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ВСТУП
У відповідності до договору № 34-17
МІНДІП»

від 25.07.2017 р. між ДП «СДНДІ

та ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» інститутом проведені дослідження

вапняку флюсового доломітизованого виробництва ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ»
щодо визначення можливості використання у сільському господарстві.
В зоні Полісся та Лісостепу України серед орних земель майже 8,5 млн. га
займають кислі ґрунти, в яких кислотність є стримуючим фактором з отримання
високих і якісних врожаїв. Вони характеризуються несприятливими для розвитку та
зростання

сільськогосподарських

культур

фізико-хімічними,

фізичними

та

біологічними властивостями, які прямо пов’язані з ненасиченістю їх на кальцій.
Отримання високих і стабільних врожаїв на цих ґрунтах можливе лише за умови
зниження їх кислотності і оптимізації кальцієвого живлення, що досягається шляхом
внесення меліорантів з високим вмістом кальцію. Особливе значення тут набуває
вапнування, яке є не тільки дієвим фактором підвищення рН, але й сприяє
забезпеченню даними елементом ґрунтів, рослин, а за трофічним ланцюгом тварин
та людей. Світова практика землеробства та дані дослідних установ свідчать, що
кожна тонна вапняних добрив дає на сильно и середньо кислих ґрунтах за весь час
своєї дії (біля 10 років) близько 10 ц додаткового врожаю в перерахунку на зерно.
Меліорант природного походження вапняк флюсовий доломітизований в якому крім
кальцію, в значній кількості міститься й магній викликає зацікавленість фахівців та
господарників. Загалом сумарний вміст оксидів кальцію та магнію в даному
меліоранті

становить

51,9 %.Тому,

зважаючи

на

економічний

інтерес

до

використання вапняку флюсового доломітизованого, необхідним є виявлення
оптимальних способів і норм його внесення.
У звіті представлено найбільш раціональне застосування вапняку флюсового
доломітизованого

приватного

акціонерного

товариства

«НОВОТРОЇЦЬКЕ

РУДОУПРАВЛІННЯ» в якості меліоранту на кислих ґрунтах. В рекомендаціях
висвітлено регіони України та ґрунти на яких найбільш доцільно використовувати
вапняк флюсовий доломітизований. Подано методику оптимальних способів
застосування вапняку флюсового доломітизованого для зниження кислотності
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ґрунтів. Визначено оптимальні дози меліоранту (за буферною здатністю ґрунту
відповідно до потреб сільськогосподарських культур).
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАПНЯКУ
ФЛЮСОВОГО ДОЛОМІТИЗОВАНОГО
1.1 Сертифікат якості вапняка флюсового доломітизованого

Зразок вапняку флюсового доломітизованого (номер партії 5037, 2017р.) за
результатами аналізу відділу контролю якості ПраТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ»
відповідає вимогам ТУ У 14.1-00191816-001-2003 «Вапняки флюсові ВАТ
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (Додаток 1).
Таблиця 1 Вапняк флюсовий доломітизований
Показники якості
Марка
Фракція
MgO+CaO,%
НО, %
МgO,%
ЧД-2

0-5

3,71

6,7

51,9

1.2 Розширений гранулометричний склад вапняка флюсового
доломітизованого
Проведені дослідження з визначення гранулометричного складузразка
вапняку флюсового доломітизованого представлені в таблиці 2 та Додатку 2.
Таблиця 2 Гранулометричний склад вапняка флюсового доломітизованого
Результат
випробувань
Гранулометричний склад
- Масова частка частинок більше 5 мм, %

26,9

- Масова частка частинок від 3 до 5 мм, %

16,1

- Масова частка частинок від 2до3 мм, %

6,9

- Масова частка частинок від 1 до 2 мм, %

7,4

- Масова частка частинок менше 1 мм, %

43,1

За даними агрохімічних досліджень [11] при розрахунку кількості внесення
вапнякових матеріалів у грунт в якості меліоранту, враховують ту частину СаСО3,
яка міститься тільки в частках менше 3 мм. Так як частинки меліоранту розміром
більше 3 мм вважаються недієвими і в розрахунках не враховуються.
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За результатами аналізу гранулометричного складу зразка вапняку флюсового
доломітизованого ПраТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» дієвою кількістю можна вважати
тільки 57,4 % наданого зразка.
1.3 Визначення хімічного складу вапняка флюсового доломітизованого
З метою розробки сертифікату відповідності вапняку флюсового
доломітизованого проведені сертифікаційні випробування акредитованою
лабораторією ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації».
Визначення хімічних елементів проводилися згідно ТУ У 14.1-00191816-0012003 «Вапняки флюсові ВАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

та

нормативної документації на фосфоровмісну сировину добрив. Результати аналізів
хімічного складу зразка вапняку флюсового доломітизованого представлені в
таблиці 3 і Додатку 3.
Таблиця 3 Вміст хімічних елементів вапняка флюсового доломітизованого
Результат
випробувань
Назва показника, одиниці вимірювання
Масова частка вуглекислого кальцію, %

