5

3,74,34,734,34Laszczki 5-104,15,43,534,11

Zakwaszenie gleb stymuluje powstawanie w nich nitrozoamin. Zdaniem Barabasza
i in. [1996] gleby pod uzytkami zielonymi, odznaczajace sie bogactwem zycia
biologicznego, sa szczególnie narazone na powstawanie tych fitotoksycznych i
rakotwórczych zwiazków. Stwierdzono, ze w glebach o pH 4,0-6,0 zawartosc
nitrozoamin byla znacznie wieksza w porównaniu do gleb o pH 6,5-7,5. Utrzymywanie
odczynu gleb lakowych na poziomie okolo 6,0 jest wiec racjonalnym dzialaniem w
ochronie bioróznorodnosci ekosystemów ladowych i wodnych, które moga byc
potencjalnie zagrozone wskutek przedostajacych sie do nich nitrozoamin.

Stosowanie wapnowania uzytków zielonych zlokalizowanych na kwasnych glebach
zwieksza populacje dzdzownic. Wieksza aktywnosc fauny glebowej stymuluje procesy
przemiany materii organicznej oraz przyspiesza obieg azotu i fosforu. Ponadto
dzdzownice odgrywaja istotna role we wprowadzaniu wapnia do gleb uzytków zielonych,
na których wapnowanie jest stosowane na powierzchnie darni [Springett 1983].

Wiele gleb pod uzytkami zielonymi charakteryzuje sie stosunkowo silna zdolnoscia
do wiazania metali ciezkich w warunkach obojetnego odczynu gleby. Zakwaszenie
gleb moze wyraznie zmniejszac ta zdolnosc i tym samym zwiekszac ryzyko wlaczania
metali ciezkich do lancucha pokarmowego oraz zanieczyszczac cieki i zbiorniki wodne.
Czynnik ten jest wazny z punktu widzenia interpretacji potrzeb wapnowania gleb na
obiektach nawadnianych sciekami technologicznymi i nawozonych osadami sciekowymi
[Beare i in. 2005, Hooda i in. 1997]. W tym wzgledzie zdaniem Sapek [1997],
zastosowanie weglanu wapnia na uzytkach zielonych wyraznie zmniejsza zawartosc
kadmu i olowiu w glebie, co obserwowano jeszcze po siedmiu latach od wapnowania.

Odrebnym problemem, który moze wystapic w zakwaszonych glebach lakowych,
jest zagrozenie toksycznoscia wolnych jonów glinu. Jak podaja Gorlach i in. [1990],
zwiekszenie wartosci pH powyzej 4,0 niweluje szkodliwe dzialanie tego jonu. Takze

wyniki badan Sapek [1993b] wskazuj a, ze zastosowanie weglanu wapnia skutecznie



98
P Go/inski

zmniejsza zawartosc rozpuszczalnego glinu w glebie (tab. 6), dzialajac skutecznie jeszcze
po uplywie dziesieciu lat od wykonania tego zabiegu.

Tabela 6. Wplyw wapnowania na zawartosc glinu w glebie (AleksJlaki trwalej
(emol (+) kg-l) [Sapek 1993bJ

Table 6. Ejfeet ofliming on aluminum eontent in soi! (AleksJofpermanent meadow
(emol (+) kg-l)

Warstwa gleby (cm) Wapnowanie - Limin"

Soillayer (cm)

brak - without2,3 t ha-l CaO4,6 t ha-I CaO
0-5

1,480,840,50
5-10

1,370,570,38
10-15

1,140,540,45
15-20

0,960,540,44
20-25

0,680,520,42

Na toksycznosc jonów glinu i manganu w stosunku do roslinnosci lakowej na
nadmiernie kwasnych (pH < 4) glebach torfowych wskazywal takze Okruszko [1991].

Z punktu widzenia ochrony srodowiska przyrodniczego zasadne jest, zdaniem
Crofts' a i in. [1994], tzw. okazjonalne wapnowanie uzytków zielonych. Powinno ono
wynikac z wieloletniego gospodarowania w okreslonym zbiorowisku, niemniej

stosowanie do 3 t CaC03 ha-I co 5-10 lat wydaje sie najbardziej uzasadnione.

Podsumowanie

Produkcja pasz na uzytkach zielonych oraz procesy biogeochemiczne zachodzace
w ekosystemach trawiastych determinuja koniecznosc cyklicznego wapnowania gleb.
Okazuje sie bowiem, ze jedynie w warunkach uregulowanego odczynu gleby,
specyficznego dla poszczególnych typów florystycznych uzytków zielonych, mozliwe
jest pozyskiwanie duzych ilosci dobrych jakosciowo pasz podstawowych dla
przezuwaczy oraz wielu dóbr ekologicznych. Zróznicowanie zbiorowisk trawiastych
pod wzgledem skladu botanicznego i siedliska wymusza koniecznosc odrebnego ich
traktowania w aspekcie potrzeb wapnowania. W przypadku niektórych z nich zabieg
ten okazuje sie zbedny.

Niewatpliwie wieksze zapotrzebowanie, co do wapnowania gleb ma miejsce na
dobrych paszowiskach. W sklad ich runi wchodza rosliny lakowe znajdujace swoje
optimum rozwojowe w warunkach lekko kwasnego lub obojetnego odczynu gleb.
Ponadto w produkcji pasz na tego typu lakach i pastwiskach stosuje sie zwiekszone
nawozenie azotem, stymulujace proces zakwaszania gleb. Swiadcza o tym wyniki
analiz chemicznych gleb pod uzytkami zielonymi z lat 2001-2005, sposród których w
skali calego kraju az 58,5% wykazuje odczyn bardzo kwasny i kwasny.
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Potrzeby wapnowania dobrych lak i pastwisk wykorzystywanych w zywieniu krów
mlecznych beda jeszcze wieksze, jesli wprowadzi sie szeroko do praktyki rolniczej
postep biologiczny w formie udoskonalonych odmian hodowlanych traw, a takze systemy
paszowe bazujace na roslinach motylkowatych. Produkcja bialka dla przezuwaczy na
uzytkach zielonych w oparciu o naturalne procesy biologiczne nie tylko wychodzi
naprzeciw zasadom rolnictwa zrównowazonego, lecz jest takze najbardziej uzasadniona
z zywieniowego i ekonomicznego punktu widzenia. Racjonalne stosowanie wapnowania
na produkcyjnych lakach i pastwiskachjest takze dzialaniem proekologicznym, gdyz
stanowi zródlo wapnia dla innych zbiorowisk trawiastych, ekstensywnie uzytkowanych,
wskutek wprowadzenia tego skladnika do obiegu w calym ekosystemie.

Podziekowania

Panu dr hab. Wojciechowi Lipinskiemu za udostepnienie danych zródlowych z
stacji chemiczno-rolniczych skladam niniejszym serdecznie podziekowanie.
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Piotr Golinski

PRODUCTION AND ECOLOGICAL PRECONDITIONING OF SOIL LIMING
UNDER GRASSLANDS

Summary
The aim ofthe performed conceptual-revision studies was to analyse production

and ecological prerequisites ofliming soils under grasslands. On the basis of a compre
hensive review ofliterature on the subject, the authors managed to: prepare the analy
sis of liming requirements of meadows and pastures, e1aborate guidelines for the per
formance ofthis treatment, characterise the significance ofthe application of calcium
fertilisers in fodder production and their impact on the development of the ecologica1
functions of grasslands. It was found that fodder production on grasslands as well as
the biogeochemical processes taking place in grass ecosystems requires periodical soi l
liming. It tums out that only in conditions of a stable soil reaction, specific for indi
vidual floristic types it is possible to obtain on grasslands large quantities of good
quality forage essential for ruminants as well as many other ecological goods. The
diversity of grass communities with regard to their botanical composition and site re
quirements makes it necessary to adopt different approaches to liming needs. Some
times, this treatment may be completely unnecessary. There is no doubt that soilliming
is more important in the case of good grasslands in the point of view of its fodder va1ue
as the floristic composition of their swards is made up of meadow plants which find
their development optimum in slightly acid or neutrai conditions. In addition, it is
common to apply increased nitrogen fertilisation on these types of meadows and pas
tures which stimulates soil acidification processes. Resu1ts ofthe performed chemical
analyses of soils under grasslands carried out in years 2001-2005 proved that, in the
entire country, up to 58.5% ofsoils exhibited either very acid or acidreaction. It should
also be remembered that liming requirements of good meadows and pastures uti1ised in
the feeding of dairy cows are bound to increase as a resuIt of inevitable introduction
into the farming practice ofbiological advances in the form ofimproved cu1tivars of
grasses as well as novel feeding systems based on legumes. The production oflocally
produced protein for ruminants, on the basis of natural biological processes inherent in
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agricultural ecosystems, does not only meet the requirements of sustainable farming
but is also justified from feeding and economical points ofview. Rational application of
liming on production meadows and pastures is aiso a good example of pro-ecological
approach because it is a source oflime for other grass communities utilised extensively
folIowing its introduction into the circulation in the whole ecosystem.

Dr hab. Piotr Golinski, prof nadzw.
Katedra Lakarstwa
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
60-637 Poznan, Wojska Polskiego 38/42
e-mail: pgolinsk@au.poznan.pl
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Grazyna Szoltyk

Instytut Badawczy Lesnictwa

Abstrakt.

Przedstawiono kryteria i efekty wapnowania gleb lesnych w warunkach silnego i
slabszego skazenia. Przeprowadzone badania wskazuja na poprawe warunków

siedliskowych w zakresie odczynu (pHKC1)' zwiekszenia stopnia wysycenia zasadami
kompleksu sorpcyjnego gleb i poprawe stanu mikoryzowego oraz wzrostu drzew.

Abstract.

The criteria and effects of lime application to forest soils under heavy and weak
contamination conditions were presented. These studies evidenced an improvement in

habitat conditions with regard to pHKC1 value, an increase in the level ofbase saturation
of soils and an improvement in the activity of mycorrhizae and tree growth.
Slowa kluczowe: las, wapnowanie, kryteria wapnowania, dawki, efekty.
Key words: forest, liming, liming criteria, rates, eJJects

Wstep

Ogólna powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8 973 tys. ha co odpowiada lesistosci
28,7% (GUS 31.12. 2004), w tym lasy prywatne i gminne stanowia 18,4%. W wiekowej
strukturze lasu dominuja drzewostany II (21-40 lat) i III (41-60 lat) klasy wieku,
zajmujace odpowiednio 21,2% i 24,0% powierzchni. W IV klasie wieku (61-80 lat)
powierzchnia ich wynosi 17,8%, a w V klasie (81-100 lat) 11,7% i w wyzszych klasach
8,4%. Powierzchnia mlodników i upraw I klasa wieku (1-20 lat) zajmuje 12,5%
powierzchni. Lasy iglaste (sosna, modrzew, swierk, jodla) zajmuja najwieksza
powierzchnie tj. 66,6%, przy dominujacym udziale sosny, lasy mieszane zajmuja 18%
powierzchni a lasy lisciaste 15,4%. W strukturze siedliskowej lasów przewazaja siedliska
borowe, wystepujace na 57,6% powierzchni lasów; siedliska lasowe zajmuja 42,4%.

W lasach pozostajacych na ogól od tysiacleci na tych samych terenach w malo
zmiennych warunkach glebowych i klimatycznych, wytworzyly sie w zaleznosci od
panujacych gatunków drzew lesnych rózne siedliska. Na róznych siedliskach lesnych
uksztaltowaly sie istotne procesy obiegu materii i energii warunkujace ciaglosc
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funkcjonowania calych ekosystemów lesnych. Do najslabszych siedlisk, wymagajacych
najwiekszej troski naleza siedliska najslabsze tj.: borowe, które dominuja w naszym
kraju. W siedliskach lesnych jedna z najwazniejszych ról odgrywa symbioza drzew z
grzybami mikoryzowymi, zwlaszcza ektomikoryzowymi. Rola tych grzybów sprowadza
sie do udostepniania i dostarczania skladników pokarmowych drzewom, ochrony
systemów korzeniowych drzew przed patogenami, przekazywaniu wody kumulowanej
w grzybni w okresach suszy oraz wychwytywaniu przez grzybnie znacznej ilosci metali
ciezkich, toksykujacych siedlisko. Oddzialywanie symbiotyczne i ochronne mikoryz
przebiega optymalnie w warunkach kwasnych i slabo kwasnych. Nadmierne
zakwaszenie gleb i skazenie metalami ciezkimi nasilajace sie w Polsce od drugiej polowy
dwudziestego wieku wplywa niekorzystnie na ekosystemy lesne w tym najbardziej na
warunki siedliskowe, na warunki mikoryzowe i przyspiesza bielicowanie gleb. W
aspekcie powyzszego wapnowanie gleb lesnych powinno zmierzac do utrzymania
odpowiedniego odczynu, nie zaklócajacego równowagi symbiotycznej, zapewniajacego
optymalny obieg skladników pokarmowych w ekosystemach lesnych. Z drugiej strony
wapnowanie powinno wplywac korzystnie na rozklad nadmiernie nagromadzajacej
sie butwiny lesnej, przyczyniajac sie do jej mineralizowania.

W oparciu o znajomosc stanu zagrozenia skazeniami ekosystemów lesnych, a
glównie zmianjakosciowych siedlisk (zakwaszenie, ubytek skladników pokarmowych,
zahamowany proces rozkladu materii organicznej) szacunkowe potrzeby wapnowania
lasów mozna ocenic nastepujaco - w terenach zagrozenia ekologicznego na obszar
okolo 250 tys. ha (glównie mlodniki i uprawy), - w terenach o mniejszym zagrozeniu
ekologicznym i niezagrozonych (drzewostany, mlodniki, uprawy lesne i grunty porolne
przewidziane pod zalesienia) na obszar 400 tys. ha. Szkólki lesne i rózne uprawy
plantacyjne stanowiace marginalna powierzchnie lesna gdzie stosuje sie okresowe
wapnowanie, zajmuja obszar 4-5 tys. ha.

Badania nad wapnowaniem lasów w Polsce

Polskie lesnictwo nalezy do jednego z pierwszych w Europie i na swiecie, w którym
zaczeto stosowac nawozy mineralne i wapno tlenkowe w dawce l tonylha w nawozeniu
upraw lesnych. Królikowski [1935 roku] rozpoczal badania nad wplywem wapna i
nawozów mineralnych na wzrost upraw sosnowych. Pozytywne wyniki swoich badan
prezentowal w 1956 roku na VI Miedzynarodowym Kongresie Gleboznawczym w
Paryzu. Badania nad wapnowaniem prowadzono w Instytucie Badawczym Lesnictwa
od lat powojennych do chwili obecnej stosujac zróznicowane dawki wapna weglanowego
mniej aktywnego chemicznie, przydatniejszego w lesnictwie. Zabiegi te poczatkowo
stosowano na glebach zdegradowanych, nastepnie na wydmach sródladowych i
nadmorskich, róznego rodzaju nieuzytkach, w uprawach i drzewostanach gospodarczych

oraz w szkólkach lesnych.
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Kryteria wapnowania i dawkowania

Za glówne kryterium determinujace koniecznosc wapnowania w drzewostanach i
mlodnikach przyjeto w lesnictwie odczyn w poziomie butwinowym (Ofh) wynoszacy

ponizej 3,0 pHKCIw warunkach zagrozenia ekologicznego i ponizej 3,5 pH w warunkach
mniejszych skazen gleb. Drugim waznym kryterium jest miazszosc poziomu Ofh i
formy próchnicy ("mor", "moder") jaka w nim wystepuje oraz wartosc stosunku C/N,
determinujace wysokosc dawek. Kryterium wapnowania upraw lesnych stanowi odczyn

w poziomie akumulacyjno-próchnicznym (A) ponizej 3,5 pHKCI,a w przypadku szkólek
lesnych ponizej 4,0 pHKCIw poziomie uprawnym gleby. W warunkach gleb lesnych
nie zachodzi potrzeba doprowadzenia pH do blisko obojetnego ajedynie utrzymania

go do okolo 1jednostki powyzej wymienionych kryteriów paCl. W oparciu o badania
terenowe i wazonowe prowadzone przez róznych autorów [Evers 1984, Jonas 1982,
Matema 1983, Stre1etzky 1983] i wlasne [Janiszewski 1989, Walendzik 1994, Walendzik
i inni 1995a, 1995b] prowadzone po wojnie w Instytucie Badawczym Lesnictwa, za
wystarczajace okazaly sie dawki od 1-5 ton/ha wapna weglanowego. Dawki te
jednoczesnie nie prowadza do wiekszych zaklócen w stanie jakosciowym i ilosciowym
mikoryz lesnych, a z drugiej strony w miare potrzeby moga byc powtarzane.

Wyniki badan
W referacie przedstawia sie efekty badan nad wapnowaniem gleb lesnych na

wybranych uprawach, w mlodnikach i drzewostanach zlokalizowanych w Sudetach
(Nadlesnictwo Szklarska Poreba) i w Górnoslaskim Okregu Przemyslowym (GOP,
Nadlesnictwo Swierklaniec).

Wapnowanie upraw i mlodników.

W wyniku jednorazowego zabiegu wapnowania dawka 2 t/ha na uprawie swierkowej
i w mlodniku w Nadlesnictwie Szklarska Poreba, stwierdzono odkwaszenie gleby o

0,2 do 0,3 jednostki pHKCljuzw pierwszym roku, utrzymujace sie przez kilka nastepnych

lat, wyrazny okolo 40% spadek zawartosci Alwym.'jak i obnizenie stosunku C/N oraz
ilosciowy wzrost makro skladników pokarmowych, w tym wyrazniejszy magnezu i
wapnia, co wplynelo na wzrost sumy kationów zasadowych i wysycenie kompleksu
sorpcyjnego zasadami (okolo dwukrotny) - glównie w poziomie butwinowym (Tab. 1).
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Tabela 1. Wlasciwosci chemiczne gleb (Szklarska Poreba)
Table 1. Soi! chemical properties (Szklarska Poreba)
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poziom C
N kationy wymienne (mglkg-J)

(cm)
pH CIN
exchangeable cations~BCBS

horizon
(KCl) (mf{/kf{-l)cmol (+)/kg-t%

(cm)
glkg-lKCaMgAl

UJrawa swierkowa - kontrola sp11lceforest cu/ture - controiOth
3,02449,5825,515026813126302,824,06

0-5
3,045,91,9223,944,072,028,011500,713,46

5-10
3,239,41,7922,037,059,020,010200,643,21

uprawa swierkowa - 4 lata J o wapnowaniu sp11lceforest culture - 4 years a{ter liminf{Oth
3,221510,220,820047333217805,648,24

0-5
3,043,72,4118,164,096,070,010701,236,08

5-10
3,334,71,9118,244,072,042,09700,824,24

mlodnik swierkowy - kontrola sp11lceyounf!, stand - controlOf
2,840511,330,244939214819104,344,46

Oh
2,820311,026,538532013825703,744,29

0-5
3,154,22,3822,712612944,011401,334,76

5-20
3,645,12,2120,394,069,039,010900,954,06

mlodnik swierkowy - 5 lat o waJ nowaniu sp11lceyoung stand - 5 vears afier limingOf
3,132414,722,055063035116007,487,82

Oh
3,023111,819,541542920919104,956,60

0-5
3,251,12,8118,015914683,08501,837,34

5-20
3,846,02,5118,410373,048,07001,035,62

C,N - ogólem (total), C/N - rafio, ? BC - suma kationów zasadowych (sum ofbase cations),
BS - stopien wysycenia zasadami kompleksu sorpcY.inego (base saturation degree)

Wapnowanie gleb na uprawach i w mlodnikach wplynelo na zwiekszone pobranie
skladników pokarmowych przez igly, przede wszystkim wapnia i magnezu (Tab. 2).

Przyrosty swierka na wysokosc rosnacego na uprawie po wapnowaniu dawka
2 tJha, przez trzy kolejne lata byly przecietnie wyzsze o 40%, w stosunku do kontroli
(Ryc.l).
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Tabela

Table2.

