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Celem niniejszej pracy byfo okreilenie wpfywu reaktywno:ici nawozu wapniowego

uwarunkowanego wiekiem geologicznym surowca (wapno kambryjskie ijurajskie) na wybrane

wtaiciwoSci gleby, w tym zawarto5i glinu wymiennego (Al3*), odczyn, geochemiczny wskalnik

r6wnowagi Ca/Al (CAB) oraz plonowanie istan od2ywienia pszenicy ozimej, rzepaku ozimego

i2yta hybrydowego. Wptyw nawoz6w por6wnywano na tle dw6ch system6w uprawy roli:

orkowego oraz bez klasycznej orki. Obydwa nawozy zastosowano w dawkach: 2,5 i 3,5 t CaO

ha-l. Badania przeprowadzono w latach 2010-2013 w dw6ch gospodarstwach rolnych.

Doiwiadczenie podstawowe zalo2ono w Gospodarstwie Rolnym w Gluszynie Le(nej, a drugie

w Szczodrochowie. Gleba w pierwszym gospodarstwie byta zdegradowana w wyniku

wieloletniego stosowania pulpy ziemniaczanej. Wskalnikiem degradacji byt kwa(ny odczyn

oraz nieprawidtowy udzial kation6w wapnia w kompleksie sorpcyjnym gleby. Gleba z

Szczodrochowa reprezentowafa typowE glebq kwa5nq, w kategorii agronomicznej gleb

lekkich. W obu miejscowoiciach doswiadczenie zalo2ono jesieniE w roku 2010. Pr6bki

glebowe pobierano dwukrotnie w roku: wiosnq oraz po zbiorze roilin. Pr6bki ro5lin pobierano

tak2e dwa razy: koniec krzewienia zb62 i/lub poczqtek wydtu2ania pqdu rzepaku, oraz w

stadium dojrzatosci technologicznej. Z przeprowadzonych badai wynika,2e stopieri reakcji

gleby kwadnej na wapnowanie, wyra2one wielkodciq itrendem zmiany odczynu, zaleiy od

stopnia degradacjijej wfaSciwo5ci geochemicznych. Wapnowanie gleby kwaSnej o zaburzonej

rdwnowadze kation6w zasadowych w kompleksie sorpcyjnym (Gluszyna Leina) skutkowato



stabilizacje odczynu w trakcie trzech lat bada6, natomiast na typowej glebie kwaSnej

(Szczodrochowo) zwiqkszato sie wraz z upfywem czasu od wykonania zabiegu. Gleba

niewapnowana ulegala systemaiycznemu zakwaszaniu, szczeg6lnie warstwa orna

niepoddawana klasycznej orce, czego rezultatem byl wzrost koncentracji glinu wymiennego

ponad tolerowany przez testowane ro3liny poziom. Niezaleinie od lokalizacji do6wiadczenia

nie stwierdzono istotnych 162nic w dziataniu dawek i reaktywnodci nawozu (wiek geologiczny

surowca) na badane charakterystyki geochemiczne gleby, jak r6wniei plon i stan od2ywienia

ro5lin.
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