79,3

Масова частка оксидів кальцію та магнію (СаО+МgO) у сумі, %

51,1

Масова частка оксиду магнію (МgO), %

6,7

Масова частка нерозчинного залишку у соляній кислоті (НО),%

5,2

Масова частка свинцю, мг/кг

Менше 2

Масова частка кадмію, мг/кг

Менше 2

Масова частка миш’яку, мг/кг

Менше 4

Масова частка ртуті, мг/кг

Менше 0,4

Масова частка міді, мг/кг

4

Масова частка цинку, мг/кг

31

Масова частка нікелю, мг/кг
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У відповідності до вимог ТУ У 14005076-065-2003 «Фосфорити закордонні.
Технічні умови», які пройшли повний цикл державних випробувань і проведена їх
державна реєстрація, в Україні для добрив та сировини, з якої виробляються
добрива, існують певні вимоги щодо їх безпечності за такими токсичними
елементами як масова частка кадмію, масова частка свинцю, масова частка миш’яку.
В сировині та добривах масова частка кадмію повинна бути не більше 30 мг/кг,
масова частка свинцю – не більше 25 мг/кг, масова частка миш’яку – не більше –
14мг/кг. Як свідчать дані таблиці 3 з визначення цих елементів, вапняк флюсовий
доломітизований може застосовуватися в якості добрива (меліоранту) без обмежень.
На основі протоколів ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» органом з сертифікації продукції ДП
«СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» розроблено Сертифікат відповідності, яким
підтверджуються безпечні характеристики вапняку флюсового доломітизованого
(Додаток 4).
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2 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КИСЛИХ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ
2.1 Розповсюдження кислих ґрунтів в Україні
В Україні ґрунти з надлишковою кислотністю, яка лімітує нормальний
розвиток та зростання сільськогосподарських культур, широко розповсюджені в зоні
Полісся, Прикарпаття, гірських Карпат, Закарпаття та на півночі Лісостепу.
Поширення кислих (ненасичених на основи) ґрунтів, як правило, приурочено до
територій, де кількість опадів перевищує сумарне випаровування, тобто територій з
промивним або періодично промивним типом водного режиму.
Площі кислих ґрунтів по областям та диференціація їх за ступенем
кислотності наведені у таблиці 3.
Таблиця 3 Площа кислих грунтів України, тис. га (сільськогосподарські угіддя)
Ступень кислотності
Область

Всього

сильнокислі
рНсол. £4,5

середньокислі
4,5£ рНсол .£5,0

слабокислі
5,0£рНсол.
£5,5

1

2

3

4

5

Вінницька

558,5

12,2

125,4

420,9

Волинська

134,9

15,3

49,8

69,8

Житомирська

461,9

54,5

160,1

247,3

Закарпатська

321,8

179,9

89,5

52,4

ІваноФранківська

308,6

98,5

89,6

120,5

Київська

301,5

23,7

81,7

196,1

Кіровоградська

343,2

-

12,6

330,6

Львівська

358,1

88,5

106,2

163,4

Полтавська

324,8

4,7

48,2

271,9

Рівненська

233,4

35,3

74,7

123,4

Сумська

351,9

14,1

76,8

261,0

2

3

4

5

1

9

Тернопільська

252,3

8,2

71,4

172,7

Харківська

326,4

3,0

59,3

264,1

Хмельницька

294,3

20,2

99,1

175,0

Черкаська

220,4

3,8

38,5

178,1

Чернівецька

96,4

23,5

30,6

42,3

Чернігівська

569,9

50,7

158,8

360,4

Разом по Україні

5458,3

636,1

1372,3

3449,9

Чорноземи опідзолені разом із темно-сірими лісовими ґрунтами мають, як
правило,

слабокислу

реакцію

ґрунтового

розчину,

рН

сольовий

дорівнює 5,5-6,2 [1].
Кислотність сірих і ясно-сірих лісових ґрунтів більш виражена - рН сольовий
коливається в межах 4,5-5,5.
І все ж таки, кисле середовище є генетичною ознакою дерново-підзолистих, та
ясно-сірих, сірих і темно-сірих лісових ґрунтів. Вони відрізняються кислою
реакцією ґрунтового середовища (рНсол. 4,0-5,0), низькою ємністю поглинання та
ненасиченістю на кальцій (20-50 % для пісків та супісей, 50-80 % - для суглинків), а
такожнизькимвмістом гумусу (0,5-1,5 %).
Характерною

особливістю

дерново-підзолистих

ґрунтів

є

їх

різко

диференційований профільний поділ на горизонти вимивання і вмивання колоїдів та
окислів, підвищена кислотність, ненасиченість вбирного комплексу основами,
незначна буферність і низька біологічна активність [2].
До ґрунтів з кислою реакцією належить і група опідзолених суглинкових
ґрунтів, які розповсюджені переважно в зоні Лісостепу та частково на Поліссі.
За ступенем опідзоленості вони розташовані в ряду: ясно-сірі, сірі, темно-сірі
лісові ґрунти та чорноземи опідзолені. Характерною рисою чорноземів опідзолених
є відносно невеликий запас органічної речовини у гумусовому горизонті та глибоке
залягання карбонатів.
Через обмеження надходження основ як з верхніх, так і з нижніх шарів ґрунту,
у нижній частині гумусового горизонту спостерігається слабокисла реакція.
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Потенціал родючості кислих ґрунтів, як правило, низький, а успішне ведення
землеробства гальмує ціла низка несприятливих властивостей і процесів до яких
слід віднести диференційованість ґрунтового профілю, надто укорочений гумусовий
горизонт, бідність на органо-мінеральний колоїдний комплекс, низький рівень
біогенності та мікробіологічної активності [6].
Реакція ґрунтового розчину (активна кислотність) знаходиться у тісному
зв’язку із складом та властивостями ґрунту, характером його використанням та
напрямом ґрунтоутворення [3].
Кисла реакція ґрунтового середовища негативно впливає на засвоєння
рослинами
речовин,