G. Szo/tyk

2. Zawartosc makroskladników w iglach swierka po wapnowaniu
(Szklarska Poreba)
Content oj macroelements in needles oj Picea abies aJter liming
(Szklarska Poreba)

wariant
rocznik igiel

NpKCaMg
variant

needles'

age

g/kg

uprawa {orest culturekontrola

l10,51,5010,60,600,50
contral

210,51,1010,01,000,50
wapnowane

113,02,0012,31,401,00
limin~

211,71,8014,01,801,10
mlodnik

ounz stand
kontrola

113,81,3010,81,600,80
control

212,71,2010,53,100,80
wapnowane

115,31,5011,52,101,20
liminz

214,61,3011,24,001,30

N, P, K, Ca, Mg calkowite (total)

16

14-
e -~12
~ ~ 10~ t
8.:; 8
;> -
~. ~ 6o...~
~ 4

2

o
kontrola

controi
wapnowane

liming

wariant varialll

ro~klyear l
! :
! .2 lata 2 yeari
I :
l .3 lata 3 yeari

.1 1

Ryc. 1. Przyrosty wysokosci swierka po wapnowaniu
Fig. 1. Height increment oj Picea abies aJter liming
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W doswiadczeniach na uprawach swierkowych w Nadlesnictwie Szklarska Poreba,
w których stosowano zróznicowane dawki wapna tj.: 2,5 t/ha-I, 5 t/ha-l i 10 tlha-1 is
totny roczny przyrost wysokosci sadzonek zachodzil tylko do dawki 2,5 tlha-1 (Ryc.
2). Wyzsze dawki wplywaly korzystnie glównie na rozklad butwin lesnych.
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Ryc. 2. Przyrosty wysokosci swierka po wapnowaniu róznymi dawkami
wapna i nawozeniu.

Fig. 2. Height increment oj Picea abies aJter different doses
oj liming and Jertilization

Na 4-letniej uprawie sosnowej w Górnoslaskim Okregu Przemyslowym
(Nadlesnictwo Swierklaniec), gdzie przed posadzeniem sadzonek zostala usunieta
silnie skazona (0,4 glkg cynku i olowiu), slabo rozlozona i znacznie zasobniejsza w
skladniki pokarmowe warstwa organiczna gleby, zastosowano wapnowanie w dawce

2 t/ha wapna dolomitowego. Szesc lat po zabiegu pRKC1 gleby bylo wyzsze o 0,4
jednostki, zawartosc magnezu i wapnia oraz stopien wysycenia kompleksu sorpcyjnego
wzrósl okolo trzech razy w warstwie mineralnej, w stosunku do kontroli (Tab. 3).
W mlodniku sosnowym po zastosowaniu dawki 2 t/ha wapna, 5 lat po zabiegu w
poziomie butwinowym odczyn gleby byl wyzszy o 0,5 jednostki pR, zawartosc glinu
wymiennego byla nizsza o 60%, ilosc wapnia, magnezu oraz wysycenie kompleksu
sorpcyjnego wzrosly dwukrotnie (podobnie suma kationów zasadowych), w stosunku
do kontroli.
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Tabela 3. Wlasciwosci chemiczne gleb (Swierklaniec)
Table 3. Soi! chemical properties (Swierklaniec)

poziom
C

N
kationy wymienne (mglkt')

IBCwariant (em)pH total exchangeable cations BS
variant

horizo/1(KCl)
total

CIN
(mf!/kf!-/)

emol
%

(cm)
g/kg-IKCaMg I Al(+)/kg-I

uprawa sosnowa 6 lat po wapnowaniu pineJorest culture 6 years after liminf!
kontrola

0-53,226,80,8133,124,095,012,04230,798,68
controi

5-203,17,600,3025,313,081,07,02410,618,71
20-40

4,03,200,2115,29,043,03,01460,368,85
wapno

0-53,623,20,9225,230,029242,02641,9421,0
liming

5-203,46,800,3221,315,014319,01450,9514,0
20-40

4,33,000,2114,311,087,016,0980,6215,4
mlodnik sosnowy 5 lat po wa nowaniu pine ounf!stand 5 years a{ier liminf!kontrola

Ofh3,233612,028,15621312371131411,314,7
controi

0-53,226,10,9826,626,018725,04371,289,50
5-20

4,06,400,3120,618,014414,01600,9312,8
wapno

Ofh3,727811,025,3664265271456921,126,0
liming

0-53,423,00,9324,732,021668,02451,8114,7
5-20

4,26,00,3716,219,016235,01511,2018,5

C,N - ogólem (total), CIN - ratio, rSC - suma kationów zasadowych (sum o{base cations),
SS - stopien wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego (base salllral;o/1 degree)

Drzewa charakteryzowaly sie blisko o 25% wieksza piersnica, w stosunku do
kontroli (Ryc. 3).

rvc. ::I

I l

'-'o

9 9.5 10 HU

pi<:rsnica (cm) DBH (cmi

Ryc. 3. Srednie piersnice dragowiny sosnowej 5 lat po wapnowaniu

Fig. 3. Mean breast height diameter young stand pine 5 years afler liming
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Po wapnowaniu dawka 2 t/ha dolomitu 76-letniego drzewostanu swierkowego w
Nadlesnictwie Szklarska Poreba, znajdujacego sie na wysokosci 720 m n.p.m.,
stwierdzono szereg korzystnych zmian w poziomach organicznych juz w pierwszym
okresie wegetacyjnym. W slabo rozlozonej sciólce (Ol) odczyn gleby wzrósl o 1,3

jednostki pHKCI, glebiej róznica byla mniejsza i wynosila 0,5 jednostki (O f, Oh). W
drugim roku róznica zwiekszyla sie do 1,6jednostki w sciólce oraz powiekszyla sie w
glebszych warstwach. Zdecydowanie zmalala ilosc glinu wymiennego, ajednoczesnie
czterokrotnie wzrosla zawartosc wapnia, osmiokrotnie magnezu i w niewielkim stopniu
potasu. W pierwszym roku suma kationów zasadowych wzrosla niemal czterokrotnie,
podobnie wysycenie zasadami kompleksu sorpcyjnego (Tab.4). Takjak w poprzednio
omawianych doswiadczeniach w iglach drzew w najwiekszym stopniu wzrosla zawartosc
wapnia, magnezu i potasu.

Tabela 4. Wlasciwosci chemiczne poziomów organicznych - 76-letni drzewostan
swierkm-ry (Szklarska Poreba)Table 4. Chemical properties oj organie horizons - 76-year-old spruce stand(Szklarska Poreba)

pOZIOm

pHCNC/N LBC
I BS(cm)
(KCl)total total cmol%

horizon
(+)/kg-1

(cm)

KAl
kontrolaOl

2,947316,428,793633424019106,177,89
Of

2,837214,825,258251521419705,975,62
Oh

2,722711,320,145944616821204,876,58
rok po wapnowaniu one year after limingOl

4,245616,727,2112614301630104023,732,8
Of

3,336515,024,36759721262104017,217,8
Oh

3,221410,720,0530643650126010,116,2

--

2 lata po waJ nowaniu 2 years after liming

Ol
4,544518,527,010151283112590018,628,8

Of
3,534715,622,363577880098012,313,9

Oh
3,319110,618,049049545710507,6313,6

C,N - ogólem (total), C/N - ratio, ? BC - suma kationów zasadowych (sumofbase cations),BS - stopien wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego (basesaturationdegree)



112 G. Sza/tyk

Obserwacje i badania przeprowadzone 15 lat po wykonaniu wapnowania wykazaly
utrzymujacy sie korzystny wplyw wykonanego zabiegu na poprawe warunków
glebowych i stan odzywienia drzew. Zawartosc wapnia i magnezu w poziomie 01 w
drzewostanach swierkowych róznowiekowych (17, 30 i 65-letnim) byla blisko
dwukrotnie wyzsza niz w kontroli. Odczyn w tym poziomie byl nadal wyzszy o 0,2 do

0,7 jednostki pHKCl"Równiez zawartosc wapnia i magnezu w iglach swierka z tych
drzewostanów utrzymywala sie na wyzszym poziomie, w porównaniu do kontroli
(Olejarski i inni 2004).

Podsumowanie

Wyniki przedstawionych doswiadczen zarówno w Sudetachjak i w GOP, wskazaly
na korzystne dzialanie zabiegów wapnowania na glebe i roslinnosc lesna. Jednym z
wazniejszych rezultatów bylo odkwaszenie gleby, wyrazniejsze w poziomach
organicznych, utrzymujace sie przez kilka lat po zabiegach z niewielka tendencja
spadkowa i zwiazane z nim wyrazne zmniejszenie ilosciowe glinu wymiennego.
Zaobserwowano wyrazny wzrost sumy zasad wymiennych jako wynik doplywu wapnia
i magnezu. Byl on intensywniejszy w poziomach organicznych. Wystepujace obnizenie
stosunku C/N, zarówno w poziomach organicznych jak i glebiej, swiadczylo o
przyspieszeniu rozkladu materii organicznej w wiekszym stopniu w drzewostanach i
mlodnikach niz na uprawach, gdyz tam jest wiekszy opad igiel i innych drobnych
czesci organicznych (galazki, szyszki, kora). Jak wynikalo z naszych poczatkowych
badan, stosowanie wyzszych dawek wapna nie wplywalo na intensyfikacje wzrostu
upraw. Optymalne dawki to na ogól 2-3 t/ha wapna dolomitowego. Zabiegi wapnowania
przyczynialy sie do poprawy stanu mikoryzowego w glebie. Na podstawie badan
udowodniono, ze zabiegi wapnowania gleb lesnych wapnem dolomitowym, mozna
uznac za najbardziej efektywne w rewitalizacj i drzewostanów i gleb lesnych w terenach
zagrozenia ekologicznego. Przyjmujac podane szacunkowo we Wstepie obszary
zagrozenia ekologicznego ekosystemów lesnych i innych obiektów (nieuzytki)
wymagajace wapnowania, przewiduje sie, ze zapotrzebowanie na wapno dolomitowe
dla okolo 250 tys. ha (glównie mlodniki i uprawy) w rejonach silniej zagrozonych i dla
terenów mniej skazonych obejmujacych obszar 400 tys. ha, zapotrzebowanie na wapno
dolomitowe, przy dawce 2 tJha wyniesie 1,3 mln ton. Zakladajac 5-letnie nawroty,
zapotrzebowanie roczne mozna szacowac na okolo 260 tys. ton wapna. Obserwowana
w ostatnim dziesiecioleciu stala poprawa warunków glebowych, glównie w zakresie
zmniejszajacego sie ich zakwaszenia sugeruje, ze zapotrzebowanie na wapno w lasach
moze w najblizszym czasie nie przekraczac 200 tys. ton na rok. Zapotrzebowanie to
jest o 1/3 mniejsze w stosunku do sugerowanego przez Mikolajewicza w opracowaniu
z 2000 roku.
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Grazyna Szoltyk

THE ROLE OF LIMING IN FORESTRY

Summary
This paper provides general information on forests in Poland, their age categories

and areal and habitat share ofthe country's forest area. A preliminary identification of

liming needs in Poland was presented. The liming studies started before the World War
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II are being continued. The criteria for liming in forests were defied. The main cntenon

assumed in these studies.was pHKC1 in the raw humus Oth horizon (thickets, stands),
accumulation-humus honzon (plantations) and arabIe soillayer (nursenes). The remaining
criteria included: the horizon thickness (Oth) and the humus form, as well as the C/N
ratio value. The selected experiments were analysed with regard to liming effects on

soil properties (pHKCl, C/N, exchangeable cations, sum base cations, base saturation
degree), needle nutrient uptake, tree height and diameter increment in plantations,
thickets and stands located in the Sudety Mountains (Szklarska Poreba Forest Distnct
Administration) and Upper Silesia Industnal Distnct - GOP (Swierklaniec Forest Distnct
Administration). The lime application resulted in an increase in soil pH persisting for
several to dozen or so years after the treatment, a decrease in aluminium content, an
increase in other exchangeable cations, and first of all of calcium and magnesium, an
increase in the level of sum base cations and base saturation of soil. The liming treatment
caused an increased nutnent uptake by needles, specifically of ca1cium and magnesium,
and an increase in height increment on average by 40% and diameter at breast height
by nearly 25% after 3 to 5 years from the treatment. On the basis ofliterature review
and author's own studies, the optimum rates of dolomite lime (2-3 t/ha) were proposed
for use in forest practice. The annual demand for lime in forests was estimated.

Grazyna Szoltyk
Instytut Badawczy Lesnictwa
00-973 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nr 3
G.Szoltyk@ibles.waw.pl



WYKORZYSTANIE WAPNA W SADACH, POLOWEJ I SZKLARNIOWEJ
UPRAWIE WARZYW ORAZ W PRODUKCJIPODLOZY OGRODNICZYCH

JózefNurzynski

Akademia Rolnicza w Lublinie

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badan nad wplywem wapnowania gleb i podlozy
ogrodniczych na sklad chemiczny oraz zawartosc wapnia i innych skladników w li
sciach i owocach uprawianych roslin. Omówiono równiez wplyw róznych czynników
na pobieranie wapnia jako skladnika pokarmowego. W sadach owocujacych przedsta
wiono róznicowanie sie odczynu gleb pod wplywem stosowania przez wiele lat herbi
cydów. Scharakteryzowano niektóre choroby fizjologiczne wystepujace na owocach
w warunkach niedoboru wapnia Uablko, gruszka, pomidor, papryka). W uprawie
szklarniowej wykazano znaczenie wapnowania podlozy organicznych oraz mineral
nych z uwzglednieniem koncentracji soli ogólem (Be). Podkreslono korzystny sposób
dostarczania wapnia do owoców poprzez kilkakrotne opryskanie wodnym roztworem

Ca(N03)2 lub CaCI2, lub chelatem wapniowym, zarówno w uprawach szklarniowych
jak równiez w sadach owocujacych.
Slowa kluczowe: wapnowanie w sadach, szklarniach, metale ciezkie, Ca wowo
cach.

Abstract

In the thesis the results of the research were shown regarding the influence of
Iiming of soil and gardening substrates on chemical composition and the content of
calcium and other elements in leaves and fruit ofthe plants grown. The influence of
various factors on calcium intake as a nutrient was also investigated. In fruiting or
chards the differentiation of soil reaction after herbicides' long-time application was
shown. Some physiological diseases were described which occur due to lack of cal
cium in fruit (apple, pear, tomato, paprika). In hothouse growing the importance of
liming of organic and mineral substrates considering salt concentration in total (Be)
was stressed. An advantageous way of supplying calcium into fruit was described e.g.

spraying several times with water solution Ca(N03)2 or CaCI2, useful both in hothouse
growing and fruiting orchards.
Key words: liming in orchards, hothouses, heavy metals, Ca in fruit.
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Wstep

Rosliny ogrodnicze uprawiane zarówno na otwartej przestrzeni jak równiez pod
oslonami (szklarnie, tunele foliowe) dla swego prawidlowego wzrostu i rozwoju
potrzebuja takich samych skladników pokarmowych, makro i mikroelementów, jak
inne rosliny uprawne czy tez dziko rosnace. Z uwagi jednak na pewne specyficzne
zaleznosci, wynikajace z technologii uprawy oraz cech genetycznych roslin ogrodniczych,
stwierdza sie znaczne róznice ilosciowe w odniesieniu do wymagan pokarmowych i
potrzeb nawozowych. Nawet w grupie roslin ogrodniczych róznice te zaznaczaja sie
wyraznie, szczególnie do azotu, potasu, wapnia. Dobrze ilustruje to zestawienie
wykazujace ile kg N, P, K, Ca, Mg wywozi sie kazdego roku z plonem uprawianych
roslin (tab. 1).

Tabela 1. Srednie ilosci skladników pokarmowych pobrane i wywiezione z pola z
plonem roslin ogrodniczych (kg z ha)

Table 1.The nutrients content in the yield oj plants (kg with 1ha)[Nurzynski 2003]

Roslina-Plant
Plon-Yield

N
PKMgCa

t.ha"!
Rabarbar-Rhubarb

802604040022280

Kapusta glowiasta-
70

2303425020300
White cabbage

Kapusta brukselska-
6

2102418010120
Brussels sprouts

Kalafior-Caulitlower
202003223014150

Marchew-Carrot
40155241701895

Pomidor-Tomato
30105101121280

Seler-Celery

201302015010110

Por-Leek
3085141401050

Salata- Lettuce
25551090525

Szpinak-Spinach

105565658

Rzodkiewka- Radish
1050840420

Jablon-Apple

40254,55055

Wisnia-Sauur cherry

15453301,54,5

Sposród wielu zabiegów uprawowych, oddziaiywujacych na wzrost i plonowanie
roslin, wapnowanie okresla sie jako jeden z najwazniejszych. W klimacie Polski ma
miejsce przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem. Stad tez notuje sie
systematyczne wymywanie zasad (wapnia, magnezu) do glebszych warstw profilu
glebowego, a ich miejsce zajmuje wodór, glin, mangan, co prowadzi do zakwaszenia
gleb. Rosliny uprawiane na glebach kwasnych maja gorsze warunki wzrostu i rozwoju.
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Zwiazane jest to z niekorzystnymi wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i
biologicznymi, z niedoborem oraz nadmiarem wielu skladników pokarmowych, a nawet
z toksycznym ich oddzialywaniem na uprawiane rosliny [Tyksinski i in. 1996, Cieslinski
i in. 1998, Mercik i Sas 1998]. W oparciu o powyzsze zaleznosci, gleby uprawne
nalezy systematycznie wapnowac. Wymieszany z gleba nawóz wapniowy zmniejsza
jej kwasowosc, oraz wnosi znaczne ilosci wapnia, który jest waznym skladnikiem
pokarmowym dla roslin.

Wapnowanie gleb w sadach

Majac na uwadze oplacalnosc uprawy roslin sadowniczych, drzewa owocowe rosna
w jednym miejscu przez okres 16 - 20 lat, krzewy jagodowe 10 lat, truskawka 3 lata.
Sa to wiec plantacje wieloletnie. Ponadto gleba w sadzie pielegnowana jest przede
wszystkim wedlug jednego systemu, tj. murawa w miedzyrzedziach oraz ugór
herbicydowy w rzedach drzew. Oznacza to, ze po zalozeniu sadu oraz plantacji roslin
jagodowych przez caly okres ich uzytkowania nie mozna wykonywac podstawowych
czynnosci uprawowych, jak orka, kultywatorowanie, bronowanie. Stad tez tak duza
wage przywiazuje sie do wlasciwego przygotowania gleby pod sad, gdzie jedna z
podstawowych czynnosci jest wapnowanie. Rozsiany nawóz wapniowy (najczesciej
wapniowo - magnezowy) mozna w tym czasie kilkakrotnie wymieszac z gleba. Przez
najblizsze 10- 20 lat takiej mozliwosci nie bedzie [Kepka i in. 1987, Nurzynski 2003].