поживних речовин,
розкладу

ґрунтових

процеси
мінералів

гуміфікації-мінералізації органічних
і

коагуляції-пептизації

колоїдів,

мікробіологічні процеси тощо [4].
Картосхема розповсюдження кислих ґрунтів, на території України, з їх
градацією за ступенем кислотності наведена на рисунку 1.
Природні

фактори

утворення

ґрунтової

кислотності

доповнюються

і

антропогенними, наприклад, явище вторинного підкислення.
Розповсюдження цього явища пов’язане з техногенним забрудненням ґрунтів,
частішим випаданням кислотних атмосферних опадів та використанням фізіологічно
кислих мінеральних добрив, особливо азотних, з нейтралізації яких не проводять
відповідні агрозаходи [5].
Внаслідок негативної дії кислотних дощів особливо гостро постає проблема
підкислення природного середовища і значних екологічних змін на території цілих
регіонів.
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Рисунок 1. Розповсюдження кислих ґрунтів (сільськогосподарські угіддя)

12

Якщо за норму вважають атмосферні опади, рН яких дорівнює 5,6-5,7
одиниць, то зараз часто він становить менше 4,5 [6]. Спостереження за зміною
рН дощових вод, які були проведені в США, Норвегії та Швеції на протязі майже
60 років, засвідчили зниження цього показника, і зараз доволі часто фіксують
дощі з рН 3,5-4,0.
В Росії під Москвою відмічено випадки, коли рН опадів становив 3,0-2,5.
А на північному сході США були випадки, коли рН опадів становив навіть 2,1. В
Україні частіше за все спостерігаються кислотні опади з рН біля 4,5 [7, 8].
Негативна дія кислих атмосферних опадів полягає у підвищенні
кислотності ґрунту, що обумовлює більш інтенсивне вимивання поживних
речовин, руйнування агрономічно цінної структури, порушення газового
режиму, пригнічення біоти ґрунту тощо.
Вторинне підкислення ґрунтів часто відбувається і через незбалансоване
застосування

мінеральних

добрив,

завдяки

чому

підкислюються

навіть

нейтральні за своєю природою чорноземи [9].
2.2Внесення вапняних меліорантів на кислих ґрунтах основний захід
поліпшення їх агрономічних властивостей
Підвищена кислотність є обмежувальним фактором отримання високих
урожаїв на більшості ґрунтів Полісся та Лісостепу України. Кислі ґрунти
відносяться

до

розповсюдження

малопродуктивних
в

Україні,

земель

привертає

але

увагу

ж,
вчених

досить

широке

їх

агроґрунтознавців,

виробничників і інших фахівців з метою підвищення їх родючості та збереження
від подальшої деградації.
Саме деградаційні процеси, такі як підкислення, дегуміфікація, втрата
основ тощо призводять до погіршення екологічного стану і втрати родючості в
ґрунтах з підвищеним рівнем кислотності.
Реакція ґрунтового середовища прямо впливає на засвоєння рослинами
поживних речовин, процеси гуміфікації-мінералізації органічних речовин,
розкладу ґрунтових мінералів і коагуляції-пептизації колоїдів, мікробіологічні
процеси тощо [7]. Провідними факторами, які обмежують зростання культурних
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рослин при низьких значеннях pH є токсичність гідрогену, алюмінію та
марганцю, дефіцит N, P, K, Ca, Mg і Zn, підвищена рухомість важких металів,
несприятливий агрофізичний стан ґрунтів (безструктурність, злитість, низька
аерація і т. і.), порушення процесів білкового та вуглеводного обміну, що
негативно впливає на активність ферментних систем, та мікроорганізмів [8].
У кислих ґрунтах ослаблена або припинена фіксація азоту повітря,
загальмовані процеси амоніфікації і нітрифікації, різко погіршуються умови
азотного живлення, а доступні форми фосфору утворюють нерозчинні і
малодоступні рослинам фосфати алюмінію і заліза.
Висока концентрація водневих іонів Н+ в природних умовах може
виникати через гідроліз сполук алюмінію, вміст якого у земній корі досить
високий, а також в умовах розкладу свіжих рослинних решток, багатих на
вуглеводи. За низьких значень рН, тобто при підвищеній кислотності, у ґрунті
зростає розчинність деяких важких металів та радіонуклідів, і зокрема Cd,Со,
Mn, Sr та Fe, що супроводжується надмірною концентрацією рухомих форм
названих елементів. Катіони водню і цих металів, активно взаємодіючи з
вбирним комплексом, витісняють з нього іони Са2+, Мg2+, К+. Це веде до
утворення

ненасичених

на

основи

ґрунтів.