Stosowanie przez kilkanascie lat herbicydów w rzedach drzew sadu owocujacego
powoduje daleko idace zmiany w zakresie odczynu gleby, oraz zawartosci
przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu w porównaniu z murawa w miedzyrzedziach
(tab.2). Wrona i Sadowski [1999] podkreslaja, ze mimo znacznego zróznicowania
zawartosci skladników pokarmowych oraz wartosci pH w pasach murawy i ugoru
herbicydowego, korzenie jabloni rozrastaja sie prawie równomiernie. Okreslajac mase
korzeni do glebokosci 120 cm w warstwach co 10 cm wykazano, ze do glebokosci
okolo 50 cm wiecej korzeni znajdowalo sie w ugorze herbicydowym, ponizej 50 cm
pod murawa (tab.3). Równiez w 9. letnim sadzie wisniowym, okolo 50% korzeni bylo
pod murawa [Yang i Sadowski 1998]. Stad tez wapnowanie gleby w sadzie owocujacym
jest konieczne, mimo, ze nie ma mozliwosci mechanicznego wymieszania rozsianego
wapna z gleba. Lipecki i in. [1990] podaja, ze powierzchniowe stosowanie nawozów
wapniowych mialo maly korzystny wplyw na wzrost i plonowanie jabloni. Przy czym
w zaleceniach nawozowych podkresla sie, ze wapno nalezy rozsiewac na cala
powierzchnie sadu.
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Tabela 2. Zawartosc przyswajalnego P,K, Mg i pH w glebie brunatnej (0-20 cm)
w 8-letnim sadzie jabloniowym (Idared/M7)

Table 2. The content oj availability P, K, Mg and pH in brown soil (0-20 cm) in
8 th year apple orchard (c.v. Idared/M7) [Nurzynski 2003J

Kombinacja- Treatment
mg.100g·]

pH(lM KCl)
K:Mgp

KMg

Ugór herbicydowy-
6,7

4,51,33,73,5Over-alI hebicides
Murawa - Sward

3,48,93,95,42,2

Mercik i Sas [1998] w badaniach z wieloma roslinami wykazali, ze wymagania
uprawianych roslin pod wzgledem odczynu gleby sa zróznicowane. Wiekszosc roslin
wydaje najwiekszy plon przy odczynie gleby zblizonym do obojetnego. Nieliczne tylko
gatunki, na przyklad borówka wysoka, wymagaja gleby kwasnej. Autorzy podkreslaja,
ze w glebach kwasnych stwierdza sie bardzo duzo, a nawet toksyczne ilosci glinu,
zelaza i manganu, w tym szczególnie toksycznie dziala glin, ograniczajac wzrost korzeni.
Cieslinski i in. [1998] prowadzac badania w sadzie jabloniowym, w oparciu o otrzymane
wyniki, zwracaja uwage na scisla zaleznosc miedzy odczynem gleby a zawartoscia
cynku i manganu w korzeniach i lisciach drzew (tab. 4). Równiez wysoka korelacje
autorzy otrzymali miedzy zawartoscia w glebie oraz korzeniach i lisciach tych

Tabela 3. Rozmieszczenie pionowe cienkich (1mm) korzeni jabloni "Szam
pion "/M9, 4 lata po posadzeniu

Table 3. 'Distribution oj roots (1mm) oj apple (c.v. "Szampion" /M9) in the soil in
4 th year after planty. [Wrona and Sadowski 1999J

Glebokosc -Depth cm
masa korzeni w %

Ugór herbicydowy - Over-all herbicides

Murawa - Sward
0-10

13,25,8
10 - 20

21,816,0
20 - 30

17,715,3
30 - 40

13,715,1
40 - 50

11,310,9
50 - 60

7,09,2
60 - 70

3,57,2
70 - 80

5,39,0
80 - 90

2,74,7
90 - 100

2,84,4
100-110

0,91,4
110 - 120

0,11,0
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pierwiastków. Nalezy podkreslic nalezy, ze zarówno cynk jak i mangan sa skladnikami
pokarmoWYmi niezbednYmi dla prawidlowego wzrostu i rozwoju jabloni, ale w ilosciach
nadmiernych dzialaja toksycznie jak metale ciezkie. Systematyczne wapnowanie gleb
kwasnych zmniejsza przyswajalnosc dla roslin szeregu pierwiastków, znajdujacych sie
w glebie w ilosciach toksycznych, w tym równiez metali ciezkich [Szwedo, Zmuda
1994, 1995, Izosimowa i in. 2005, Fystro i Bakken 2005].

Tabela 4. Zawartosc cynku i manganu w korzeniach i lisciach jabloni odmiany
Fuji/M9 (mg·kg-!) w zaleznosci od wartosci pH gleby

Table 4. Zinc and manganese concentrations in apple tree "Fuji "/M9 roots and
leaves (mg·kg-!) as ajJected by soi! pH [Cieslinski et al. 1998J

Soil pH
Zn

Mn

Korzenie
LiscieKorzenieLiscie

(0,01 mol·CaC12) Roots
LeavesRootsLeaves

4,2
565,9d29,lb679,3b381,3b

5,1
305,7c18,5a172,4a208,5a

6,5
105,9b16,6a96,la155,3a

7,6
76,3al6,7a111,6a163,2a

Niezaleznie od przedstawionych zaleznosci miedzy odczynem gleby
a przyswajalnoscia makro i mikroelementów przez rosliny, dla drzew owocowych i
krzewów jagodowych wazny jest wapn, jako skladnik pokarmowy (Ca2+), oraz jego
zawartosc w glebie, lisciach i owocach. Wapn w roslinie spelnia wiele waznych funkcji,
miedzy innymi w formie pektynianu wapnia wzmacnia sciany komórkowe, bierze udzial
w gospodarce wodnej, przyczynia sie do utrzymania równowagi kationowo-anionowej.
Szereg prac naukowych opublikowano na temat znaczenia wapnia dla roslin w zwiazku
z wykryciem wielu chorób fizjologicznych zwiazanych z niedoborem tego skladnika
pokarmowego. Najczesciej wystepuje gorzka·plamistosc podskórna, skorkowacenia
miazszu, zbrazowienie przygniezdne, rozpad miazszu [Wójcik 1998]. Ferguson i Watkins
[1992] wymieniaja ponad 20 chorób fizjologicznych jablek wystepujacych przy
niedoborze wapnia, podkreslajac, ze najwieksze znaczenie ma gorzka plamistosc
podskórna owoców.

Zwiekszenie zawartosci wapnia w glebie oraz w lisciach drzew owocowych odbywa
sie poprzez wapnowanie, mulczowanie gleby [Lang i in. 2001], stosowanie saletry
wapniowej doglebowo jak tez dolistnie. Z uwagi jednak na brak mozliwosci WYmieszania
wapna z gleba, wysianie nawet 1,5 t-ha-I tego nawozu w niewielkim stopniu zwiekszylo
zawartosc wapnia w lisciach wisni orazjabloni (rys. l).
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Rys. 1. Wplyw wapnowania na zawartosc Ca w lisciach (% s.m.) wisni ijabloni
Fig. 1. Effect oj liming on leaves Ca content (% d.w.) oj sour cherry and apple

[Szwedo et al. 1995]

Najtrudniej jest zwiekszyc zawartosc wapnia w owocach, które zawieraja go okolo
100 razy mniej niz liscie. Ponadto rozmieszczenie wapnia w jablku jest zróznicowane.
Najwiecej tego skladnikajest w nasionach i skórce, a najmniej tuz pod skórka [Wójcik
1997]. Tomala i Di11ey [1989,1990] podkreslaja, ze wraz ze wzrostem liczby nasion
wzrasta zawartosc wapnia w jablkach. Nasiona w jablkach zawieraja duzo substancji
wzrostowych (auksyn), które wspomagaja transport wapnia do owoców, natomiast
TIBA - inhibitor transportu auksyn - przyczynial sie do zmniejszenia zawartosci wapnia
wjablkach.

Przy niedostatecznej zawartosci wapnia w owocach, nasila sie wystepowanie gorzkiej
plamistosci podskórnej. Choroba ta pojawia sie, gdy owoce sajeszcze na drzewach,
glównie jednak dopiero w czasie ich przechowywania. Kazdego roku straty ekonomiczne,
spowodowane wystepowaniem tej choroby sa znaczne. Najbardziej skutecznym
zabiegiem przeciwdzialajacym wystepowaniu tej choroby jest kilkakrotne opryskiwanie
owoców wodnym roztworem soli wapniowych. Z uwagi na to, ze nawozy wapniowe
nie rozpuszczaja sie calkowicie w wodzie, do oprysku w sadachjabloniowych stosuje

sie Ca(NO 3)2' CaC~ oraz chelaty wapniowe. Wójcik i Swiechowski [1999] oraz Wójcik
[2001 a, b] wykazali, ze opryskiwanie roztworem chlorku wapnia o stezeniu 0,5; 0,7;
1,4; 2,8 % na 6, 4, 2 tygodnie przed zbiorem owoców spowodowalo wzrost koncentracj i
Ca w owocach oraz znaczne zmniejszenie wystepowania gorzkiej plamistosci
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podskórnej. Opryskanie drzew roztworem soli wapniowych powinno byc tak wykonane,
aby najwiecej cieczy padlo nie na liscie, lecz na owoce. Zawartosc wapnia w lisciach,
nawet bez dolistnego dokarmiania, w okresie wegetacji systematycznie wzrasta
(rys.2),co jednak w bardzo malym stopniu wplywa na zawartosc wapnia w owocach.

1,3

1,2

%Ca1,1

0,9
15 25 15 25

Sierpen - August

Data analizy
Data of analysis

Wrzesien

September

I LSD 5%

Rys. 2. Zmiany zawartosci Ca w lisciach (% s.m.) jabloni
Fig. 2. The changes oj Ca in leaves content (% d.w.J oj apple

[Nurzynski et al. 1990]

Wapnowanie gleb w polowej uprawie warzyw

Wymagania warzyw uprawianych w polu wzgledem odczynu gleb ksztahuja sie w
przedziale obojetnym (6,5-7,2 pH). Nie stwierdza sie objawów niedoboru wapnia na
uprawianych roslinach, przy czym na gleby lekkie nalezy stosowac nawóz wapniowy

weglanowy (CaC03) wzglednie tlenkowo-weglanowy (CaO + CaC03), na gleby ciezkie
natomiast nawóz tlenkowy (CaO). Waznym natomiast problemem staje sie zawartosc
w warzywach metali ciezkich (Pb, Ni, Cd, Mn, Zn, Cu), które niejednokrotnie
przekraczaja próg szkodliwosci. Problem ten jest szczególnie wazny, gdyz ponad 60 %

warzyw spozywa sie w stanic surowym. Zawartosc w glebie form przyswajalnych
tych metali jest scisle zwiazana z odczynem gleb. Im gleba kwasniejsza, tym wiecej
metali ciezkich znajduje sie w roztworze glebowym oraz w kompleksie sorpcyjnym.
Tyksinski i Roszyk [1996] oraz Tyksinski [1997] wykazali, ze wapnowanie gleby
zarówno mineralnej jak i torfu, niezaleznie od rodzaju zastosowanego nawozu
wapniowego, spowodowalo obnizenie zawartosci kadmu w zgrubieniach rzodkiewki,

przy czym wapnowanie gleby mineralnej obnizalo zawartosc kadmu w przedziale pH
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5,0-7,4. Wapnowanie powyzej 7,4 pH nie wplywalo na zawartosc kadmu w rzodkiewce.
W glebach kwasnych pojawia sie duzo przyswajalnego glinu. Pierwiastek ten hamuje
wzrost korzeni roslin, powoduje uwstecznianie sie fosforu, hamuje pobieranie oraz
transport wapnia i magnezu. Michalek [1998] wykazal, ze wzrastajaca zawartosc glinu
w podlozu miala wplyw na obnizenie ilosci weglowodanów oraz kwasu L-askorbinowego
w zgrubieniach rzodkiewki. Zaleznosc ta nasilala sie przy pojedynczej dawce NPK i

glinu w postaci Ale13, przy czym wyzsze nawozenie NPK czesciowo zmniejszalo
niekorzystne dzialanie glinu (tab.5). Johnson i in.[2005] zwracaja uwage na istotny
wplyw wapnowania na aktywnosc enzymów, rozwoju grzybów jak równiez koncentracji
azotu i fosforu w glebie.

Tabela 5. Wplyw dawki iformy glinu oraz zróznicowanego nawozenia NPK na
zawartosc weglowodanów i kwasu L-askorbinowego w zgrubieniach
rzodkiewki

Table 5. Effects of Al dose and form, difJerentiated NPK fertilization on
carbohydrate and L-ascorbic acid content in radish [Michalek 1998J

Cukry rozpuszczalne

Nawozenie

Rodzaj soli Al
W wodzie

Kwas L-askorbinowy

Fertilization

Kinds of Al saltSugars in waterL-ascorbic amid
soluble

mg'100il sW.m. - f.m.
%sw.m.

f.m.

Ala

NjPjKl
2,819,4

NzPzKz

3,221,0

Al]

N]PIKl
Alz(S04)3

2,4
17,7

NzPzKz

2,618,8

Alz

N]PjKj
1,714,9

NzPzKz

2,115,7

Ala

N]P]Kj
2,618,7

NzPzKz

2,919,3

AlI

N]PIKj
AICh

2,2
15,6

NzPzKz

2,417,5

Alz

N]P]Kj
1,612,4

NzPzKz

1,813,3

Naj skuteczniejszym sposobem zmniejszania zawartosci przyswajalnego glinu jest
wapnowanie gleb. Kozlowski i Nowak [1983] wykazali równiez dodatni wplyw
wapnowania gleby na zawartosc i wydajnosc olejku w zielu majeranku ogrodowego.
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Wapnowanie podlozy szklarniowych
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Warzywa uprawiane w szklarni maja inne warunki wzrostu w porównaniu z uprawa
w polu. Czynnikiem zasadniczo rózniacymjest srodowisko wzrostu korzeni. W szklarni,
wedlug najnowszych technologii, warzywa uprawiane sa na specjalnie przygotowanych
podlozach, które z uwagi na rozwój czynników chorobotwórczych, WYmieniane sapo
1-2 latach uzytkowania na nowe. Ponadto dla jednej rosliny przeznacza sie od l do 10
litrów podloza, które umieszczane sa w róznych pojemnikach (doniczki, skrzYnki,
pierscienie).

Uwzgledniajac wlasciwosci fizyko-chemiczne, podloza mozna podzielic na
organiczne, mineralne i syntetyczne. Wybór podloza zwiazany jest z gatunkiem
uprawianej rosliny, z kosztami nabycia oraz z mozliwosciajego zagospodarowania po
zakonczonym cyklu uprawy, jako odpadu poprodukcyjnego badz jego utylizacja. Z
podlozy organicznych WYmienicnalezy przede wszystkim torfy (wysoki, przejsciowy),
trociny drzew iglastych, kore sosnowa, pocieta slome , wlókna kokosowe. Wszystkie
te materialy, poza sloma, wymagaja wapnowania. Dawke wapna ustala sie w oparciu o
przygotowana krzywa neutralizacji (próbne odkwaszanie). Na przyklad torf wysoki
ma wartosc pH okolo 4,0. Jest to jego zaleta, gdyz latwo mozna doprowadzic do
optymalnego pH dla rosliny, która bedzie w nim uprawiana.

pll

87,5 I
--CaO

7
6,5 J

/______ CaC03
6 5,5 54,5 4r, ,

,,,,.,,
2

3456789g CaOlCaC03 dm-3

Rys.3. Krzywa neutralizacji torfu wysokiego
Figure 3.Curve neutralization's ofpeat
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Do odkwaszania podlozy ogrodniczych najlepszym nawozem jest wapno weglanowe

(CaCOJ Wiaze sie to z mozliwoscia wprowadzenia do podloza wiecej kationu
wapniowego (Ca2+), który jest waznym, niezbednym skladnikiem pokarmowym dla
roslin. Ponadto weglan wapnia zmienia odczyn podloza wolniej w porównaniu z tlenkiem
wapnia. Na przyklad ogórek wymaga podloza o odczynie 6,5 pH. Dla doprowadzenia
torfu wysokiego o pH 3,8 do tej wartosci nalezy zuzyc 5,3 g_dm-3 CaO lub 10,2 g-dm-3

CaC03 (rys.3).
W szklarniowej uprawie pomidora i papryki bardzo czesto na owocach wystepuje

sucha zgnilizna. Choroba ta jest spowodowana niedoborem wapnia w owocach oraz
zaklóceniem gospodarki wodnej. Ilosci wapnia, jako skladnika pokarmowego, wnoszone
do podloza wraz z nawozem wapniowym sa niewystarczajace. Stad tez zachodzi
potrzeba dostarczenia tego skladnika pokarmowego inna droga, na przyklad stosowania
z nawozów azotowych saletry wapniowej, jak równiez dokarmiania pozakorzeniowo
roztworem saletry wapniowej, chlorku wapnia badz chelatu wapniowego.

Uprawa warzyw na podlozach mineralnych (welna mineralna, perlit, piasek) zwiazana
jest z nowoczesna technologia nawozenia i podlewania tj. fertygacja. Do kazdej rosliny
doprowadzony jest wezyk zakonczony kroplownikiem, którym przy pomocy urzadzen
technicznych, roslina otrzymuje 5-8 razy dziennie pozywke. W zwiazku z tym nie ma
potrzeby wapnowania (odkwaszania) tych podlozy, a wrecz przeciwnie, istnieje
koniecznosc zakwaszania przygotowanej pozywki dodajac stezony kwas azotowy i
fosforowy. Calosc potrzebnego roslinom wapnia,jako skladnika pokarmowego, wnosi
sie do pozywki z saletra wapniowa oraz w samej wodzie znajduje sie od 30 do 230
mg-dm-3 Ca.

Pobieranie wapnia przez rosliny, nawet przy optymalnej jego zawartosci w roztworze
strefy korzeniowej, ulega zaklóceniu przy niewlasciwym stosunku K:Ca oraz przy
wysokiej koncentragi soliwpodlom Pomiarukoncentr<Kjisolidokonujesiekonduktometrem,
podajac jako wartosc BC (Electric Conductivity) wyrazona w mS-cm-l. Adams i Ho
[1989] w badaniach z pomidorem, Choi i Lee [2001] w badaniach z salata maslowa
podkreslaja, ze wzrost wartosci BC do 9,0 mS-cm-! zdecydowanie obniza zawartosc
wapnia w owocach pomidora i lisciach salaty. Malinowski i Starck [1992] na podstawie
doswiadczen z papryka uprawiana w welnie mineralnej wykazali istotny wplyw stosunku
K:Ca w pozywce na plon owoców oraz zawartosc w lisciach potasu i wapnia oraz
wapnia w owocach. Steiner [1980] zagadnienie to postrzega znacznie szerzej
podkreslajac jako bardzo wazne utrzymanie w pozywce równowagi miedzy kationami,
jak równiez miedzy kationami i anionami.

Interesujace wyniki otrzymano w badaniach z pomidorem uprawianym w podlozach
z welny mineralnej, torfu oraz piasku (tab.6). Na podstawie otrzymanych wyników
stwierdzono, ze mimo stosowania tej samej pozywki, w takich samych ilosciach do
kazdego podloza, zawartosc skladników pokarmowych w badanych podlozach byla
mocno zróznicowana. Najmniej N, K, Ca, Mg otrzymano w piasku, natomiast w
lisciach, róznice w zawartosci byly minimalne, jak równie plon owoców nie byl istotnie
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zróznicowany. Podkreslenia wymaga wysoka zawartosc wapnia w torfie (1625 mg-dm-3)

w porównaniu z welna mineralna oraz piaskiem (670 mg-dm-3), przy czym w lisciach
istotnych róznic nie stwierdzono. Przedstawione zaleznosci utrzymywaly sie przez
caly okres wegetacji pomidora.

Wykorzystanie wapna w produkcji
podlozy ogrodniczych

W ostatnich latach rozwinela sie
bardzo produkcja podlozy
ogrodniczych,zarówno organicznych, jak
i mineralnych. Podstawowym materialem
do produkcji podlozy organicznych jest
torf, najczesciej wysoki, ale równiez torf
przejsciowy. Po odpowiednim
przesianiu, rozdrobnieniu sam torf jest
bardzo dobrym podlozem, ale z uwagi
na koszty, torf miesza sie z innymi
materialami, jak kora, trociny,
rozdrobnione galezie drzew. Podkreslic
nalezy róznice miedzy torfem
pochodzacym z róznych miej sc,
szczególnie we wlasciwosciach
fizycznych oraz osiadania torfu. Maher
i Prasad [2004] badali trzy torfy o pH
3,7-4,0 pochodzace z Irlandii, Lotwy i
Litwy, wapnujac je wapnem
dolomitowym 2,3 i 4 kg-m-3. Autorzy
wykazali róznice we wlasciwosciach
fizycznych badanych torfów. Plon
badanej rosliny byl równiez
zróznicowany zaleznie od dawek wapna.

Producenci podlozy organicznych
oferuja swoje wyroby dla konkretnych
roslin, badz o charakterze uniwersalnym,
przy czym decydujacym czynnikiem jest
odczyn i wlasciwosci fizyczne podloza.

Odmienne wlasciwosci majapodloza
mineralne, z których najwieksze
znaczenie ma welna mineralna. Uprawa

warzyw na welnie mineralnej jest
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mozliwa, gdy szklarnia wyposazonajest w urzadzenie do fertygacji. Potrzebne ilosci
wapnia, jako skladnika pokarmowego roslina otrzymuje kilka razy dziennie z pozywka.
Mata z welny mineralnej nie jest wapnowana, wrecz przeciwnie, w okresie wegetacji
roslin ulega alkalizacji. Stad tez do przygotowanej pozywki dodawac nalezy odpowiednie
ilosci kwasu azotowego i fosforowego.
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Józef Nurzynski

USE OF CALCIUM IN ORCHARDS, VEGETABLE INDOORS AND OUT
DOORS CROPS AND THE PRODUCTION OF GARDENING SUBSTRATES

Summary

Liming of soil and hothouse substrates has two important functions. It changes the
reaction from acid into neutrai, thus increasing nutrient assimilability for several ele
ments (P, Mg, Mo) and it enriches soil with ca1cium which is an important nutrient. In
the thesis the results of the research were shown regarding the liming influence in
orchards, growing vegetables in field and indoors as well as in production of gardening
substrates. In fmiting orchards where soil cultivation system involves keeping trees of
herbicide fallow in rows and keeping grass - between rows. Soil reaction in herbicide
fallow is about 3,7 pH, and under grass - about 5,4 pH. Despite such differentiation
the best results are achieved when calcium is supplied evenly and at the depth up to
50cm more roots are placed in herbicide fallow, above 50 cm - under grass. In a
nurnber of theses the amount of aluminurn, iron, manganese, zinc are stressed to occur
in acid soil in redundant and even toxic amount. It is worth noticing that Fe, Mn, Zn are
the microelements necessary for plants' growth and development, whereas if they
occur in soil in surplus they acquire properties ofheavy metals.

When growing vegetables in hothouse on rockwool substrates, liming is not used,
and the calcium that plants need is supplied together with nutritive solution by means
of fertigation. To maintain the optimal value of pH, there is a necessity to acidify
fertilizer prepared by adding concentrated nitric and phosphoric acid.In hothouse growing
of tornato and paprika dry rot often occurs on fmit. This disease is caused by defi-
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ciency of calcium in fruit. The situation is similar in apple orchards where bitter spot
disease occurs due to lack of calcium supply. Thus, the nec essity arises to feed plants
beside the root system with solution of calcium salpetre and calcium chloride in con
centration 0.5%-1 % trying to spray most liquid on fruit.

Prof. dr hab. JózefNurzynski
Katedra Uprawy i Nawozenia Roslin Ogrodniczych AR
ul. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin
e-mail: jozef.nurzynski@ar.1ublin.pl



ROLA WAPNOWANIA W STAWOWEJ I JEZIORNEJ PRODUKCJI
RYBACKIEJ ORAZ OCHRONIE WÓD

Andrzej Lirski, Jacek Wolnicki

Instytut Rybactwa Sródladowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie

Abstrakt

W pracy podano zwiezly opis znaczenia wapnowania dla produkcji rybackiej w
tradycyjnych stawach ziemnych, z uwzglednieniem charakterystyki i dawek zwiazków
wapnia stosowanych zarówno w celach nawozowych, jak i dezynfekcyjnych. Opisano
równiez znaczenie wapnowania dla przeciwdzialania, spowodowanemu glównie opa
dami kwasnych deszczów silnemu zakwaszeniu wód otwartych - jezior i rzek, którego
rezultatem moze byc zarówno spadek jakosci wód, jak i zmniejszenie sie obfitosci
cennych ekonomicznie gatunków ryb lososiowatych.
Slowa kluczowe: stawy, jeziora, ochrona wód, wapnowanie

Abstract

In this paper a brief description ofthe role ofliming for fish production in traditional
earthen ponds, inc1uding characteristic and doses of calcium compounds being used
either for fertilization or for disinfection purposes, was given. It was also desribed the
importance ofliming for counteracting strong acidification of open waters -lakes and
rivers, caused mainly by acid rainfalls, what may resuIt either in decrease of water
quality or dec1ine ofthe abundance of economically valuable salmonid fish species.

Key words: pond s, lakes, protection ofwaters, liming

Wstep

W rolnictwie wapnowanie gleb i wód jest jednym z najpowszechniej stosowanych i
najwazniejszych zabiegów, majacych na celu zwiekszenie produkcji roslinnej i
zwierzecej. Wapn (Ca) jest pierwiastkiem, który ma szczególnie duze znaczenie jako
substancja nawozowa, gdyz wskutek m.in. stalego wymywania przez wode nastepuja
duze jego straty w glebie (Schmalfuss 1964). W wypadku tradycyjnych ziemnych
stawów rybnych wapnowanie jest uwazane za naj starszy i najpopularniejszy wsród
wszystkich zabiegów nawozowych, których celem jest podniesienie produkcji rybackiej
(Zamecki 1929, Danielewski 1984). Rozwój metod wapnowania stawów z miekka
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woda i zakwaszonym dnem przyczynil sie do zwiekszenia stawowej produkcji rybackiej
w Europie Srodkowej, Azji i Ameryce Pólnocnej (Boyd i Scarsbrook 1974) oraz do
intensyfikacji akwakultury w niektórych regionach swiata (Avault 1988). Wapnowanie
- nie tylko o charakterze eksperymentalnym - znalazlo równiez zastosowanie jako
skuteczna metoda przeciwdzialania skutkom kwasnych deszczów, powodujacych
postepujace zakwaszenie wód otwartych (m.in. Hillbricht-Ilkowska i in. 1977,
Hutorowicz i in. 1998, Zdanowski i Hutorowicz 1998, Donnelly i in. 2003).

W rolnictwie zasadnicza przyczyna stosowania wapnowania gleb jest zapobieganie
ubytkom wapnia w warstwie uprawnej, które prowadza do zakwaszenia gleb
(Danielewski 1984). Gleby stawowe równiez moga byc ubogie w wapn (Goscinski i
Rudnicki 1956), jednak nie jest to regula. W odróznieniu od gleb uprawnych, gleby
dna stawowego charakteryzuje sie bowiem pewna zdolnoscia do powolnej akumulacji
tego pierwiastka, z wyjatkiem dna silnie przepuszczalnego (Danielewski 1976, 1985).
Ogólnie rzecz biorac, gleby dna stawów róznia sie od gleb uprawnych m.in. wieksza
zawartoscia wapnia, lepszym wysyceniem tym pierwiastkiem kompleksów sorpcyjnych
oraz wieksza iloscia materii organicznej. W wypadku gleb dna stawowego stosowane
w rolnictwie metody oznaczania potrzeb wapnowania gleb uprawnych maja ograniczona
przydatnosc, z wyjatkiem stawów silnie zakwaszonych (Danielewski 1985).

Zawartosc wapnia w krajowych wodach stawowych wynosi od okolo 17 do ponad
130 mg dm-3 (Guziur i in. 2003). Wedlug klasyfikacji podzialu wód sródladowych pod
wzgledem zawartosci wapnia, stawy w Polsce mieszcza sie w grupie wód o sredniej
jego zawartosci (10-26 mg dm-3) oraz w grupie wód bogatych w wapn (> 26 mg dm3

- Rudnicki 1965). Zwiekszanie zawartosci wapnia w wodzie stawowej dzieki
wapnowaniu nalezy wiec rozumiec raczej jako uboczny skutek niz glówny cel tego
zabiegu (Winberg i Lachnowicz 1968).

Wapnowanie stawów

Glówne cele wapnowania
Wedlug Kocha i in. (1980) wapnowanie stawów ma trzy glówne cele: aktywizacje

dna stawowego, wzbogacenie wody w wapn oraz ochrone stawu przed pasozytami i
czynnikami chorobotwórczymi. Danielewski (1984) znaczenie tego zabiegu okresla
jako: podniesienie i utrzymanie zyznosci stawu, dezynfekcje dna i wody oraz poprawe
warunków sanitarnych w wodzie stawu w ciagu sezonu hodowlanego. Wapnowanie
jest równiez uwazane za zabieg poprawiajacy wlasciwosci fizyczne i chemiczne dna i
wody stawów, poprzez przyspieszenie procesów mineralizacji i poprawe struktury dna,
co ulatwia wiazanie i magazynowanie dwutlenku wegla (C02) orazjako zabieg o dzialaniu
dezynfekcyjnym i odkwaszajacym (Wojda 1985). WedlugAvaulta (1988) wapnowanie
stawów jest m.in. zródlem wapnia jako jednego z nutrientów o podstawowym znaczeniu

dla roslinnosci, czynnikiem neutralizujacym zakwaszenie dna stawowego i podnoszacym
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odczyn (pH), czynnikiem powodujacym wzrost calkowitej twardosci i calkowitej
alkalicznosci oraz polepszajacym system buforujacy pH, bezposrednim zródlem wapnia
dla skorupiaków, czynnikiem dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym oraz czynnikiem
przyspieszajacym dekompozycje osadów dennych. Horvath i in. (1992) traktuja
wapnowanie stawów jako: czynnik podnoszacy pH i zdolnosci buforowe, zródlo wapnia
dla bezkregowców, metode przyspieszania procesów rozkladu i mineralizacji materii
organicznej, zwlaszcza celulozy, metode wytracania zawieszonej materii organicznej
oraz jako metode dezynfekcji. Boyd (1997) za glówne funkcje wapnowania uwaza:
podniesienie pH, alkalicznosci i dostepnosci wegla w wodzie stawowej i zwiekszenie
pH gleby stawowej oraz podwyzszenie rozpuszczalnosci fosforu, a takze zwiekszenie
dekompozycji materii organicznej. Kriiger (2000) widzi kompleksowe wapnowanie
stawów jako wielkopowierzchniowa ich dezynfekcje oraz jako metode odkwaszania
gleb stawowych. Wapn, którego glównym zródlemjest wapnowanie, stanowi czynnik
stabilizujacy odpowiedni odczyn wody (Guziur i in. 2003).

Charakterystyka srodków stosowanych do wapnowania

Do wapnowania stawów wykorzystuje sie nastepujace zwiazki wapnia
(Szczerbowski 1998):

weglan wapnia CaC03;
wapno palone CaO;

wapno hydratyzowane (gaszone) Ca(OH)z.
Weglan wapnia jest zwiazkiem chemicznym o niskiej rozpuszczalnosci w wodzie,

w osadach tworzacy zloza kredowe (Danielewski 1976). W formie tzw. kredy jeziornej
(wapna lakowego) dawniej czesto uzywano go do celów nawozowych, zwlaszcza do
odkwaszania gleb (Szczerbowski 1998, Guziur i in. 2003). Weglan wapnia przyspiesza

mineralizacje materii organicznej i akumuluje COz (Danielewski 1984). Stosowany
jest on wylacznie jako nawóz i nie ma dostatecznych wlasciwosci odkazajacych
(Schechte11959, Guziur i in. 2003). Wprowadzony na dno drobnoziarnisty weglan

wapnia magazynuje COz w postaci wodoroweglanów wapnia i zapobiega powstawaniu
nadmiernie wysokiego pH (Danielewski 1976).

Wapno palone wykazuje silne dzialanie odkazajace (Rudnicki 1965, Guziur i in.
2003), a jego uzycie wymaga duzej ostroznosci (Horvath i in. 1992). Do celów
dezynfekcyjnych jest ono najczesciej stosowane na dno, rzadziej na wode (Rudnicki
1965, Danielewski 1984, Wojda 1985). Dawniej uwazano, ze stosowanie wapna
palonego na wodejest zabiegiem niekorzystnym dla produkcyjnosci stawu z powodu

pozbawienia wody COz i wodoroweglanów (Danielewski 1976). Duze dawki CaO
znajduja zastosowanie do dezynfekcji dna zimochowów i magazynów, rowów
osuszajacych, lowisk stawów zabagnionych i slabo osuszalnych, a takze w
doprowadzalnikach, które prowadza do stawów wode zanieczyszczona lub kwasna
(Danielewski 1985, Guziur2001).
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Wapno hydratyzowane jest srodkiem o silnym dzialaniu dezynfekcyjnym, jednak
slabszym niz wapno palone (Rudnicki 1965, Koch i in. 1980, Guziur i in. 2003).
W celach dezynfekcyjnych jest ono stosowane glównie na dno (Rudnicki 1965, Koch
i in. 1980, Danielewski 1985). Wapno gaszone moze tez byc stosowane na wode, ale
w niewielkich "profilaktycznych" dawkach, gdyz moze byc szkodliwe dla ryb
(Danielewski 1985). Wedlug Winberga i Lachnowicza (1968) ten rodzaj wapna jest
najodpowiedniej szy do nawozenia stawów, z uwagi na szybkosc dzialania.

Innym zwiazkiem wapnia, który w przyszlosci moze odgrywac istotna role w
stawowej gospodarce rybackiej jest nadtlenek wapnia Ca02 (Wasaty, inf. ustna). Ten
stosunkowo malo jeszcze znany srodek ma silne wlasnosci utleniajace. W kontakcie z

woda przechodzi on w wodorotlenek wapnia Ca(OH2), której to reakcji towarzyszy
wydzielanie tlenu. W produkcie rynkowym (IXPER® 75C) nadtlenek wapnia stanowi
nie mniej niz 75% mieszaniny, w sklad której wchodza jeszcze CaO i Ca(OH2).

Wlasnosci chemiczne nadtlenku wapnia sprawiaja, ze moze on znalezc zastosowanie
jako srodek dezynfekcyjny, srodek zwiekszajacy zawartosc tlenu rozpuszczonego w
wodzie orazjako srodek neutralizujacy silnie toksyczny siarkowodór.

Dawki wapna nawozowego

Wapnowanie stawów jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niz nawozenie innymi
skladnikami nawozowymi, gdyz dziala ono wielostronnie (Malczewski 1975). Z tej
przyczyny wszystkie zalecane dawki wapnowania maja charakter orientacyjny.

Najczesciej stosowane dawki nawozowe drobnoziarnistego weglanu wapnia CaCO)
mieszcza sie w zakresie 750-1000 kg ha-1 (Horvath i in. 1992). Na wielkosc dawek
nawozowych weglanu wapnia ma wplyw pH gleby dna stawowego. Wedlug Hephem i
Pruginina (1981) gleba o pH okolo 5 wymaga dawki okolo 2000 kg ha-1 CaCO), a
gleba o pH okolo 4 - 4000-6000 kg ha-l. Norma nawozenia dla gleb lekkich bez

Tabela 1. Dawki nawozenia stawów wapnem palonym CaO (Rudnicki 1956)
Table 1. Quicklime CaO dosesJor the pond liming (Rudnicki 1956)

Kwasowosc wody
Dawka CaO (kg ha-l)

Dose of CaO (kg ha-1
(pH) Ciezka glina

Piasek gliniastyPiasek
Water acidity (pH) Heavy c1ay

Clayish sandSand

<4,0

420022001450

4,0-45

320017001450

4,5-5,0

270014501200

5,0-5,5

17001200700

5,5-6,0

1200700450

6,0-65

700700200
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osadów dennych jest 800-1000 kg ha-l, a przy nawozeniu corocznym jedynie 200-400
kg ha-l (Rudnicki 1965).

W odniesieniu do wapna palonego CaO zalecane dawki nawozowe zaleza od odczynu
wody i rodzaju gleby dna stawowego. Gleba silnie zakwaszona i gliniasta wymaga
wiekszych dawek tego rodzaju wapna niz gleba piaszczysta o odczynie zblizonym do
obojetnego. Orientacyjne dawki nawozowe CaO podano w tabeli 1.

Dawki nawozowe wapna gaszonego Ca(OH)2' stosowanego bezposrednio na wode
w stawach zarybionych wynosza jednorazowo od 130 do 260 kg ha-l (Rudnicki
1965).

Dawki wapna do dezynfekcji stawów

Dezynfekcja stawów za pomoca wapna palonego CaO i wapna hydratyzowanego

Ca(OH)2polega na wywolaniu wysokiego pH (> 11,0) gleby dna stawowego, wskutek
czego gina organizmy chorobotwórcze i pasozytnicze dla ryb oraz "dzikie ryby", mogace
byc nosicie"1amichorób (Danielewski 1985, Boyd 1997). Przyjmuje sie, ze wiekszosc
organizmów wodnych, w tym ryby, jest przystosowana do zycia w zakresie pH 5,0
9,5 (Antychowicz 2004). Wedlug autorów niemieckich, aby byc pewnym zniszczenia
wszystkich bakterii w powierzchniowej warstwie dna o grubosci okolo 3 cm, nalezy
zastosowac dawke co najmniej 10000 kg ha-! (Guziur 2001). Wapno gaszone, z uwagi
na slabsze wlasciwosci dezynfekcyjne, wymaga ogólnie dawek o polowe wiekszych
niz wapno palone (Horvath i in. 1992). Autorzy ci podaja, ze wapno palone wykazuje
silne dzialanie dezynfekcyjne juz przy ilosci 1000-1500 kg ha-!. Z danych róznych
autorów, omówionych przez Antychowicza (2002) wynika, ze dla skutecznego
zwalczania niektórych wirusów rybich w stawach ziemnych konieczne jest zastosowanie
wapna palonego w ilosci nawet 20000 kg ha-!. W takim wypadku ponowne obsadzenie
stawu rybami moze nastapic dopiero po 4-6 tygodniach od zastosowania zabiegu
dezynfekcyjnego, kiedy pH wody ustabilizuje sie na poziomie okolo 8,5 (Antychowicz
2002).

Dawki dezynfekcyjne dla lekkich gleb dna stawowego sa nizsze niz dawki zalecane
dla gleb ciezkich (Guziur i in. 2003).

Wplyw wapnowania na biocenoze stawu

Zastosowanie wapnowania nawozowego za pomoca weglanu wapnia CaCO} w
stawach o niskim odczynie wody moze - wskutek neutralizacji kwasnych osadów
dennych - ulatwic uwalnianie fosforu i tym samym zwiekszyc produkcje pierwotna
fitoplanktonu, a w konsekwencji polepszyc baze pokarmowa (zooplankton) ryb i ich
produkcj e (Boyd i Scarsbrook 1974). Taki efekt wapnowania nawozowego weglanem
wapnia, chociaz czesty w wypadku zastosowania wapna na wode (Goscinski i Rudnicki
1956), nie jest jednak regula (Sosnowska 1990). Autorka ta, stosujac wapnowanie na
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wode sproszkowana kreda, stwierdzila w stawach nawozonych w ten sposób spadek
ogólnej liczebnosci i biomasy fitoplanktonu, w porównaniu ze stawami nienawozonymi,

wynikajacy z hamujacego oddzialywania CaC03 na sinice. Wapno palone ma wlasciwosc
skutecznego niszczenia calkowicie nieprzydatnych stawowym rybom hodowlanym
glonów nitkowatych, jednak zabieg taki musi odbywac sie w stawach bez obsady ryb,
z niskim stanem wody i z zastosowaniem stezen CaO rzedu 1500 kg ha·l,
odpowiadajfcych dawkom dezynfekcyjnym (Sosnowska 1977).

Wapnowanie dna stawowego moze wzmagac rozwój flory bakteryjnej, a tym samym
zwiekszac obfitosc odzywiajacych sie bakteriami dennych bezkregowców, w ten sposób
polepszajac warunki pokarmowe ryb bentosozernych (Winberg i Lachnowicz 1968).

Rybackie zapotrzebowanie na nawozy wapniowe
Wspólczesne zuzycie weglanu wapnia, wapna palonego i wapna hydratyzowanego

przez krajowe rybactwo stawowe nie jest znane, nie wiadomo równiez jakie sa
rzeczywiste potrzeby w tym zakresie. W odniesieniu do wapna palonego zapotrzebowanie
na ten srodek mozna j ednak obecnie szacowac na co najmniej 30 tysiecy ton rocznie,
przyjmujac powierzchnie produkcyjna stawów w Polsce rzedu 50 000 ha i srednia
dawke roczna 600 kg CaO ha".

Wapnowanie jezior i ochrona wód

W niektórych krajach pólkuli pólnocnej wapnowanie naturalnych slodkowodnych
zbiorników i cieków wodnych w celu przeciwdzialania nasilajacemu sie zakwaszeniu
wód, bedacemu konsekwencja wystepowania tzw. kwasnych deszczów, ma
kilkudziesiecioletnia historie. Prace badawcze w ramach tej problematyki
zapoczatkowano w latach siedemdziesiatych ubieglego stulecia równiez w Polsce,
stosujac doswiadczalne wapnowanie niewielkich dystroficznych jezior, Smolak i Flosek,
o wodach silnie zakwaszonych, i prowadzac przez wiele lat naukowy monitoring zmian
ich charakterystyki fizycznej, chemicznej i biologicznej (Hillbricht -Ilkowska i in. 1977,
Hutorowicz i in. 1998, Zdanowski i Hutorowicz 1998). W naszym kraju dzialalnosc w
dziedzinie wapnowania naturalnych wód stojacych i plynacych do dzisiaj nie wyszla
poza ramy badan naukowych.