Як

правило,

такі

ґрунти

характеризуються несприятливими агрофізичними властивостями, зокрема
безструктурністю, низькою аерацією та фільтрацією [5].
Екологічна небезпека функціонування кислих ґрунтів часто пов’язана зі
збідненням їх на рухомі поживні елементи, які стають дефіцитними для рослин і
тварин. Особливо відчувається дефіцит такого важливого органогенного
елементу, як кальцій.
Нераціональне застосування добрив, меліорантів та засобів захисту
рослин, порушення сівозмін також негативно впливають на кислотно-основний
стан ґрунтового покриву. Процес підкислення ґрунтів в останні роки
спостерігається навіть в умовах значного зменшення застосування мінеральних
добрив. Втім, у зв'язку з тим, що культурні рослини залежно від своєї природи
по різному відносяться до реакції ґрунтового розчину, недобір урожаю в
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результаті нестачі кальцію та магнію може бути ще більш значущим, ніж вплив
підвищеної концентрації іонів водню (рН водн. ґрунту від 4,5 до 6,0).
За ступенем кислотності ґрунти поділяються на відповідні класи – від дуже
сильно кислих до нейтральних у залежності від показників рН (табл. 4).
Таблиця 4 Класи кислотності ґрунтів залежно від реакції ґрунтового розчину,
Область рН

Градація ґрунту за рН

водного

сольового

сильнокислі

нижче 4,50

нижче 4,00

кислі

4,51 – 5,00

4,01 – 4,50

середньокислі

5,01 – 5,50

4,51 – 5,00

слабокислі

5,51 – 6,00

5,01 – 5,50

близькі до нейтральних

6,01 – 6,50

5,51 – 6,00

нейтральні

6,51 – 7,00

6,01 – 7,00

Негативний вплив підвищеної кислотності в найбільшій мірі проявляється
на бідних за природною родючістю ґрунтах з низьким вмістом гумусу, азоту та
доступних

для

рослин

форм

фосфору,

калію,

кальцію.

Ефективність

застосування добрив на таких ґрунтах є дуже низькою. Встановлено, що за
оптимальних умов окупність 1 кг діючої речовини NPK становить біля 10 кг
зерна, а на сильно кислих не більше 4 кг[3].
Основним

заходомзі

зниження

кислотності

ґрунтів,

тобто

підвищенняпоказника рН, є їх хімічна меліорація (вапнування), головним
принципом якої є внесення у ґрунт кальцієвмісних хімічних меліорантів
(добрив).
Головне значення вапна для родючості ґрунту полягає в тому, що воно є
джерелом увібраного кальцію, який запобігає втратам найціннішої частки ґрунту
– гумусу, тому і є, так би мовити, “сторожем” його родючості. Орний шар ґрунту
збіднюється на кальцій внаслідок виносу його рослинами як поживної речовини
і вимивання в нижчезалягаючі ґрунтові шари та підґрунтові води. Тому-то
ефективне ведення виробництва рослинницької продукції на кислих ґрунтах
15

тісно пов’язанозі штучним збагаченням ґрунту кальцієм шляхом внесення
вапняних добрив і, є необхідною умовою ведення сільськогосподарського
виробництва на кислих ґрунтах.
2.3 Стійкість сільськогосподарських культур до кислотності ґрунту
Основні польові культури за ставленням їх до кислотності ґрунту і
внесення вапняних добрив можна поділити на групи, (табл. 5).
Таблиця 5Стійкість сільськогосподарських культур до кислотності ґрунту
Стійкість
Дуже сильна
Сильна
Середня
Слабка

Назви культур
Люпин, серадела
Картопля, овес, морква, озиме жито, просо, вика, гречка,
кормовий біб, льон
Соняшник, цикорій, кукурудза, горох, яра та озима
пшениця, огірки, цибуля, помідори, кормовий буряк
Ячмінь, конюшина, люцерна, цукрові буряки, райграс,
еспарцет, капуста, соя, ріпак