W odróznieniu od Polski, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie oraz w
niektórych krajach europejskich, od pól wieku najbardziej narazonych na negatywny
wplyw kwasnych deszczów, jak Norwegia, Szwecja, Irlandia i Wielka Brytania powstaly
narodowe programy przeciwdzialania ich skutkom, realizowane juz w ubieglym wieku
na wezsza lub szersza skale (Donnelly i in. 2003). Na przykladjeden z takich programów,
realizowany od 1976 roku w Szwecji, dzisiaj obejmuje swoim zasiegiem okolo 7500
jezior i 14000 kilometrów cieków (Stensdotter i in. mat. niepubl.).

Jedna z glównych przyczyn powstania i wcielania w zycie programów lagodzenia

skutków nadmiernego zakwaszenia wód stojacych iplynacych byljego niekorzystny
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wplyw nie tylko na fizyczne i chemiczne wlasciwosci wody, lecz równiez na ich cechy
biologiczne, w tym zwlaszcza na poglowie cennych gatunków ryb z rodziny
lososiowatych, waznych zwlaszcza w gospodarce krajów skandynawskich, Norwegii
(Aas 2002) i Szwecji (Hasselrot i Hultberg 1984).

Realizacja wielu ze wspomnianych programów zaklada szerokie stosowanie

sproszkowanego weglanu wapnia CaCO 3jako czynnika neutralizujacego zakwaszenie
wód, a tym samym powodujacego wzrost naturalnych zdolnosci buforujacych
wapnowanych akwenów i cieków (Henrikson i in. 1995). Wapnowanie jest równiez
traktowane jako najefektywniej sza metoda przeciwdzialania wzrostowi skazenia wód
niektórymi metalami ciezkimi (Sanger i in. 1993). Do zadawania weglanu wapnia
wykorzystuje sie rózne metody i róznorodny sprzet, w tym samoloty, smiglowce,
statki i lodzie oraz pojazdy ladowe. W zaleznosci od zastosowanej metody wapnowania
rózne sa koszty przeprowadzania tego zabiegu (Donnelly i in. 2003). Dane z róznych
zródel, omówione przez tych autorów wskazuja, ze koszt uzycia jednej tony weglanu
wapnia moze w skrajnych wypadkach (wykorzystanie lotnictwa) byc bliski kwocie
200 Euro.

Wapnowanie zakwaszonych jezior zazwyczaj przynosi w krótkim czasie pozytywne
efekty, polegajace przede wszystkim na spadku pH wód, wzroscie zawartosci wapnia
w wodzie i osadach dennych oraz zwiekszeniu sie populacji cennych gatunków ryb
lososiowatych (Hasselrot i Hultberg 1984, Lease 1997, Donnelly i in. 2003). Ogólnie
rzecz biorac, efektywna dlugosc okresu wapnowania do czasu uzyskania oczekiwanych
efektów zalezy glównie od czasu retencji wody w jeziorze, poczatkowego stanu
zakwaszenia wód jeziora oraz od intensywnosci wapnowania (Donnelly i in. 2003).

Jak wskazuja doswiadczenia szwedzkie, pomimo korzystnego wplywu wapnowania
na zakwaszone jeziora, zwlaszcza na fizyczna i chemiczna charakterystyke ich wód,
pod wzgledem biologicznym nawet akweny wapnowane przez wieloletni okres nadal
nie wydaja sie w pelni powracac do stanu, jaki istnial przed ich zakwaszeniem (Stensdotter
i in. mat. niepubl.).

Wnioski

W Polsce wapnowanie jest zabiegiem stosowanym powszechnie w celu zwiekszenia
produkcji rybackiej w tradycyjnych stawach ziemnych typu karpiowego. Wspólczesnie
wapnowanie stosuje sie przede wszystkim do dezynfekcji stawów, a nie jak dawniej,
do ich nawozenia. Do celów dezynfekcyjnych wykorzystuje sie zarówno wapno palone

CaO, jak i wapno hydratyzowane Ca(OH)2' W odróznieniu od niektórych krajów
pólkuli pólnocnej, narazonych na kwasne deszcze, w Polsce wapnowanie nie znalazlo
szerszego zastosowania ani jako metoda podnoszenia produkcji rybackiej w jeziorach,
ani w ochronie wód. Krajowe rybackie zapotrzebowanie na wapno palone mozna
dzisiaj szacowac na co najmniej 30 tysiecy ton rocznie.
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Andrzej Lirski, Jacek Wolnicki

THE ROLE OF LIMING IN THE FISH PONDS AND LAKES MANAGEMENT
AND WATER ENVIRONMENT PROTECTION

Summary

Liming of traditional earthen ponds is considered to be the oldest and the most
popular among all fertilization treatments which are aimed at the increase of fish
production. Development of methods of liming ponds with soft water and acidified
bottom has contributed to enhance either fish production in ponds in Central Europe,
Asia and North America or to the intensification of aquacu1ture in some regions of the
world.

Pond bottom soils have the ability to slow accumulation of calcium (Ca), what
distinguish them from the agricultural soils. In Poland, calcium content in pond waters
is relatively high and amounts to 17-130 mg dm-3. Therefore, increase of ca1cium
content in pond waters, resulting from liming, should be considered a side effect rather
than the main aim of this treatment.
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Pond liming is carried out primarily to increase and maintain pond fertility, to improve
physical and chemical properties of pond bottom and water, to disinfect pond bottom
and water, and to improve sani tary conditions throughout the production season.

For pond liming three calcium compounds are being used: fine-grained limestone

CaCO], quicklime CaO and hydrated lime Ca(OR)2' The former can be applied only
as a fertilizer, the latter two may serve as both fertilizers and disinfectants.

Quantity of doses of calcium compounds used to fertilization and/or disinfection
purposes is dependent on many factors. One of the most important is kind of pond
bottom soil and its pR. The largest doses oflimestone, quicklime and hydrated lime are
required for heavy c1ayish bottom soils ofthe lowest pR. In extreme cases, effective
doses oflime used as a fertilizer or disinfectant may exceed 10 metric tons per hectare.

Liming is also widely used in anorthem hemisphere (USA, Canada, Ireland, Great
Britain, Norway, Sweden) method for counteracting long-term effects of acid rains.
Acid rains negatively influence not only physical and chemical water quality properties
in lakes and rivers, but also the biological characteristic of open waters, inc1uding the
abundance of economically valuable salmonid fish.

In Norway and Sweden liming oflakes and rivers has been carried out until now for
several dozens years, as a part ofvery costly national prograrnmes for counteracting
effects of acid rains. The most commonly used calcium compound for liming is fine
grained limestone, distributed by means of aeroplanes, helicopters, vessels and vehic1es.
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Instytut Rybactwa Sródladowego,
Zaklad Rybactwa Stawowego,
Zabieniec, ul. Glówna 48, 05-500 Piaseczno
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TECHNIKA STOSOWANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH

Kamionka Jan

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

Abstrakt

W pracy przedstawiono analize nakladów materialowo-energetycznych i kosztów
wapnowania gleb wapnem nawozowym o róznej procentowej zawartosci CaO wyty
powanymi zestawami maszyn. Ocena maszyn pod wzgledem nakladów materialowo
energetycznych i kosztów wykonania zabiegu jest zbiezna, i umozliwia wskazanie
zestawu maszyn o najnizszych kosztach i nakladach materialowo-energetycznych.
Koszty wysiewu wapna, w zaleznosci od procentowej zawartosci CaO wybranymi
zestawami maszyn wynosza - 67 do 104zlha,I przy wysiewie wapna w dawce 2,OtCaO
na hektar oraz 790 do 126 zl ha,l przy dawce 2,5 t CaO na hektar. Naklady materialowo
energetyczne wynosza odpowiednio 376 do 618 MJha'1 i 439 do 750 MJha'l.
Slowa kluczowe: wapnowanie gleb, zestawy maszyn, koszty, naklady energetyczne.

Abstract

In the paper the analysis of energy input and financial costs of soilliming with
selected set ofmachinery and with two rates of1imestone is presented. The tota1 costs
of limestone app1ication are in the range 67-104 PLN*ha,1 with the rate 2,0 t
CaO*ha,1 and 79-126 PLN*ha'l with the rate 2,5 tCaO*ha'l. The input ofenergy is
376-618 MJ*ha'l and 439-750 MJ*ha'l respectively.
Keywords: soilliming, sets oj devices, costs, input oj energy.

Wprowadzenie

Zakwaszenie gleb w Polsce jest czynnikiem ograniczajacym produkcje rolnicza
pod wzgledem zarówno wielkosci jak i jakosci uzyskiwanych plonów. Skutkiem za
kwaszenia gleb jest równiez obnizenie efektywnosci nawozenia mineralnego. Zaleznie
od poziomu nawozenia azotem i stopnia zanieczyszczenia srodowiska, srednie roczne
straty wapnia z gleby ocenia sie na 200-300 kg CaO z hektara [Czuba 1996]. Badania
stacji chemiczno-rolniczych [Sroczynski 1998] wykazuja, ze aktualnie gleby bardzo
kwasne i kwasne zajmuja 59% uzytków rolnych, lekko kwasne 24%, natomiast obo
jetne i zasadowe zaledwie 17%. Uwzgledniajac stopien zakwaszenia oraz sklad granu
lometryczny gleby, Instytut Uprawy Gleboznawstwa i Nawozenia zaproponowal pie-
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ciostopniowa skale wapnowania gleb - wapnowanie konieczne, potrzebne, wskazane,
ograniczone i zbedne. Przy wykonywaniu wapnowania "potrzebnego", na glebach
bardzo lekkich i lekkich, zalecana dawka wapna wynosi 2,0 - 2,5 t CaO na hektar. W
zaleznosci od zawartosci czystego skladnika dawka wapna nawozowego w masie wy
nosi od 2,5 do 10 ton na hektar. Przy tak duzej rozpietosci masy stosowanego nawozu
na hektar nalezy zakladac, ze róznica w kosztach samego wykonania zabiegu wapno
wania bedzie znaczaca.

Uwzgledniajac wlasciwosci fizyko-mechanicznych wapna nawozowego, a szcze
gólnie zawartosc wody w nawozie nalezy dobierac takie maszyny, które zapewniaja
uzyskanie wymaganej jakosci pracy. Przy stosowaniu nawozów wapniowych obowia
zuja takie same zasady, jak przy stosowaniu innych nawozów mineralnych, a miano
wicie równomierne rozmieszczenie nawozu na powierzchni pola. Pelny zestaw wyma
gan agrotechnicznych w stosunku do wszystkich maszyn i urzadzen rolniczych zawie
ra System Maszyn Rolniczych, który byl obowiazujacy w gospodarce centralnie stero
wanej. Obecnie sluzy on jako zródlo informacji i nie ma charakteru restrykcyjnego.
Wedlug tego dokumentu dopuszczalny wskaznik nierównomiernosci poprzecznej (CV)
wysiewu nawozów pylistych i wapna wynosi maksymalnie 30%.

Wedlug badan Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
wymagania te spelniaja rozsiewacze dwutarczowe o odpowiedniej ladownosci i kon
strukcji, pod warunkiem, ze zawartosc wody w wapnie nie przekracza 10%. Przy
wiekszej zawartosci wody do rozrzucania wapna nalezy stosowac rozrzutniki obornika
wyposazone w dwutalerzowy adapter rozsiewajacy. Biorac pod uwage dawke nawo
zów wapniowych stosowanych na jednostke powierzchni mozna stwierdzic, ze do ich
wysiewu nalezy stosowac maszyny przyczepiane o stosunkowo duzej ladownosci.
Maszyny te sluza jednoczesnie do transportu nawozu na pole, a wiec musza byc
wyposazone w przenosnik na dnie skrzyni nawozowej, który przenosi nawóz do szczeliny
dozujacej. Tego warunku nie spelniajarozsiewacze z grawitacyjnym dozowaniem nawo
zu na tarcze rozsiewajace i nie powinny byc one stosowane.

Celem opracowania jest wskazanie najbardziej odpowiedniego zestawu maszyn do
wapnowania gleb z punktu widzenia kosztów i nakladów energetycznych w zaleznosci
od masy stosowanego wapna na jednostke powierzchni czyli w zaleznosci od typu
zastosowanego wapna.

Material i metody badan

Analiza kosztów i nakladów energetycznych obejmuje proces technologiczny od
momentu pobierania wapna nawozowego z magazynu (pryzmy u sprzedawcy) a skon
czywszy na rozsiewie nawozu na polu. Przyjeto, ze srednia odleglosc na jaka bedzie
dowozone wapno w rozsiewaczach wynosi 5 km, a przyjeta dawka wapna wynosic
bedzie 2,0 i 2,5 t CaO na hektar.
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Analizowano 4 nastepujace zestawy maszyn:
A. Rozsiewacz nawozów i wapna RCW 5500 wspólpracujacy z ciagnikiem U 912
B. Rozsiewacz nawozów i wapna RCW 10000 zagregowany z ciagnikiem U 1222
C. Rozrzutnik obornika TYTAN 14 wyposazony w dwutarczowy adapter rozsiewa

jacy wspólpracujacy z ciagnikiem U 1012
D. Rozrzutnik obornika TYTAN 18 wyposazony w dwutarczowy adapter rozsiewa

jacy dla którego srodkiem energetycznym jest ciagnik U 1614.
Charakterystyke maszyn zaproponowanych do wysiewu wapna nawozowego przed

stawiono w tabeli 1, a wybrane maszyny pokazano na rysunkach 1 - 3.

Tabela 1. Charakterystyka wybranych maszyn do wysiewu wapna
Table 1. Characteristic oj selected calcium sowing machines

Symbol maszYny JednostkiRCW 5500RCW 10000TYTAN14TYTANI 8

Typ

--I-osiowy2-osiowyl-osiowy2-osiowy

Adapter dwutalerzowy doZespól roboczY

--Dwutarczowyszerokiego rozsiewu

Ladownosc

t5 101014

Szerokosc robocza
lO

lO1616m
Predkosc robocza

km h-I5555

Masa maszyny
kg2250365035405260

Cena maszyny

zl40.10062.50071.60093.500

Zapotrzebowanie mocy

KM80120100150

Do analizy przyjeto, ze dawka wapna wynosic bedzie 2,0 i 2,5 t CaO na hektar,
natomiast masa wysiewanego wapna nawozowego na hektar zalezy od procentowej
zawartosci CaO w nawozie. Mase wysiewanego wapna nawozowego i z tym zwiazana
wydajnosc eksploatacyjna maszyn podano w tabeli 2.
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Rys. 2. Rozsietvocz nawozÓw i wapna ReW J 0000

Fig. 2. Lime andfertilizer spreader RCW ] ()()OO
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Rys. 3. Uniwersalny rozrzutnik obornika TYTAN

Fig. 3. Uniwersal spreader olmanure TYI4N.

Tabela 2. Masa wysiewanego wapna nawozmvego t *ha-I

Table 2. Mass ol agriculturallimestone t* hdl

Zawartosc MasaWydajnosc eksploatacyjna maszyn - W 07 ha* h
CaO w

WYSlewaneg
nawoZIe

o wapnaRCW 5500RCW 10000TYTAN 14TYTAN l S
%

t *ha-I

70

2,85*-3,55**2, l *-1,8**2,9-2,6
--

60
3,35-4,151,9-1,62,7-2,4--

50
4,00-5,001,7-1,42,5-2,22--

40
5,00-6,251,4-1,22,2-2,0-

-

35
5,70-7,15l,3-U2,1-1,8--

25

8,00-10,0--1,7-1,42,2-I,S

* dawka Cao 2,0 l*har:-**~wka C-;;;;-2,5t*h;-r
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Analize kosztów badanych zestawów maszyn do wapnowania wykonano zgod
nie z metodyka liczenia kosztów przyjetych w IBMER [Muzalewski 2002, Wójcicki
2000J, które sa zbiezne z metodami stosowanymi w warunkach belgijskich [Miserque,
Tissot, Broart 1999J. Zgodnie z tymi metodami koszt wykonania okreslonej czynnosci
lub zabiegu oblicza sie nastepujaco:

K=Kutrz+Kuz +Kc +K"
gdzie:

KUb'z - koszt utrzymania maszyny,
K uz - koszt uzytkowania maszyny,
Kc - koszt eksploatacji ciagnika wspólpracujacego z maszyna,
K, - koszt robocizny.
Okreslenie skumulowanych nakladów materialowo-energetycznych, zaproponowa

nymi zestawami maszyn do wapnowania, wykonano poslugujac sie metoda obliczen
opracowana w IBMER [Anuszewski i in. 1979]. Zgodnie z ta metoda naklady materia

lowo-energetyczne wapnowania Ew oblicza sie nastepujaco:

gdzie:

Ec-naklady energetyczne uzytkowania ciagników, MJ ha -I,

EM - naklady energetyczne uzytkowania maszyn, MJ ha -I,

ER - naklady energetyczne pracy ludzi, MJ ha -I,

EE - naklady energetyczne zuzytego paliwa, MJ ha -1,

W literaturze omawiajacej energochlonnosc produkcji rolniczej i sposoby jej obli
czania metoda ciagniona, autorzy podaja i zalecaja podawac wartosc energetyczna
czesci zamiennych i czesci uzytych do naprawy ciagników i maszyn rolniczych. Do

Tabela 3. Parametry maszyn niezbedne do obliczenia nakladów energetycznych
Table 3. Parameters oj machinery essential Jor calculating inputd oj energy

Zestaw maszyn

Masa maszyn Masa czesci zamiennych
Zuzycie

aliwa

RCW 5500 + U 912

RCW 10000 + U 1222

TYTAN 14+U 1012

TYTAN 18 + U 1614

2250

3650

3540

5260

3870

4150

4180

5030

900

1460

1416

2104

1548

1660

1672

2012

8,4

12,6

10,2

16,0
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obliczen przyjeto, ze masa zuzywanych czesci wynosic bedzie 40% masy ciagników i
maszyn [Szeptycki 2002]. Parametry maszyn potrzebne do obliczenia nakladów ener
getycznych podano w tabeli 3.

Do obliczen nakladów energetycznych przyjeto wskazniki j ednostkowe podane w
opracowaniu wydanym przez IBMER [Wójcicki 2000].

Wyniki badan

Koszt eksploatacji zestawu maszyn uzytych do wapnowania
Obliczanie kosztów wykonano zgodnie z metodyka przedstawiona wyzej, przyj

mujac niezbedne dane wg tabeli l - 3. Przyjeto 8-letni okres uzytkowania maszyn i
wynikajace z tego ich roczne wykorzystanie. Koszt wykonania zabiegu wapnowania
poszczególnymi zestawami wyrazony w zl* h-l przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Koszt wykonania zabiegu wapnowania wybranymi zestawami maszyn
Table 4. The cost oj soilliming with selected sets oj machinery

RCW 5500RCW 10000T

125

125156156

Kosztamo

50127812895011687
Koszt Przechow

802125014321870

l

5814 90621038213557

zl h-l)

46572,566,4868

441

68851667,3

Koszt uzYtkowania

( zl h-l)44,168851667.3

90,6

141118154

Koszt ci

nika zl h-l36,3492435636

Koszt robocizny

zl h-l15,015.015.015.0

Koszt

konania zabie 142205 232

W zaleznosci od procentowej zawartosci czystego skladnika w nawozie, masa wysie-
wanego wapna nawozowego na hektar bedzie rózna, a tym samym rózna bedzie wy-dajnosc eksploatacyjna maszyn. Koszty wapnowania l hektara powierzchni, beda wiec
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Tabela 5. Koszty wysiewu wapna nawozowego zl* ha-1

Table 5. The cost oj limestone application in PLN* ha-1

Koszty wapnowania zl ha-1
Zawartosc CaO w naWOZIe

RCW 5500RCW 10000TYTAN 14TYTAN 18
%

70

67,6*-78,8**70,8-79,0
--

60
74,7-88,776,1-85,6--

50
83,5-10182,2-93,4--

40
101-11893,4-103--

35
109-12997,85-114--

25

--103-126105-129

* objasnienia pod tabela 2, explanations under table 2
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Rys .4. Koszty wapnowania wybranymi zestawami maszyn
(dawka 2,Ot CaD na hektar)

Fig. 4. The cost oj soilliming with selected sets oj devices

(dose oj 2.0 t CaD per hectare)
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Analiza i porównanie kosztów wapnowania 1 hektara powierzchni umozliwia
wskazanie konkretnego zestawu maszyn, którym wykonanie tego zabiegu jest naj
tansze. Wyniki analizy wapnowania przy dawce 2,0 t CaO na ha i 2,5 Cao na ha
przedstawiono na rysunkach 4 i 5.

130 126,1

~

.RCW 5500
120

114,2
.RCW 10000•...• Cll I.s:::: : DTytan14

:;:: 110 l 102,8
•....• ,

Cll"2 100-, II93,4Cll
I~
I Io 90 -' 85,6c: o..

80 J
•Cll 78,9~ >-

-Nl1l 70o ::.:::

60
50

25

35405060

Zawartosc CaO [%]
Rys. 5. Koszty wapnowania wybranymi zestawami maszyn

(dawka 2,5 t CaO na hektar)Fig. 5. The cost oj soilliming with selected sets ofdevices(dose of 2.5 t CaO per hectare)

Naklady energetyczne na wapnowanie

Skumulowane naklady materialowo - energetyczne analizowano uwzgledniajac
energie skumulowana w maszynach, czesciach zamiennych, paliwie i pracy zywej.
Niezbedne parametry charakteryzujace sprzet uzyty w poszczególnych zestawach
maszyn zawarte sa w tabelach 1 - 3. Wyliczone naklady materialowo-energetyczne
na nawozenie wapnem 1 hektara powierzchni podano w tabeli 6.



Technika stosowania nawozów wapniowych------------------------- 149

Tabela 6. Naklady materialowo- energetyczne na wysiew wapna nawozowego
Table 6. Inputs oj materials and energy on application oj limestone

Zawartosc CaO Naklady materialowo- energetyczne MI ha-]
w naWOZIe % RCW 5500

RCW 10000TYTAN 14TYTAN 18

70

376/*-439**401-447--
60

416-494431-485--

50
465-565465-529--

40
565-659529-582--

35
608719554-647--

25

--618-750701-812

*,** objasnienia pod tabela

Analogicznie do analizy kosztów wykonano analize nakladów materialowo-ener
getycznych na wapnowanie gleb. Wyniki analizy przedstawiono na rysunkach 6 i 7.
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Rys. 6. Naklady ma{erialowo-energetyczne na wapnowanie gleb wybranymi zesta
wami maszyn (dawka 2,0 t CaO na hektar).

Fig. 6. Outlays oj materials and energy on sow oj agriculturallimestone with selec
ted sets oj devices (dose oj 2. O t CaO per hectare)
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Rys. 7. Naklady materialowo-energetyczne na wapnowanie gleb wybranymi zesta
wami maszyn (dawka 2,5 t CaD na hektar).

Fig. 7. Outlays oj materials and energy on sow oj agriculturallimestone with selec
ted sets oj devices (dose oj 2.5 t CaD per hectare)

Dla dawki 2,0 i 2,5 t CaO na hektar wskazano zestawy maszyn, przy zastosowa
niu których naklady materialowo-energetyczne sa najnizsze.

Ocena przedstawionych zestawów maszyn pod wzgledem nakladów materialo
wo-energetycznych jest zbiezna z ocena kosztów wykonania zabiegu wapnowania
tymi zestawami. Z jednej i z drugiej analizy wynika, ze nalezy zastosowac ten sam
zestaw maszyn do aplikacji wapna nawozowego o okreslonej zawartosci czystego
skladnika.

Wnioski

l. Ocena maszyn pod wzgledem nakladów materialowo-energetycznych i kosztów
wykonania zabiegu jest zbiezna, i umozliwia wskazanie z wielu zestawów ma
szyn konkretny zestaw maszyn o najnizszych kosztach i nakladach materialowo
-energetycznych.

2. Najnizsze koszty wykonania zabiegu wapnowania uzyskano stosujac nastepuja
ce maszyny:
Rozsiewacz dwutarczowy o ladownosci 5 t (RCW 5500) do wysiewu wapna
nawozowego w dawce 2,8 do 3,5 t ha-l,
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Rozsiewacz dwutarczowy o ladownosci lOt (RCW 10000) do wysiewu wapna
nawozowego w dawce 4,0 do 8,0 t ha-I,
rozrzutnik obornika z adapterem do szerokiego rozsiewu o ladownosci lOt (Tytan
14) do wysiewu wapna o wyzszej zawartosci wody w dawce 8 do lOt ha-l,

3. Koszty wysiewu wapna, w zaleznosci od procentowej zawartosci CaO, wymie
nionymi wyzej zestawami maszyn wynosza:
67 do 104 zl ha-1 przy wysiewie wapna w dawce 2,0 t CaO na hektar,
79 do 126zl ha-1 przy wysiewie wapna w dawce 2,5 t CaO na hektar.
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Jan Kamionka

CALClUM FERTILIZERS APPLICATION TECHNIQUE

Summary

An analysis of outlays of materials and eriergy and costs of liming the soil with
agriculturallimestone ofvaried CaO percentage when using designated sets of devi~
ces. The following machines used for lime spreading have been tested: fertilizers and

lime spreaders type RCW 5500 and type RCW 10000 and manure spreader type Tytan
14 and type Tytan 18, aggregated with suitable farm tractors. The dose of1ime is 2,0
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and 2,5 t CaO per hectare. The eva1uation of machines in terms of outlays of energy
and materia1s and the cost of performing of1iming is convergent and enab1es indica
ting these sets of devices, which minimize costs and outlays of energy and materia1s.
The costs of 1ime spreading are - depending on the 1ime dose - 67,60 to 103,80 PLN

. ha-l when 1iming with the dose of2,0 t CaO per hectare and 78,90 to 126,10 PLN ha-l
when the dose is 2,5 t CaO per hectare. The outlays of energy and materia1s are re
spective1y 376 to 618 MJ ha-' and 439 to 750 MJ ha-'

Dr Jan Kamionka

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
o/Kludzienko, 05-824 Kludzienko
kamionka@ibmer.waw.p1
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Abstrakt

Dokonano wyboru i oceny przydatnosci nawozów wapniowych do higienizacji i
uzdatniania odpadów komunalnych. Podstawa wyboru byla zdolnosc nawozów do

reakcji hydratacji charakteryzujacych sie wysokim wskaznikiem t60• Wyliczono, ze
przy zastosowaniu do higienizacji osadów sciekowych 0,4 Mg CaOMg-1 s.m. osadów
przeznaczonych do stosowania w rolnictwie w ciagu roku, na pola uprawne mogloby
trafic okolo 20160 Mg CaO. Taka ilosc tlenku wapnia stanowi tylko 1,4 % puli nawo
zów wapniowych i wapniowo-magnezowych zastosowanych w Polsce pod zbiory w
2005 roku. Przy wprowadzeniu tlenku wapnia do higienizacji i stabilizacji biofrakcji
odpadów komunalnych wytwarzanych w ciagu roku, w ilosci O,l Mg CaOMg-1 s.m.
ma~y hiofrakcji, rolnictwo zostaloby zasilone 485 100 Mg CaO, co stanowi okolo
33% puli nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych stosowanych aktualnie w
Polsce.

Slowa kluczowe: nawozy wapniowe, higienizacja, stabilizacja odpadów, stosowa
nie w rolnictwie

Abstract

A selection and usefulness assessment of calcium fertilizers for the hygienization
and conditioning of municipal wastes was carried out. An ability of fertilizers to hydra

tion characterized by a high rate t60 (the reactive capacity ofhigh-grade lime) was taken
into account. It was calculated that if we applied 0,4 Mg CaOMg-I sewage sludge
hygienization, in relation to d.m. of sludge intended to use in agriculture during a year,
about 20 160 Mg CaO could get to agriculture, which makes 1,4 % of calcium and
calcium-magnesium fertilizers applied under crop in Poland in 2005. While introducing
a dose ofO, lMg CaOMg-1 d.m. for the hygienization and stabilization ofbiofraction of
municipal wastes produced during a year, agriculture would be fed with a mass of
485,100 Mg CaO, which makes about 33% ofthe calcium and calcium-magnesium
fertilizers applied under crops in Poland in 2005.
Key words: calcium fertilizers, hygienization, waste stabilization, use in agriculture
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Wstep

Skutecznosc zastosowania tlenku wapniowego do higienizacji i stabilizacji odpadów,
zwlaszcza komunalnych osadów sciekowych jest potwierdzona w badaniach
[Marcinkowski, 2005; Oleszkiewicz, 1998a i 1998b; Biell i in. 1999; Bien, 2002].
Dotycza one niszczenia organizmów chorobotwórczych, zwlaszcza bakterii Salmo
nella sp., zywych jaj Ascaris sp., Trichuris sp .i Toxocara sp. za pomoca zarówno
tlenku jak i wodorotlenku wapnia [Paluszak i in. 2005; Breza-Boruta i in. 2005].
Biobójcze dzialanie tych zwiazków wynika z wywiazywania sie alkalicznego odczynu,
a w przypadku tlenku wapniowego równiez wysokiej temperatury, w kontakcie z woda
zawarta w osadzie. Pod uwage brany jest równiez odpowiednio dlugi czasu dzialania
tych czynników na zainfekowany osad, zalezny przede wszystkim od zawartosci suchej
masy w osadzie, wysokosci pH i temperatury przebiegu procesu higienizacji. W praktyce
dosc czesto sa wykorzystywane substancje, materialy odpadowe zawierajace zwiazki
wapnia niskoreaktywne, nie wykazujace niezbednych dla higienizacji osadów
wlasciwosci. Stwierdzono przypadki stosowania do higienizacji osadów, kredy
odsaczonej, wapna kredowego mokrego, wapna defekacyjnego mokrego, wapna
poneutralizacyjnego, popiolów ze spalania wegla brunatnego a nawet kamiennego.
Materialy te uzyte w znacznych ilosciach w stosunku do masy osadu, powoduja
rozcienczenie, najczesciej skladu mikrobiologicznego osadu oraz zanieczyszczen
chemicznych. Jezeli nawet wywoluja podwyzszenie odczynu mieszaniny, to nie jest
osiagane wystarczajaco wysokie stezenie jonów wodorowych i wodorotlenkowych
stanowiacych podstawe unicestwienia zywych komórek mikroorganizmów, a przede
wszystkimjaj helmintów. W tym zakresie pozostaje jeszcze wiele do wyjasnienia, np.
czy odpowiednio dlugi czas kontaktu osadu z tymi materialami, liczony w miesiacach a
nawet latach doprowadzi do pelnej higienizacji osadów. Interesujace badania w zakresie
zmian skladu chemicznego osadów stabilizowanych alkalicznie podjal Marcinkowski

[2005]. Stwierdzil, ze wraz ze zwiekszeniem dawki Ca(OH)2 i wydluzeniem czasu
trwania alkalizacji, postepujace procesy chemiczne powoduja spadek stosunku
atomowego o/c oraz wzrost stosunku CZT/OWO. Kierunek tych zmian wiaze sie z
hydrolitycznym uwalnianiem z osadu jednostek budowy zawierajacych ugrupowania
tlenowe (kwasy karboksylowe, alkohole, hydroksykwasy, aminokwasy itp.). W swietle
przepisów prawa [Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206], procesy stabilizowania odpadów
zmieniaja niebezpieczne wlasnosci skladników odpadów, a przez to przeksztalcaja
odpady niebezpieczne w inne niz niebezpieczne. Nalezy zadac pytanie, czy rozklad
poprzez wapnowanie skladników niebezpiecznych, zawartych w osadach, jest
równowazny pod wzgledem jakosci do produktów rozkladu uzyskiwanych w warunkach
stabilizacji tlenowej, lub beztlenowej

W hipotezie roboczej opracowania przyjeto zalozenie, ze odpady komunalne
higienizowane i uzdatnione nawozami wapniowymi, stanowia korzystne dla rolnictwa
zródlo wapnia, materii organicznej i skladników nawozowych. Przyjeto równiez
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mozliwosciach sterowania procesem higienizacji i stabilizacji odpadów, tak aby zostaly
wytworzone kompletne i bezpieczne srodki ulepszenia gleby, podlegajace standaryzacji
podstawowych cech jakosciowych. Dokonano oceny zdolnosci do reagowania wapna
palonego nisko, srednio i wysoko reaktywnego. Celem pracy byla równiez ocena
mozliwosci zastosowania nawozów wapniowych do higienizacji i stabilizacji biofrakcji
odpadów komunalnych, podobnie jak ma to miejsce dla komunalnych osadów
sciekowych. Wykorzystanie nawozów wapniowych do higienizacji i stabilizacji
bioodpadów i stosowanie wytworzonego materialu w rolnictwie, moze sie stac
dodatkowym zródlem wapnia dla roslin i odkwaszania gleb, a takze zródlem egzogennej
materii organicznej.

Material imetody

Rodzaje nawozów wapniowych przydatnych do higienizacji
i stabilizacji odpadów

Nawozy wapniowe wprowadzane sa do obrotu na mocy ustawy o nawozach i
nawozeniu [Dz. U. 2000 nr 89, poz. 991]. Szczególowe wymagania dotyczace wapna
nawozowego wystepuja w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
maja 2004 r. w sprawie okreslenia typów wapna nawozowego [Dz. U. 2004 nr 130,
poz. 1384]. Sposród typów wapna nawozowego nie zawierajacego magnezu,
okreslonych w wyzej wymienionym rozporzadzeniu, w tabeli l zestawiono typy wapna
nawozowego przydatne do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych, natomiast

Tabela 1. Typy wapna nawozowego nie zawierajacego magnezu [Dz. U. 2004 nr
130, poz. 1384], przydatne do higienizacji i uzdatniania odpadów
komunalnych

Table 1. Types oj soillime not containing magnesium [Dz. U. 2004 nr 130, poz.
1384], useJulJor the hygienization and conditioning oj municipal wastes

Skladniki
Minimalna

podstawowe

zawartosc

Typ

Odmianai sposóbskladników

Type

Variety
otrzymywania

nawozowych CaO%
Inne wymagania

Basic components

MinimaI contentOther requirements

and

ofmanurial

Z przerobu

a way of obtaining
comoonents CaO %

skal wapien-

Odsiew na sicie o

nych From

CaO - przerób ska wymiarze boku oczek

limes-tone

01wapiennych
80

kwadratowych:

rock

CaO - limestone 2 mm, %, najwyzej 25

treatmenl

rock treatment Sifting on a sieve of a

side of square meshes:2 mm, %, at most 25
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w tabeli 2 zestawiono typy wapna nawozowego zawierajace magnez, o podobnej
przydatnosci do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych. Ze wzgledu na
koniecznosc uwolnienia energii cieplnej w reakcji z woda, a takze wysoki odczyn
powyzej pH 12,5, za przydatne do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych
uznano nawozy wapniowe zawierajace jako skladnik podstawowy tlenek wapniowy o
zawartosci CaO od 60 do 93%.

Tabela 2. Typy wapna nawozowego zawierajacego magnez [Dz. U. 2004 nr 130, poz.
1384J, przydatne do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych

Table 2. Types oj soillime containing magnesium [Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1384J,
useJulJor the hygienization and treatment oj municipal waste

Minimalna zawartosc

skladnikówSkladniki podstawowe pokarmowych w %
ro

i sposób otrzymywania Inne wymagania
o..~ ~ ~

Minimal content of
~~

·s 'CBasic components nutrients in %Other requirements-o~ and the way ofO w tymobtaining CaO+MgO MgOMgOonlvCaO+MgO
Q)

prazenie, mielenie,
Odsiew na sicie o wymiarze

-o
odsiewanie skal7525

boku oczek kwadratowych:
'><:

OlO wapniowo- 2 mm, %, najwyzej 25
I

V magnezowych
Sifting on a sieve of a side

> •.. ~ CaO+MgO of square meshes : 2 mm,

o
~s:: roasting, grinding,

20
%, at most 25Q)

601= 02
limestone-magnesium
rock sifting

W Polskiej Normie Nawozy i srodki wapnujace- KlasyfIkacja [PN-EN 13535:2003],
wystepuje podzial wapniowych i magnezowych materialów na weglanowe, tlenkowe i
wodorotlenkowe, oraz ze wzgledu na zródlo pochodzenia naturalne i pochodzace ze
zródel przemyslowych. Podobnie jak w przypadku omówionym wyzej, formy tlenkowe
nawozów wapniowych i magnezowych sa przydatne do higienizacji i stabilizacji
odpadów komunalnych oraz osadów sciekowych, w odróznieniu od wapniowych
nawozów weglanowych.

W badaniach zastosowano równiez produkt Zakladu Wapienniczego Lhoist Bukowa
- wapno niegaszone mielone, którego glównym skladnikiem jest tlenek wapniowy.
Wedlug deklaracji producenta wapno niegaszone mielone stosuje sie w ochronie
srodowiska. Spelnia ono wymagania normy PN-EN 459-1:2003 Wapno Budowlane,
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oraz PN-EN 12518:2002 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.

Ze wzgledu na znaczna reaktywnosc /wg PN-EN-459-2:2003/, t60 + 0,5-1,5 min.,
wapno z ZW Lhoist Bukowa zalecane jest do higienizacji i stabilizacji komunalnych
osadów sciekowych. Oznaczanie jakosci wapna palonego nastepuje wedlug zdolnosci

do reakcji hydratacji, charakteryzujacej sie wskaznikiem t6O• Okresla sie gojako wskaznik
zdolnosci do reagowania wysokoprocentowego wapna. Oznacza czas, w jakim l50g

CaO ogrzeje 600g HP z 20° na 60°C [The Handbook on Water Treatment. 1995].
Wskaznik t60 wysokoprocentowego wapna palonego odpowiada równiez w przyblizeniu
okresowi niezbednemu do zgaszenia 80% CaO zdolnego do hydratacji. Zdolnosc do
reagowania wapna niegaszonego mielonego nisko, srednio i wysoko reaktywnego z
ZW Lhoist-Bukowa Polska przedstawiono na rys. 7, 8 i 9.
W badaniach skutecznosci higienizacji osadów sciekowych i stabilizacji odpadów
komunalnych zastosowano nastepujace produkty i nawozy wapniowe:
1. Wapno niegaszone mielone WR z Zakladu Wapienniczego Lhoist Bukowa. Spelnia

wymagania normy PN-EN 459-1:2003 Wapno Budowlane, oraz PN- EN
12518 :2002 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia. Sklad
chemiczny: min. 93,0% CaO , min. 90,0% CaO + MgO, max. 0,8 MgO, max.

3,0 %COz max 0,5 % S03' Reaktywnosc wg PN-EN-459-2:2003: t600,5 -1,5
mm.

2. Wapno budowlane CL 90-Q (wapno palone mielone), produkowane przez Kujawy
Wapno Sp. z 0.0. Bielawy. Spelnia wymagania normy PN-EN 459-1 :2003. Wapno
budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. Sklad chemiczny: CaO

+MgO powyzej 90,0 %, CaO + MgO czynne 86,4 %, MgO , max. 4,0 %COz

max 2,0 % S03' '
3. Nawóz wapniowy PN-C-87007 -2-03-60 (wapno nawozowe 60%), produkowane

przez Kujawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy. Spelnia wymagania normy PN-C
87007-2:2000 "Nawozy sztuczne wapniowe. Klasyfikacja, oznaczenia i
wymagania". Sklad chemiczny: CaO powyzej 60%, MgO - 1,3%.

4. Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-S (wapno hydratyzowane wapniowe),
produkowane przez Kujawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy. Spelnia wymagania normy
PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane. Wymagania. Glównymjego skladnikiem

jest wodorotlenek wapnia Ca(OH)z. Sklad chemiczny: CaO + MgO powyzej
90% (wartosci dotycza wapna w stanie wysuszonym i pozbawionym wody
zwiazanej), MgO ponizej 5 %, COz ponizej 4 %, S03 ponizej 2%.

5. Wapno palone -mielone wysokoreaktywne, produkowane przez Slaskie Zaklady
Przemyslu Wapienniczego "OPOLWAP" S.A. Sklad chemiczny: CaO min. 92
%, MgO max. 2,5 %, zawartosc CaO+MgO akt. min. 89 %. Temperatura gaszenia
69°C. T60 max. 3 min.