Слід зазначити, що в провапнованих ґрунтах поліпшується засвоєння
рослинами поживних речовин, підвищується ефективність дії внесених добрив і
якості отриманої продукції.
Наприклад, одноразове внесення меліорантів в дозах до 5 т / га підвищує
вміст кальцію в зернах ячменю в 4-5 разів, в зернах кукурудзи в 2-3 рази, азоту в 2 рази, калію в 2-4 рази.
В суто хімічному значенні термін “вапно” визначає оксид кальцію – СаО
(палене вапно, негашене вапно), або гашене вапно Са(ОН)2.
Хоча в агроґрунтознавстві та агрохімії під цим терміном часто розуміють і
карбонат кальцію СаСО3. Справа в тому, що внесений у ґрунт оксид кальцію при
взаємодії з водою перетворюється в гідрат оксиду кальцію, який, в свою чергу,
при взаємодії в ґрунті з вуглекислим газом переходить у форму карбонату
кальцію:
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СаО + Н2О ® Са(ОН)2 + СО2® СаСО3 + Н2О
Вважається, що чим тонше помелене вапняне або доломітове борошно,
тим краще воно суспендується з водою і має прискорену дію. Можливості
сучасних розмелювальних машин дозволяють досягати високої якості помелу,
практично до будь-якого ступеню тонкості. В той же час дуже тонкий помел
вапняних матеріалів крім позитивної дії – забезпечення кальцієм рослин і
нейтралізації кислотності ґрунту, має і негативну дію – вимивання кальцію у
підгрунтові води, а це вже безпосередньо зайві витрати енергетичних і
матеріальних ресурсів. Останні наукові досягнення свідчать, що вапняне
борошно крім тонкодисперсних часток, повинно мати й частки достатньо
великих розмірів, які розчинюються повільно і невеликими порціями поступово
використовуються для нейтралізації кислотності ґрунту. Крупні вапняні частки,
з діаметром до 10 мм і забезпечують відносно стабільну реакцію ґрунтового
розчину на тривалий період, до 5-7 років [9].
2.4 Основні вапняні меліоранти (добрива)
Вапняні добрива об’єднують велику групу кальцієвмісних речовин, в яких
кальцій знаходиться у вигляді оксидів та карбонатів, і які здатні нейтралізувати
ґрунтову кислотність. У якості сировини для виготовлення вапняних добрив
використовують природні вапняні породи: тверді – вапняки, доломіти, крейду;
м’які – вапнякові туфи, озерне вапно (гажа), мергелі, природне доломітове
борошно, продукти переробки природних порід – палене вапно (негашене),
гашене вапно (пушонка). Тверді вапнякові породи перед внесенням у грунт
подрібнюють, що потребує додаткових енергетичних витрат. М’які породи не
потребують помелу і діють більш швидше та ефективніше, ніж тверді породи.
Для

вапнування

кислих

грунтів

також

широко

застосовують

відходи

промисловості, що містять Са+2 та Mg+2, наприклад, дефекаційний бруд
(дефекат), сланцеву і торф’яну золу, цементний пил тощо [9].
Вапняні породи відрізняються за вмістом СаСО3 та MgСО3 та кількістю
нерозчинного залишку у вигляді глини і піску. Наявність карбонату магнію
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суттєво підвищує їх твердість і, відповідно, зменшує розчинність. За вмістом
глини або піску вони поділяються на: чисті вапняки та доломіти, не більше 5 %;
мергелисті, або піщанисті породи від 5 до 25 %; мергелі, або піщані породи від
25 до 50 %.Вапняки та крейда відносяться до осадових порід переважно
морського походження. Основним компонентом вапняків є кальцій (СаСО3), втім
вони часто доломітизовані, тобто додатково ще містять MgСО3 (до 20-30 %).
Чистий доломіт містить 54,4 % СаСО3 та 45,6 % MgСО3. Доломіти та
доломітизовані вапняки значно твердіші та слаборозчинні через те, що карбонат
магнію майже не розчиняється у воді.
Вапняне борошно – у чистому виді отримують розмелюванням твердих
вапнякових порід (вапняк мелений), складених в основному з мінералу кальциту
- СаСО3. На практиці для отримання вапняного борошна окрім кальциту
використовують доломітизовані вапняки, які містять крім карбонату кальцію й
карбонат магнію (до 20-30 % MgСО3). Вміст карбонатів у сухій речовини від 85
до 92 %, механічних домішків до 2,5 %.
Вапняне борошноу залежності від складу і вмісту домішків (органічних
речовин, залізата марганцю) може мати білий, сірий, жовтий або коричневий
колір. Нейтралізуюча дія висока, коефіцієнт якості вапняного добрива дорівнює
1,22. Використовують на різних типах ґрунтів як основне добриво під
кальцієфільні культури.
Доломітове борошно– або доломіт мелений, являє собою суміш СаСО3 +
MgСО3, з СаО + MgО з домішками глини та піску до 15 %. Вапняний меліорант
сірого або темно-сірого кольору з вмістом MgСО3 до 35%. Вміст карбонатів від
85 до 100 %. Нейтралізуюча дія висока, коефіцієнт якості 1,5. Використовують
на сильноопідзолених ґрунтах під бобові, картоплю, лен, коренеплоди.
Крейда – містить від 80 до 99% карбонату кальцію – СаСО3 і незначну
кількість домішків (магнію, піску, глини) до 5 %. Відрізняється від вапняків
більшою м’якістю, легше розмелюється, діє швидше за мелений вапняк і тому
більш ефективна, особливо у перший рік внесення. Нейтралізуюча дія середня,
коефіцієнт якості 1,75. Використовують на різних типах ґрунтів як основне
добриво під кальцієфільні культури.
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Палене вапно– негашене вапно (оксид кальцію), вміст оксиду кальцію –
СаО до 100 %. Отримують шляхом термічного розкладу природних карбонатів за
реакцією СаСО3 → СаО + СО2↑. При заорюванні через взаємодію з ґрунтовою
вологою, перетворюється на гашене вапно – Са(ОН)2. Особливо ефективне на
ґрунтах

важкогогранулометричного

складу

(глинисті,

суглинисті).