W pracy dokonano oceny skutecznosci higienizacji komunalnego osadu
sciekowego, poprzez sledzenie inaktywacji mikroorganizmów w trakcie biobójczego

dzialania tlenku wapniowego pochodzacego do róznych producentów. Badania
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przeprowadzono w naczyniach adiabatycznych o pojemnosci 2 dm3• Dawka tlenku
wapnia wynosila 0,4 kg Ca0-kg' s.m. osadu. Osad zawieral 17 ,91 % s.m. i 73,22 %
substancji organicznej. W 100 g osadu stwierdzono obecnosc bakterii Salmonella sp.
oraz 270 zywychjaj Ascaris sp. w 1kg s.m. osadu. W próbkach osadu nie stwierdzono
obecnosci osadu zywych jaj Trichuris sp. oraz Toxocara sp. w 1kg s.m. osadu. Obecnosc
bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella sp. oraz liczbe zywychjaj pasozytów
jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) w 1 kg s.m. wykrywano stosujac
metody referencyjne zestawione w zalaczniku nr 5 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów sciekowych
[Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1140]. W oznaczenie zagniwalnosci i wzglednej trwalosci
osadu stosowano norme PN-76/C-04626. Zawartosc wegla organicznego (Corg) w
próbkach osadzie surowego i ustabilizowanego oznaczono analizatorem TOC
"Primacas" firmy Skalar (Breda, Holandia). Wszystkie badania wykonywano w trzech
powtórzeniach. Wartosci zestawione w tabelach sa srednimi z tych powtórzen.

Rodzaje osadów iodpadów komunalnych
Odpady komunalne powstaja w gospodarstwach domowych. Naleza do nich równiez

odpady nie zawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzace od innych wytwórców
odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub sklad sa podobne do odpadów
powstajacych w gospodarstwach domowych [Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 ze zmianami].
W zaleznosci od zródla powstawania odpady komunalne sklasyfikowano w grupie 20
- odpady komunalne lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie [Dz. U. 2002 nr
134, poz. 1140. Sprostowanie: Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1299]. W tej grupie odpadów
do uzdatniania i higienizacji nawozami wapniowymi nadaja sie:
- odpady kuchenne ulegajace biodegradacji (kod 20 01 08),
- sz]amy ze zbiorników bezodplywowych sluzacych do gromadzenia nieczystosci (kod

200304).
W grupie 19 odpadów - z instalacji i urzadzen sluzacych zagospodarowaniu odpadów
z oczyszczania scieków z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemyslowych
znajduja sie w podgrupie 19 08 odpady z oczyszczania scieków nieujete w innych
grupach, w rodzaju:
- skratki, o kodzie 19 08 01,
- zawartosc piaskowników, o kodzie 19 08 02,
- ustabilizowane komunalne osady sciekowe, o kodzie 190805,
- szlamy z biologicznego oczyszczania scieków przemyslowych, inne niz wymienione

w 1908 11, o kodzie 10 08 12.

O przydatnosci odpadów komunalnych do stosowania w rolnictwie decyduje
zawartosc skladników pokarmowych dla roslin: N, P, K, Mg, Ca, S, materii organicznej
oraz skladniki ograniczajace: metale ciezkie, organiczne zwiazki cyny, policykliczne
weglowodory, farmaceutyki, patogenny. W zakresie badan osadów i odpadów
komunalnych stosowano metody referencyjne, zestawione w zalaczniku nr 5 do
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rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 1sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadów sciekowych [Dz. U. 2002 Nr 134, poz. 1140]. Wykonano nastepujace
oznaczenia: odczynu pH, zawartosci: suchej masy, substancji organicznej, azotu
ogólnego, azotu amonowego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, metali ciezkich:
olowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rteci i cynku.
Ilosc wapna w zaleznosci od zawartosci suchej masy w osadach odwodnionych oraz
wymaganej koncowej zawartosci suchej masy w osadach po wapnowaniu, mozna
odczytac z nomogramu (Rys. 6). Stosuje go firma E.M.O. S.A z Francji.

v SD
0.7

0.6

O.ll

0.4

0.3

0.2

0.1

SF
20 25 30 35 40 45

y= SF - SD
(1,321 - O,01.SF) SD

Rys. 1. Nomogram - wapnowanie osadu [E.M.o. s.a.] SF - wymagana koncowa
zawartosc suchej masy (po wapnowaniu), SD - zawartosc suchej masy po

odwadnianiu, Y - wspólczynnik dozowania wapna wyrazony w kg CaOkg-J s.m:h-J

Fig. 1. A nomogram - sludge liming [E.Mo. s.a.] SF - a requiredfinal content oj
dry matter (after liming) SD - dry matter content after dehydration, Y - lime dos-

ing rate in kg CaOkg-1 d.m.kl



160
J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, M. Leszczynski

Wyniki

Traktowanie nawozem wapniowym, lub produktami wapniowymi komunalnego osadu
sciekowego, zainfekowanego bakteriami Salmonella sp. oraz jajami Ascaris sp.,
spowodowalo po uplywie l doby unicestwienie bakterii Salmonella sp. we wszystkich
próbkach osadu (Tabela 3)

Tabela 3. Sklad mikrobiologiczny komunalnego osadu sciekowego po 24 godzinnej
higienizacji nawozem lub produktem wapniowym

Table 3. Microbiological composition oj municipal sewage sludge aJter
hygienization with aJertilizer or calcium product

Sklad mikrobiologiczny
Microbiological compositionObecnosc

Obecnosc

Rodzaj nawozu lub produktu

bakterii
zywych jaj

Wapniowego

Salmonella sp. w
Ascaris sp.

Type of a fertilizer of calcium product

100 g osadu
w l kg s.m.

Presence of the
osadu

bacteria
Numberof

Salmonella sp. in
living eggs of

100 g of sludge
Ascaris sp.

Wapno niegaszone mielone Neutralac ®WR z
NieZakladu Wapienniczego Lhoist Bukowa.

Nie stwierdzono
stwierdzonoUnslaked ground lime WR from Lime Industry

Not observed
Not observedWorks Lhoist Bukowa.

Wapno budowlane CL 90-Q (wapno palonemielone), produkowane przez Kujawy Wapno Sp.
Nie stwierdzono

Nie

z 0.0. Bielawy.
Not observed

stwierdzono

Building lime CL 90-Q (bumt ground lime),

Not observed
produced by Kujawy Wapno Co. Ltd. Bielawy. Nawóz wapniowy PN-C-87007-2-03-60 (wapno

Stwierdzono

nawozowe 60%), produkowane przez Kujawy

observed

Wapno Sp. z 0.0. Bielawy.

Nie stwierdzono
Po 17 dobachCalcium fertilizer PN-C-87007-2-03-60 (soillime

Not observed
nie stwierdz.60%), produced by Kujawy Wapno Co. Ltd. Not observedBielawy.

Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-S (wapno

Stwierdzono

hydratyzowane wapniowe), produkowane przez

observed

Kujawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy.

Nie stwierdzono
Po 28 dobachBuilding lime EN 459-1 CL 90-S (calcium

Not observed
nie stwierdz.hydrated lime), produced by Kujawy Wapno Co. Not observedLtd. Bielawy.

Wapno palone -mielone wysokoreaktywne,produkowane przez Slaskie Zaklady Przemyslu
Nie stwierdzono

Nie

Wapienniczego "OPaL WAP" S.A.
Not observed

stwierdzono

Bumt ground high-reactive lime, produced by

Not observed

Silesian Lime Industry W orks "OPaL WAP" SA
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Oddzialywania biobójcze poszczególnych rodzajów wapna na zywe jaja Ascaris
sp. po 24 godzinach nie bylo jednakowe. Skuteczne dzialanie odnotowano dla wap
na niegaszone mielone Neutralac® WR z Zakladu Wapienniczego Lhoist Bukowa,
wapna budowlanego CL 90-Q (wapno palone mielone), produkowanego przez Ku
jawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy i Wapno palone - mielone wysokoreaktywne, produ
kowane przez Slaskie Zaklady Przemyslu Wapienniczego "OPOLWAP" S.A. Biobój
cze oddzialywanie tych produktów wapniowych na zywe jaja Ascaris sp. bylo zwia
zane z uzyskanie przyrostu temperatury hydratacji CaO wynoszacego odpowiednio:
68°C, 62°C i67°C.

Wzr'OIlt............, Ipil Wal IIl. ••• od ••••••••••• "11'" ••••••••• do
•••••••• tD6t •••••• ....., w •••••• • JlI'IIQ
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(
.-

CI)
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:s (;j~
J:

c::.

c.
E ~

6

2

0.0

0.30.60.9

Dodatek wapna (kg CaO/kg suchego osadu) przy zawartosci suchej masy w osadzIe· 25%

Rys. 2. Wzrost temperatury i pH w zaleznosci od ilosci wapna palonego dodawa
nego do osadu (zawartosc suchej masy w osadzie

- 25 %) [European Lime Association}
Fig. 2. The increase in temperature and pH depending on the amount oj bumt lime

added to sludge (the content oj dry matter in sludge
- 25 %)[ European Lime Association}
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Rys. 3. Wplyw czasu i temperatury na zywotnosc jaj pasozytów Ascaris Sp. w osa
dzie traktowanym wapnem palonym w instalacji przemyslowej. Odczyn mieszaniny

powyzej 12pH podczas calego procesu [European Lime Association ]
Fig. 3. The influence oj time and temperature on the life-span oj the parasites Asca
ris Sp. ova in sludge treated with bumt lime in an industrial installation. The pH oj

the mixture throughout the process is above 12 [European Lime Association ]

Dezynfekcyjne wlasciwosci tlenku wapniowego uchodza za jedne z najbardziej
skutecznych srodków stosowanych do higienizacji i uzdatniania osadów sciekowych
i organicznych frakcji odpadów komunalnych. Dzialanie to polega na wzroscie pH i
temperatury w uwodnionej mieszaninie wapniowo-organicznej (rys. 1). Proces wap
nowania osadów bazuje na reakcji egzotermicznej hydratacji tlenku wapnia, powo
duje uwolnienie zakumulowanej w toku wczesniejszego prazenia skal wapiennych
energii cieplnej [The Handbook on Water Treatment, 1995].

CaO + H20 --> Ca(OH)2 + 65,3 kJ
lub

1 kg CaO + 0,32 kg HP --> 1,32 kg Ca(OH)2 + 1177 kJ

Efekt oddzialywania tlenku wapniowego na bakterie oraz jaja pasozytów jest zróz
nicowany i zalezy przede wszystkim od wysokosci pH mieszaniny, temperatury o cza
su oddzialywania. Przy zbyt niskiej dawce CaO czesc bakterii moze przetrwac proces
higienizacji i ponownie pojawic sie w higienizowanej masie (zjawisko reinfekcji).
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Przyrost pH w funkcji czasu
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Rys. 4. Przebieg pH osadu traktowanego tlenkiem wapniowym
(Calci-treatment®) w funkcji czasu [Lhoist Polska]

Fig. 4. An increase in pH in time function afler using Calci-treatment®
[Lhoist Polska]

Odczyn osadu traktowanego tlenkiem wapniowym, zwlaszcza wysokoreaktywnym
uzyskuje swoje maksimum w okresie ok. 1godziny, po czym stopniowo maleje skutek
tworzenia weglanów. Wzrost pHjest zalezny od dawki wapna i zdolnosci buforowej
osadu. Przy dodaniu wapna powyzej 50 kgm'3 odwodnionego osadu mozna oczekiwac
maksyna1nej wartosci pH~ 12,6. Udowodniono, ze [Handbuch "KLARSCHLAMM",
1996] nadwyzka wapna zuzywana jest do utworzenia sie glinianu wapnia. Podwyzszenie
dawki wapna jest wiec potrzebne, aby osiagnac wysoka wartosc pH. Odnosnie obnizki
pH mieszaniny osadów z wapnem, wraz z uplywem czasu (rys. 3), nalezy zwrócic
uwage na nastepujace wyniki [Handbuch "KLARSCHLAMM" , 1996]:
a) na skutek procesów mikrobiologicznych powstaja kwasy organiczne j dwutlenek

wegla. Ustalono, ze przy pH 12,6 stezenie ATP wynosilo 100 ug-1·1• Przy poczatkowej
wartosci pH 11-12, ze zmienia odczynu do pH w zakresie do 8-9 w czasie
skladowania, wartosci ATP byly zmierzone na poziomie 500 ugll, (stezenie
wyjsciowe ATP osadu niewapnowanego 2S00 ug'l'l) (ATP - kwas
adenozynotrójfosforowy ).

b) obnizke pH powoduje hydroliza kompleksowych zwiazków organicznych do
prostych kwasów organicznych,

c) materialy organiczne zawierajacy grupe COOH (karboksylowa) rozkladajaca sie do

COz'

d) jony wodoru (HY gromadzone w koloidach sa zastepowane przez jony wapnia.
Reaguja z jonami (OH)". Powstajaca przy tym woda obniza pH ..
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Powstajacy w procesie gaszenia wodorotlenek wapnia moze reagowac dalej
z dwutlenkiem wegla tworzac weglan wapnia. Karbonizacja przebiega takze
egzotermicznie z uwalnieniem reszty energii przyjetej przy wypalaniu wapna.

Ca(OH)2 + H2CO) --> CaCO) + 2HcO + 100.5 kJ
W uproszczony sposób reakcja moze byc przedstawiona jak nastepuje:

Ca(OH)2 + CO2 .--> CaCO) + HP + 100.5 kJ
1.32 kg Ca(OH)c + 0.78 kg CO2 --> 1.78 CaCO] + 0.32 kg HP + 2212 kJ

Karbonizacja przebiega bardzo wolno na skutek malej zawartosci dwutlenku
wegla w powietrzu (ok. 0.05%). Pozostalosc dwutlenku wegla z beztlenowej
stabilizacji, moze juz w osadzie odwodnionym nie wystepowac, a wiec dla
karbonizacji nie on odgrywa wiekszej roli. Tworzenie sie warstwy powierzchniowej
weglanu ,zmniejsza pelna karbonizacje. Pory sa zawezone poprzez przyjmowanie

CO2. W praktycznym stosowaniu wapnowania proces ten jest prowadzony w
kontenerach lub na wysypisku. Prowadzi to do utworzenia warstwy ochronnej na
powierzchni mieszanki, co utrudnia proces karbonizacji.
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Post-liming

Rys. 5. Poprawa stopnia odwodnienia Calci-treatment® wfimkcji czasu [Lhoist Polska)
Fig. 5. An improvement in the dehydration rate olsludge in timefunction ajter liming and

using Calci-treatment® [Lhoist Polska)
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Bazujac na przygotowanych stozkach osadu po traktowaniu wapnem i po
traktowaniu produktem Lhoist Polska Cali-treatment obserwowano przyrost suchej
masy osadu w funkcji czasu. Otrzymane wyniki (rys. 4), pozwalaja na stwierdzenie,
ze osad po Calci-treatment® odwadnia sie samoistnie i latwiej obsycha podczas
skladowania, niz osad po wapnowaniu. Zawartosc suchej masy, po traktowaniu
osadu wapnem - w badaniach wykonanych przez Lhoist Polska -wzrosla z 17,92
% na poczatku procesu, do 22,70 % po 41 dniach. Po zastosowaniu preparatu z
firmy Lhoist Polska, zawartosc suchej masy osadu z wartosci poczatkowej 21,09%
wzrosla po uplywie 41 dni do 39,79 %. Wlasciwosc ta powoduje poprawe struktury
osadu i wzrost kohezji (rys. 6).
Kohezja - spójnosc, wlasnosc cial stawiania oporu przeciw rozdzielaniu ich na
czesci;
przyleganie, przyciaganie sie czastek.

Post-liming Calci-treatment®

Rys. 6. Poprawa struktury osadu i kohezji. Wyniki badan z R&D na bazie dostar
czonych próbek [Lhoist Polska)

Fig. 6. An improvement in sludge structure and cohesion in sludge afler liming
and using Calci-treatment®[ Lhoist Polska)

Analize kohezji przeprowadzono w R&D w Belgii na bazie dostarczonych próbek
osadu, pobranych do szczelnych pojemników, bezposrednio z procesu higienizacji
tlenkiem wapniowym i produktem firmy Lhoist Polska [Lhoist Polska ].
Wapno moze byc dodawane do osadu przed lub po odwodnieniu. W technologii Cal
ci-Finishing® Lhoist Polska, dodawanie wapna przed odwodnieniem, ma nastepu
jace zalety:

optymalny sposób dozowania zapewniajacy odpowiedniaproporcje wapna wzgle
dem osadu,
idealne rozproszenie wapna. w osadzie,
mozIiwosc utrzymania wlasciwego czasu i temperatury,
pelna higienizacja i automatyzacja procesu,

poprawa struktury osadu.
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Fig. 8. The reactive capacity ot unslaked, ground, moderately reactive (mid-reac
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Rys. 9. Zdolnosc do reagowania wapna niegaszonego mielonego l1psoko
reaktywnego z ZW Lhoist - Bukowa [Lhoist PoIskaj

Fig. 9. The reactive capacity ol unslaked, ground, highly reactive lime Irom ZW
Lhoist-Bu/wwa [Lhoist PoIskaj
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Miarodajna dla przebiegu hydratacji jest tylko ta czesc rozpuszczajacego sie wapnia,

która nie jest zwiazana z CO2, ~O, Si02, ~03 lub SO)' Predkosc uwalniania ciepla
niezbednego do zabicia organizmów patogennych, zalezy przede wszystkim od
domieszek i stanu wyprazenia wapna palonego. Moze nastepowac nawet uwalnianie
eksplozyjne, ale i moze trwac cale doby [Handbuch "KLARSCHLAMM", 1996].
Przydatny do higienizacji jest ten rodzaj tlenku wapniowego, który reaguje z woda i
wydziela cieplo w krótkim czasie kilku minut, tzw. tlenek wapnia wysokoreaktywny
(rys. 9). Wspólczynnik T max = 73,4°C. Temperature powyzej 70"C uzyskuje sie w
niecle 4 min. Wapno niskoreaktywne w tych samych warunkach uzyskuje temperature
powyzej 60°C w 16 minut, a Tmax wynosi 68,0"C. Pomiedzy tymi wartosciami znajduja
sie przyrosty temperatury charakterystyczny dla wapna srednio aktywnego. W reakcji
z woda uzyskuje sie dla tego wapna przyrost temperatury do 60 oC po 4 minutach, a
70°C powyzej 16 minut (rys.8).

Tabela 4. Sklad chemiczny komunalnych osadów sciekowych z róznych
oczyszczalni scieków, poddanych higienizacji i stabilizacji wapnem
palonym budowlanym CL 90-Q (wapno palone mielone),
produkowanym w Kujawy WapnoSp. z 0.0. Bielawy.

Table 4. The chemical composition oj municipal sewage sludge Jrom difJerent
sewage subjected to hygienization Building lime CL 90-Q (bum t
ground lime), produced by Kujawy Wapno Co. Ltd. Bielawy.

Nr próby- No ofsample l234

Nazwa cechy - Feature name
Jednostka - UnitWyniki - Results

pH w H20 - pH in H20

pH12,6012,5612,5412,76

suchej masy (s.m.)
%39,3534,4418,9343,65

dry matter (d.m.)
materii organicznej

% S.m. - % d.m.34, II36,2752,96124,33
organie matter

NNH4

% s.m. - % d.m.0,0220,0320,0210,015- N - ag. N - tot.% S.m. - % d.m.2,9712,6114,5021,496l: Q) P - ag. P - tot.% s.m. - % d.m.1,7551,7671,2700,897- l:o K% s.m. - % d.m.0,0890,1290,1090,126Co) I Ca% s.m. - % d.m.7,40112,75612,72329,156'U '<l')o Mg% s.m. - % d.m.0,3890,4890,4230,745
~ ~

Cdmg-kg' s.m. - d.m.0,860,691,251,52
o:l

Pbmg-kg'Js.m. - d.m.15,4115,2615,049,68N
Hg

mg·kg'ls.m. - d.m.0,17710,17230,19040,1422
Zn

mg'kg' s.m. - d.m.301,49359,69209,45299,42
Cu

mg·kg'Js.m. - d.m.15,4431,2921,8212,1I
Cr

mg-kg'ls.m. - d.m.14,256,988,022,1I
Ni

'k 'I, d7,5510,3610,875,25mg g s.m. - .m.
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W badanych osadach nie stwierdzono obecnosci bakterii z rodzaju Salmonella sp.
w 100 g osadu oraz zywych jaj Ascaris sp., Toxocara sp. i Trichuris sp. w 1 kg s.m.
osadu.