Нейтралізуюча дія дуже висока.
Гашене вапно - (пушонка) – гідрооксид кальцію – Са(ОН)2. Отримують
шляхом взаємодії оксиду кальцію з водою. Реакція екзотермічна СаО + Н2О =
Са(ОН)2.

Найбільш швидкодіюче вапняне

добриво.

Найбільш доцільно

використовувати на ґрунтах важкого гранулометричного складу (глинисті,
суглинисті). Нейтралізуюча дія дуже висока.
Серед відходів виробництва найбільш часто використовують дефекат та
цементний пил.
Дефекат-

Відхід

цукрово-бурякового

виробництва,

сірого

кольору,

розсипчастий. мінерального мулу від 20 до 30 %. Розчинність у воді нижча ніж у
гіпсі але вища ніж у крейди. Вміст СаСО3 до 75 %, органіки: до 15 %, азоту 0,30,5 %, фосфору 1-2 %, калію 0,6-0,9 % та невелику кількість сірки. Перед
внесенням у ґрунт просушують, та просівають крізь сито з отворами діаметром
2-5 см. Використовують у зоні бурякосіяння на ґрунтах різних типів.
Цементний пил-Відхід цементних заводів, темно-сірого кольору, дуже
пилить. Являє собою суміш СаО + СаСО3. Вміст діючої речовини (СаСО3) у
перерахунку на суху масу від 80 до 100 %. Маса домішок у цементному пилу
складає від 42 до 55 %. Використовують на грунтах різних типів під усі
кальцієфільні культури.
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3ДОЦІЛЬНІСТЬЗАСТОСУВАННЯ ВАПНЯКУ ФЛЮСОВОГО
ДОЛОМІТИЗОВАНОГО ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЯКОСТІ
МЕЛІОРАНТУ НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ
Меліорант природного походження вапняк флюсовий доломітизований
виробництва ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» в якомукрім
кальцію, в значній кількості міститься й магній викликає зацікавленість фахівців
та господарників.Загалом сумарний вміст оксидів кальцію та магнію в даному
меліоранті становить 51,9 %.
Відповідно ТУ У 14.1-00191816-001-2003 «Вапняки флюсові ПрАТ
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

містить сумарну оксидів кальцію та

магнію 51,1 %, з них частка MgOстановить 6,7 %, а СаО відповідно 44,4 %.
Ґрунт є основним джерелом, із якого рослини споживають не тільки азот,
фосфор і калій, а й кальцій, магній, натрій, залізо, сірку, мікроелементи тощо.
Кальцій і магній. Вміст Ca у ґрунтах у середньому становить 1,4 %, а Mg —
0,6 %. Незначна кількість їх міститься в кристалічних решітках первинних і
вторинних мінералів, а основна частка — в обмінному стані на поверхні ҐВК. У
ґрунтовому розчині Ca і Mg представлені хлоридами, нітратами, карбонатами,
сульфатами, фосфатами та іншими солями. Сполуки Ca і Mg з одновалентними
аніонами утворюють легкорозчинні у воді солі, а з дво- та тривалентними —
важкорозчинні. Це зумовлює постійну тенденцію до зниження їх рухомості у
ґрунті, особливо характерну для сполук кальцію — Са3(РО4)2тощо. Магній є
більш рухомим, тому він інтенсивніше за кальцій вимивається з ґрунту [3].
Враховуючи той факт, що вапняк флюсовий доломітизований природного
походження має високий вміст кальцію та магнію та одночасно високу здатність
до нейтралізації ґрунтової кислотності, то йогоефективність проявляється як на
сильно так і на слабокислих ґрунтах.
У

дерново-підзолистих

ґрунтах

основною

метою

вапнування

є

нейтралізація ґрунтової кислотності, то на слабокислих ґрунтах де рН ґрунту
становить

близько

5,5

одиниць,

тобто

є

оптимальним

для

більшості

сільськогосподарських культур, внесення даного меліоранту обумовлено
оптимізацією кальцієвого та магнієвого живлення.
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Тобто, можна відмітити, що зони Полісся та Закарпаття, є першими за
пріоритетністю, для застосування даного меліоранту.
Для формування 1 т зерна озимих і ярих зернових культур потрібно
близько 6,5 – 7,5 кг CaO + MgO, ще менше — для 1 т цукрових буряків (3,5 – 4,0
кг) і картоплі (2,5 – 3,0 кг). Винятком є багаторічні та однорічні (передусім
бобові) трави, льон, тютюн, чай, які потребують значно більше Ca і Mg для
формування врожаю. Накопичення і трансформація сполук Ca і Mg відбувається
порізному в різних типах ґрунтів. Збідненими на ці елементи є дерновопідзолисті ґрунти Полісся, тому для оптимізації їх поживного режиму тут
потрібно вносити кальцієвмісні мінеральні добрива та хімічні меліоранти (вапно,
мергель, крейда). Ґрунти Лісостепу, передусім чорноземи типові, є добре
забезпеченими Ca і Mg, однак на опідзолених ґрунтах і вилугуваних чорноземах
також ефективним прийомом є внесення кальцієвмісних сполук (дефекат) [3].
Вапнування кислих ґрунтів Полісся входить до арсеналу їх хімічної
меліорації як провідного прийому й передумови окультурювання.
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4 МЕТОДИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВАПНЯКУ
ФЛЮСОВОГО ДОЛОМІТИЗОВАНОГО НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ
4.1Методи визначення доз вапняних меліорантів для вапнування
кислих ґрунтів
Покращення