Wyniki badan skladu chemicznego komunalnych osadów sciekowych z róznych
oczyszczalni scieków, po higienizacji tlenkiem wapniowym (Tabela 4), oraz skladu
chemicznego odpadów komunalnych (Tabela 5), pozwalaja na podjecie decyzji o
stosowaniu tych osadów oraz odpadów komunalnych w rolnictwie, zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia l sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadów sciekowych [Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1140]. Osady przetworzone
w procesie higienizacji tlenkiem wapniowym spelnialy wymagania jakosciowe zawarte
w/w rozporzadzeniu. Z uwagi na niewystepowanie w osadzie bakterii z rodzaju Sal
monella sp. oraz jaj pasozytów jelitowych, a takze korzystny sklad chemiczny zwiazany

Tabela 5. Sklad chemiczny bioJrakcji odpadów komunalnych poddanych
higienizacji i stabilizacji wapnem palonym budowlanym CL 90-Q
(wapno palone mielone), produkowanym przez Kujawy Wapno Sp. z
o.o. Bielawy.

Table 5. The chemical composition oj bioJraction municipal sewage subjected
to hygienization Building lime CL 90-Q (bumt ground lime), produced
by Kujawy Wapno Co. Ltd. Bielawy.

Nr próby - No of sample l234

Nazwa cechy - Feature name

Jednostka - UnitWyniki - Results

pH w H20 - pH in H20

pH12,6612,7112,4812,57

suchej masy (s.m.)
%46,6251,0342,9660,11

dry matter (d.m.)
materii organicznej

% s.m. - % d.m.40,2237,9746,2849,18
organie matter

NNH4

% S.m. - % d.m.0,0110,0300,1010,035
.•..•

N - og. N - toto% s.m. - % d.m.0,660,591,190,61s::: <I) p - og. p - tot.% s.m. - % d.m.0,580,370,780,40.•..•
s:::o K% s.m. - % d.m.0,050,070,120,09u I Ca% s.m. - % d.m.7,868,137,019,33'u .",o Mg% S.m. - % d.m.0,470,390,510,62

'g Cd
mg'kg'ls.m. - d.m.1,551,270,990,55~ o:l
Pbmg'kg' s.m. - d.m.17,6710,466,8913,02N
Hg
mg'kg'ls.m. - d.m.0,20010,16630,0580,1401

Zn
mg'kg'Js.m. - d.m.466,01357,81277,05408,27

Cu
mg'kg'ls.m. - d.m.22,1830,2711,4615,87

Cr
mg'kg' s.m. - d.m.7,286,535,426,04

Ni
mg·kg'ls.m. - d.m.6,125,064,868,31
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z zawartoscia azotu, fosforu, wapnia i materii organicznej, osad mozna stosowac w
rolnictwie - art. 43 ust.l, p.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz. U.
2001 nr 62, poz. 628 ze zmianami], rozumianym jako uprawa wszystkich plodów
rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego, wlaczajac w to uprawy przeznaczone
do produkcji pasz.
W badanych odpadach komunalnych nie stwierdzono obecnosci bakterii z rodzaju
Salmonella sp. w 100 g odpadu oraz zywych jaj Ascaris sp., Toxocara sp. i Trichuris
sp. w 1 kg S.m. odpadu.

Przy stosowaniu zhigienizowanego osadu w rolnictwie, jego dawke ustala sie dla
kazdej partii osadu osobno: wielkosc dawki zalezy od rodzaju gruntu, sposobu jego
uzytkowania, jakosci osadu i zapotrzebowania roslin na fosfor i azot. Zgodnie z § 3
pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadów sciekowych [Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1140], ilosci metali
ciezkich, które moga byc wprowadzone z komunalnym osadem sciekowym w ciagu
roku do gleby, srednio w okresie 10 lat nie moga przekroczyc:
a) olowiu (Pb)- 1000 g·ha'l. rokl
b) kadmu (Cd)- 20 g-ha'l. rokl
c) chromu (Cr)- 1000 g·ha'l. rokl
d) miedzi (Cu)- 1600 g·ha·l.rokl
e) niklu (Ni)-200 g-ha·l.rokl
1) rteci (Hg)- 10 g·ha'l. rokl
g) cynku (Zn)- 5000 g·ha'l. rokl

Przepis ten dotyczy wszystkich celów stosowania osadów, okreslonych wart. 43
ust. l ustawy o odpadach.
Dawka osadu sciekowego nie moze przekroczyc 10 ton suchej masy na hektar w
okresie 5 lat (§ 3, ust. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia l sierpnia 2002 r.
w sprawie komunalnych osadów sciekowych [Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1140])
Zaden z metali ciezkich nie wystepuje w badanych osadach w ilosci, która ogranicza
wprowadzenie do gleby 10 ton s.m. osadu w celach rolniczych (§ 3, ust. 3
rozporzadzenia j. w.)

Zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 w/w ustawy, partie osadu, których takze odpadu
komunalnego z których pobrano próbki od Nr Ido Nr 4, zostaly poddane obróbce
chemicznej tlenkiem wapniowym, która obnizyla podatnosc na zagniwanie i eliminuje
zagrozenia dla srodowiska lub zdrowia ludzi. W ciagu 30 dni badan stabilizacji osadu i
odpadu komunalnego w warunkach tlenowych, w temp. 20 oC dowiedziono w
laboratorium, iz nie udalo sie obnizyc s.m. org. próbek o wiecej niz 15 %. W oznaczeniu
zagniwalnosci osadu i odpadu komunalnego za pomoca papierka olowiawego, w okresie
30 dób, nie wystapilo zagnicie próbki osadu. Wedlug opinii specjalistów osad taki
mozna uwazac za ustabilizowany [Oleszkiewicz, 1998, Bien i in. 1999].
Z dawka 10 Mg s.m. osadów wprowadzono do gleby od 0,74 Mg Ca (próba nr 1) do

2,9 Mg Ca ·ha-!(próba nr 4). Z dawka higienizowanych tlenkiem wapniowym
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biodegradowalnych odpadów komunalnych do gleby mogloby trafic do gleby od 0,70
do 0,93 Mg Ca-ha-1 •

Dyskusja

W zakresie biobójczego oddzialywania nawozów wapniowych i produktów
wapniowych na bakterie Salmonella sp. nie stwierdzono istotnych róznic. Wszystkie
uzyte rodzaje wapna dzialaly na te bakterie niszczaco, niezaleznie od efektu
egzotermicznego. Wystarczyl wysoki odczyn powyzej pH 12,5 aby uzyskac
unicestwienie tych bakterii, po 24 godzinach oddzialywania. W sanitacji jaj Ascaris
sp., skuteczniejszymi okazaly sie produkty wapniowe, które w zmieszaniu z
uwilgotnionymi osadami dawaly przyrost temperatury masy, powyzej 60°C. W tych
próbach, stwierdzono efekt sanitacji po 24 godzinach lacznego oddzialywania odczynu
temperatury i czasu. W przypadku braku efektu egzotermicznego, co mialo miejsce w
próbach osadu z nawozem wapniowym (wapno nawozowe 60%), produkowanym
przez Kujawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy, oraz wapnem budowlanym (wapno
hydratyzowane wapniowe), efekt sanitacji jaj Ascaris sp., byl opózniony odpowiednio
o 17 i 28 dni. W literaturze zazwyczaj nie wyróznia sie odrebnej sanitacji bakterii ijaj
w osadzie lecz traktuje sie lacznie i podkresla sie kombinacje czasu, odczynu i
temperatury. W rozporzadzeniu z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadów sciekowych [Dz. U. 2002 nr 134, poz. 1140], dopuszcza sie stosowanie do
rekultywacji terenów, do dostosowania gruntów do okreslonych potrzeb wynikajacych
z planów zagospodarowania przestrzennego, uprawy roslin przeznaczonych do
produkcji kompostu, oraz uprawy roslin nie przeznaczonych do spozycia i do produkcji
pasz, osady zawierajace nie wiecej niz 300 szt. zywych jaj pasozytów jelitowych w
1kg suchej masy osadu. W zadnym z celów stosowania osadu nie dopuszcza sie
obecnosci bakterii z rodzaju Salmonella sp. W tej sytuacji, kiedy do unicestwienia
tych bakterii wystarczalby wysoki odczyn, bez koniecznosci wyzwalania efektu
egzotermicznego, "szanse" na zastosowanie w procesie higienizacji osadów zyskuja
równiez nawozy mniej reaktywne np. wapno nawozowe 60% oraz wapno budowlane
(wapno hydratyzowane wapniowe). Wymagaloby to jednak znacznego wydluzenia
czasu higienizacji, w badaniach wlasnych do 28 dni. Najbardziej oporne na wapnowanie
sajaja nicieni zoladkowych, nalezace do jaj grubo skorupowych, które posiadaja w
otoczkach warstwe lipidowa, chitynowa i warstwe bialkowa. Wczesniejsze badania
wykazaly, ze srodowisko pH 12, po 48 godzinach likwiduje niewiele ponad 30% jaj.
Dlatego warunkiem niezbednym dla likwidacji jaj jest podgrzanie mieszaniny wapniowo
organicznej do temperatury minimum 60°C, optymalnie powyzej 70°C. Efekt taki mozna
uzyskac z latwoscia, po zastosowaniu wysoko reaktywnego tlenku wapniowego, który
reaguje z woda i wydziela cieplo w krótkim czasie kilku minut, tzw. tlenek wapnia
wysokoreaktywny (rys. 9). Wspólczynnik T max = 73,4°C. Temperature powyzej
70°C uzyskuje sie w niecale 4 min. Dodatkowa zaleta wysokreatywnych tlenków wapnia,
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w stosunku do wapna hydratyzowanego jest pochlanianie w procesie hydratacji ok.
32% wody w stosunku do swojej masy. Powoduje to znaczace osuszenie osadu, przy
jednoczesnym wzroscie temperatury. Równoczesnie wytworzony wodorotlenek reaguje

z COZ z powietrza tworzac CaC03• Powoduje to dalsza stabilizacje osadu i wzrost
odpornosci mechanicznej na scinanie, co ma znaczenie przy transporcie osadu i
wysiewie.

W badaniach sklad chemiczny komunalnych osadów sciekowych z róznych
oczyszczalni scieków województwa kujawsko-pomorskiego, poddanych higienizacji i
stabilizacji wapnem palonym budowlanym CL 90-Q (wapno palone mielone),
produkowanym w Kujawy Wapno Sp. z 0.0. Bielawy, stwierdzono wystarczajacy
efekt higienizacji i stabilizacji osadów, przy zróznicowaniu zawartosci wapnia w osadzie
od 7,40 do 29,16% w s.m. osadu. Podobny efekt uzyskano dla biofrakcji odpadów
komunalnych poddanych higienizacji i stabilizacji wapnem palonym budowlanym
CL 90-Q (wapno palone mielone), produkowanym przez Kujawy Wapno Sp. z 0.0.
Bielawy. Regulacje prawne dotyczace gospodarki komunalnymi osadami sciekowymi
[Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1384, Dz. U. 2001 nr 112, poz.1206, Dz. U. 2002 nr 155,
poz. 1299], stworzyly warunki do przejecia kontroli nad wprowadzaniem do obiegu
przyrodniczego pierwiastków biogennych, materii organicznej oraz substancji
problematycznych zawartych w tych odpadach. Stosowanie osadów w rolnictwie jest
zgodne z polityka Unii Europejskiej [Council Directive 1986. 86/278/EEC, M.P. 2003
nr 11, poz. 159]. W Danii, Francji, Holandii, Szwecji stosuje sie w tym celu do 30 %,
a w Wielkiej Brytanii nawet do 50 % wytwarzanych osadów [Working Document on
Sludge 3 RD Draft ENY.E3/LM]. Z wytworzonych w kraju w 2000 r. 360000 Mg s.m.
osadów sciekowych, w rolnictwie wykorzystano 14 %, w celach przemyslowych 8 %,
do kompostowania przeznaczono 7 %, do przetworzenia na drodze termicznej 2%, do
skladowania przeznaczono 42%, oraz poddano innym sposobom zagospodarowania
27 % [Baran, 2003]. Prognozy przewiduja w 2006 roku wzrost ilosci osadów do 490
tys. Mg s.m., oraz w 2014 roku do 700 tys. Mg s.m. osadów. Preferowanym
kierunkiem postepowania z osadami sciekowymi bedzie kompostowanie. Zaklada sie,
ze ilosc osadów kompostowanych moze wzrosnac do 20 % ich calkowitej masy
wytwarzanej w kraju [Baran, 2003]. Popularna jest równiez w kraju stabilizacja i
higienizacja osadów tlenkiem wapniowym. Dzieki temu uzyskuje sie zwiekszenie stopnia
przetworzenia osadów i maksymalizacji wykorzystania substancji biogennych, przy
jednoczesnym spelnieniu wymogów dotyczacych bezpieczenstwa sanitarnego i
chemicznego. Dotychczasowe badania skladu chemicznego osadów nakazuja duza
ostroznosc w przy ich stosowaniu w rolnictwie. Poprzez scieki i substancje dodawane
w trakcie oczyszczania scieków do osadów dostaja sie substancje problematyczne
takie jak fenole, fosforany organiczne, kwasy poliakrylowe, skladniki kosmetyków,
policykliczne weglowodory, farmaceutyki, metale ciezkie, liniowe siarczany allilowe
(LAS) i wiele innych [Gworek, Giercuszkiewicz-Bajtlik, 2004]. Wraz ze srodkami do

prania, mycia i czyszczenia doplywaja do oczyszczalni scieków zwiazki
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powierzchniowo czynne (SPC), tzw. detergenty [PN-EN IS0862:l998]. Czesto tez
szkodliwe sa produkty posrednie rozkladu lub substancje powstajace wskutek interakcji
z innymi skladnikami obecnymi w glebie. Potencjalnie malo szkodliwe zwiazki moga
ulegac bioakumulacji w biomasie roslin oraz zwierzat i ta droga przenikac pozywienia
czlowieka. Rocznie na swiecie wykorzystuje sie ok. 16 - 17 milionów ton substancji
powierzchniowo czynnych, z czego glówna czesc przypada na mydla i inne surfaktanty
anionowe - ok. 60 %, a szczególnosci liniowe alkiloarylosulfoniany w tym
alkilobenzenosulfoniany [26]. Kolejna duza grupa sa zwiazki niejonowe, których udzial
w swiatowym rynku wynosi ponad 30 % i wykazuje tendencje wzrostowa. Problem,
czy stabilizacja (konwersja) skladników niebezpiecznych, zawartych w osadach osiagana
poprzez wapnowanie, jest równowazna pod wzgledem jakosci do stabilizacji biologicznej
(biokonwersji) w warunkach tlenowych (kompostowanie) lub beztlenowych
(metanogeneza) pozostaje nierozstrzygniety.

Nawozy zawierajace jako skladnik podstawowy weglan wapniowy, nie nadaja sie
do higienizacji odpadów organicznych, poniewaz po zmieszaniu z bioodpadami, nie
wystepuje wystarczajacy do unicestwienia mikroorganizmów odpadów efekt termiczny
i wystarczajaco wysoki odczyn. Nadaja sie jednak one do stabilizacji odpadów,
rozumianej jako zmniejszenie podatnosci tych odpadów na rozklad, do takiego poziomu,
ze wydzielanie odorów zostaje zminimalizowane, oraz aktywnosc oddychania (Aetiv

ity Respiration), po czterech dniach (AT4), jest nizsza niz 10 mg 02·g'l s.m., lub
dynamiczny wskaznik oddychania (Dynamie lndex Respiration) jest nizszy niz 1000

mg02'kg,l s.m.osadu·h'l [Dz. Urz. WEL 19425.07.1975]. W przypisów dolnych nr 3
i 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 200 1r. w sprawie katalogu
odpadów [Dz. U. 2001 nr 112, poz.1206], podano iz procesy stabilizowania zmieniaja
niebezpieczne wlasnosci skladników odpadów, a przez to przeksztalcaja odpady
niebezpieczne, w inne niz niebezpieczne.

W tym kontekscie warto rozwazyc mozliwosc wykorzystania nawozów wapniowych
do stabilizacji biofrakcji odpadów komunalnych. Ze wzgledu na zawartosc w tych
odpadach skladników pokarmowych dla roslin, takich jak azot, fosfor, potas, wapn,
magnez, mikroelementy oraz cenna zawartosc biodegradowalnej materii organicznej,
bedacej prekursorem próchnicy glebowej, a takze niewystepowaniem zagrozen metalami
ciezkimi, biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych moglaby podlegac odzyskowi
zgodnie z procesami odzysku RIO okreslonymi w Zalaczniku Nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 ze zmianami]. R 10
oznacza rozprowadzanie odpadów na powierzchni ziemi, w celu nawozenia lub
ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i ziemi. Odpady te, o skladzie zblizonym do
skladu komunalnych osadów sciekowych, moga byc stosowane w celach okreslonych
wart. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. jw.), jezeli sa
ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w
szczególnosci przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub
innemu procesowi, który obniza podatnosc odpadu na zagniwanie i eliminuje zagrozenia
dla srodowiska lub zdrowia ludzi (art. 43 ust. 2 Ustawy o odpadach).
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Poprzez uzdatnienie odpadów komunalnych nawozami wapniowymi rozumie sie
poddanie ich przeksztalceniom przemianom chemicznym, w celu doprowadzenia do
stanu, który nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska.
Przeksztalca sie odpady w celu odzysku z nich substancji, materialów i energii i ich
wykorzystania. Wykorzystujac nawozy wapniowe do higienizacji i uzdatniania odpadów
komunalnych, a zwlaszcza komunalnych osadów sciekowych, przygotowuje sieje do
procesu odzysku R 10 tj. rozprowadzania na powierzchni ziemi w celu nawozenia lub
ulepszenia gleby, okreslonym w zalacznik nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r o
odpadach (Dz. U. jw.). Odpady, których nie udalo sie poddac odzyskowi, powinny
byc tak unieszkodliwione, aby skladowane byly wylacznie te odpady, których
unieszkodliwienie w inny sposób bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych, lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Wobec znacznych potrzeb wapnowania gleb w Polsce, rosnacych cen nawozów
wapniowych i ograniczenia dotacji z budzetu panstwa, celowym byloby polaczenie
zadan zwiazanych z dostarczeniem rolnictwu standaryzowanych produktów wapniowo
organicznych, finansowanych przez sektor ochrony srodowiska, wytworzonych na
bazie biodegradowalnych odpadów komunalnych i nawozów wapniowych.
Dodatkowymi argumentami sa: kompletacja skladu chemicznego produktów, sposób
zagospodarowania odpadowej biomasy odpadów komunalnych, dla której brakuje
urzadzen i instalacji do przetwarzania, zwlaszcza metodami kompostowania i fermentacji
beztlenowej, oraz niedobory w glebach uprawnych materii organicznej ze zródel
rolniczych.

Wnioski

1. Odpady komunalne oraz osady sciekowe, higienizowane i uzdatniane nawozami
wapniowymi, zawieraja znaczny potencjal skladników pokarmowych, w tym wapnia
dla roslin i odkwaszania gleb, a takze egzogennej materii organicznej. Dla ich
stosowania w rolnictwie, wystepuja wlasciwe akty prawne. Proces higienizacji i
uzdatniania powinien byc finansowany przez sektor ochrony srodowiska, w mysl
zasady zanieczyszczajacy placi.

2. W zakresie biobójczego oddzialywania nawozów wapniowych i produktów
wapniowych na bakterie Salmonella sp. nie stwierdzono istotnych róznic. Wszystkie
uzyte rodzaje wapna dzialaly na te bakterie niszczaco, niezaleznie od efektu
egzotermicznego.

3. W sanitacji jaj Ascaris sp., skuteczniejszymi okazaly sie produkty wapniowe,
które po zmieszaniu z uwilgotnionymi osadami dawaly znaczacy przyrost
temperatury. Z tego powodu za korzystniejsze do higienizacji i uzdatniania odpadów

komunalnych uznano nawozy wapniowe zawierajace jako skladnik podstawowy
wysokoreaktywny tlenek wapniowy.
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4. W przypadku niewystarczajacego efektu egzotermicznego, co mialo miejsce w
próbach osadu z nawozem wapniowym (wapno nawozowe 60%), oraz wapnem
budowlanym (wapno hydratyzowane wapniowe), efekt sanitacji jaj Ascaris sp.,
byl opózniony odpowiednio o 17 i 28 dni, w stosunku do wysokoreaktywnego
tlenku wapniowego.

5. Do rozstrzygniecia pozostaje odpowiedz na pytanie, czy rozklad skladników
niebezpiecznych, zawartych w osadach osiagany poprzez wapnowanie, jest
równowazny pod wzgledem jakosci do produktów rozkladu uzyskiwanych w
warunkach stabilizacji tlenowej, lub beztlenowej.
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