агрохімічних

властивостей

і,

відповідно,

підвищення

родючості кислих ґрунтів прямо пропорційно залежить від їх вапнування.
Серед багатьох існуючих на сьогодні методів розрахунку доз вапна
найбільшого розповсюдження в Україні має метод розрахунку кількості
меліоранту за гідролітичною кислотністю (Нг).Гідролітична кислотність – це
умовна величина, яка фактично характеризує обмін іонів водню, міцно зв’язаних
колоїдним комплексом ґрунту, на катіон солі. Якщо використовувати розчини
солей з іншим катіонним і аніонним складом, а також іншими величинами рН,
можна отримати кількісно і якісно різні величини кислотності. Тобто ґрунти не
мають певних форм кислотності, тому що залежно від їх генезису ґрунтовий
вбирний комплекс містить у відповідному співвідношенні ту чи іншу кількість
іонів водню та алюмінію. Кислотність, яку визначають, та її джерела за інших
однакових умов залежить від умов самого визначення, в першу чергу, реакції
розчинів[10].
Вважається, що гідролітична кислотність разом з обмінною кислотністю є
складовими потенційної кислотності грунту. Тому, виходячи з цього, для
нейтралізації кислої реакції грунту часто розраховують дози вапна за
показником гідролітичної кислотності.
На практиці, і це увійшло у розрахункові формули, гідролітичну кислотність
приймають рівною кількості вільної оцтової кислоти, яку отримують у витяжці
після взаємодії грунту з 1 н. СН3СООNa.
Одноразова взаємодія розчину СН3СООNa з грунтом витискає не всю
кількість протонів (Н+), в зв’язку з чим при розрахунках використовують
додаткове множення, на повноту витискання (1,75). Цей коефіцієнт приймається
із розрахунку того, що рН рівноважного розчину повинен бути рівним 7,0. Але ж
при

цьому

не

враховуються

фізіологічні

особливості

окремих

видів
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сільськогосподарських культур, для абсолютної більшості яких найбільш
сприятливі умови досягаються при значеннях рН від 5,5 до 6,5.
З іншого боку, використання за цим методом лужного розчину ацетату
натрію з рН 8,2 викликає дисоціацію навіть у слабких органічних кислот грунту,
які безпосередньо не беруть участі в утворенні грунтової кислотності через
невелику концентрацію та постійну взаємодію з лужними основами, які
звільняються при розкладі рослинного опаду з утворенням відповідних солей.
Крім цього, лужний розчин ацетату натрію здатен депротонізувати фенольні
гідроксили та амідні групи органічних речовин. Тобто з грунту висмикуються
навіть ті протони, які не мають ніякого відношення до утворення грунтової
кислотності. Але ж на їх нейтралізацію теж розраховуються дози вапна за цим
методом, а це вже пряма похибка, яка призводить до перебільшення доз вапна.
Це нерідко призводить до перевапнування грунтів внаслідок чого різко
погіршуються їх фізико-хімічні властивості, знижується засвоювання рослинами
поживних речовин. Зайве витрачання вапнякових матеріалів веде до погіршення
екологічної

рівноваги

навколишнього

середовища.

Щоб

уникнути

цих

негативних явищ на практиці часто користуються не нормою вапна (1 н),
розрахованою за Нг, а різними нормами від 0,25 н до 2,5 н за Нг. Некоректність
та помилковість розрахунку норм вапнякових матеріалів за Нг можна
підтвердити на такому прикладі. Відомо, що в низинних торфових грунтах
гідролітична кислотність може досягати 20-30 мекв/100 г грунту, але ж це зовсім
не значить, що на цих ґрунтах треба вносити 30-45 тонн вапна [10].
Набагато точнішою є методика розрахунку нормативів витрат вапнякових
меліорантів за зрушенням рН сольового на 0,1. Хоча й вона має суттєві недоліки.
Справа в тім, що для такого зрушення в різних інтервалах рН грунту треба
застосовувати різну кількість вапна. Наприклад, при доведенні грунту з
вихідного рН 4,5 до рН 5,0 для зрушення рН на 0,5 (D рН 0,5) потрібно вдвічі
більше вапна,ніж при зрушенні рН із 6,0 до 6,5.
Втрати сільськогосподарського виробництва внаслідок деградації ґрунтів,
яка обумовлена їх підкисленням, визначаються вартістю меліоративних заходів з
повернення ґрунтів до вихідного стану. При підвищені кислотності більше ніж
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на 1,0 одиницю рН, для запобігання розвитку небажаних процесів у ґрунтах
(нітрифікації, дегуміфікації, виносу кальцію з інтрафільційними водами тощо),
нейтралізацію ґрунту здійснюють поступово, не менше як у два етапи, на протязі
2-3 місяців.
Чим вищий рівень вихідного рН ґрунтового розчину, тим нижче активність
(концентрація) іонів гідрогену і, відповідно, кількість карбонату кальцію для
нейтралізації кислотності зменшується, таблиця 6.
Таблиця 6 Розрахунки доз СаСО3 (т/га) за зрушенням рНКСlна 0,1 одиницю
залежно від діапазону рНі гранулометричного складу
Грунти
за гранулометричним
складом

Діапазон
рН КСl

Піщані та
супіщані
Легко- та
середньосу
глинкові
Важкосу
глинкові та
глинисті

Норма
витрат
СаСО3
для
зрушення
рН на 0,1
(кг/га)

Діапазон
рН КСl

150

4,5-5,0

200

250

Норма
витрат
СаСО3
для
зрушення
рН на 0,1
(кг/га)

Діапазон
рН КСl

100

5,0-5,5

150

200

Норма
витрат
СаСО3 для
зрушення
рН на 0,1
(кг/га)

50

5,5-6,0

75

100

Норми витрат карбонату кальцію при доведені рН грунтового розчину до
заданого рівня, наприклад до рН 6,5 наведено у таблиці 7.
З наведеної таблиці чітко простежується зменшення норм внесення
карбонату кальцію у залежності від вихідного рівня рН та гранулометричного
складу ґрунту.
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Таблиця 7. Розрахунки норм витрат СаСО3 для доведення реакції
ґрунтового розчину до близької нейтральної (рН 6,5), у залежності від
гранулометричного складу ґрунту і діапазону кислотності ґрунтового розчину.
Дози вапна, т/га

Діапазон кислотності

Легкота
Важкосуглинкові
середньо
та глинисті
суглинкові
3,50 - 4,50
5,00 - 6,25

рН КСl

Піщані та
супіщані

4,5 - 5,0

2,00 – 2,75

5,0 - 5,5

1,00 - 1,50

2,50 – 3,25

3,50 - 4,50

5,5 - 6,0

0,50 - 0,75

2,00 – 2,25

2,75 - 3,25

Чим більше в ґрунтах фізичної глини тим важче зрушити грунт з
квазіурівноваженого стану, тобто ти більш важкий гранулометричний склад тим
більше необхідно вносити вапна. Все останнє обумовлено буферними
властивостями ґрунтів.
Крім цього, ця методика визначення норм вапна, як і методика їх визначення
за гідролітичною кислотністю, не враховує особливостей сільськогосподарських
культур до реакції грунтового середовища.
Розрахунки витрат вапнякових матеріалів за рН-буферністю позбавлені
багатьох недоліків, які існують нині при визначенні норм внесення вапнякових
меліорантів. Крива рН-буферності грунту є інтегральним показником всіх його
складових, які впливають на актуальну кислотність. Це гранулометричний склад,
концентрація рухомого алюмінію, сума увібраних основ тощо. Крім цього, метод
встановлення доз вапна за рН-буферністю дозволяє врахувати особливості щодо
реакції грунту, всіх сільськогосподарських культур, які вирощують у сівозміні,
відповідно до їх вимог стосовно актуальної кислотності.
На підставі побудови графіку рН-буферності визначають норми вапняних
меліорантів для конкретного ґрунту з виокремленням оптимальних інтервалів рН
для вирощування конкретної сільськогосподарської культури, які виділяють на
графіку (відрізок кривої АВС).
У наведеному фрагменті графічної моделі рН-буферності дерновопідзолистого супіщаного ґрунту (рис. 2) на осі ординат відкладено показники
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рН водн., а на осі абсцис величина гідроокисно-кальцієвого навантаження на
ґрунт.
Розрахунки оптимального рівня рН проводимо у такій послідовності.
Визначаємо вихідний рН ґрунту, тобто його активну кислотність без всіляких
навантажень, або місцезнаходження відображувальної точки стану (ВТ)
кислотно-лужної рівноваги. У даному випадку вона знаходиться на перетині
графіку з віссю ординат і дорівнює 5,4.
На цьому ґрунті заплановано вирощування озимої пшениці, для більшості
сортів якої оптимальні межі рНводн., становлять – нижня межа 6,3, а верхня 7,5.
Якщо на графіку провести від цих значень рН лінії, паралельні осі абсцис до
перетинання їх з кривою рН-буферності ґрунту, то відрізок кривої буферності
АС (більш виражена лінія) буде відповідати оптимуму рН ґрунту конкретно для
озимої пшениці.
Наприклад, щоб визначити дозу вапна для досягнення у кислому ґрунті
рН 6,8 (точка В рис. 1), що дорівнює середньому значенню оптимальної реакції
ґрунтового середовища (ділянка кривої буферності АВС) для вирощування
озимої пшениці, з середини цієї ділянки, з точки В опускаємо перпендикуляр на
ось абсцис і фіксуємо значення, яке в даному випадку дорівнює 1,4 мекв Са(ОН)2
на 100 г ґрунту. Проекція ВТ на вісь абсцис дорівнює нулю. Отже, кількісна
різниця параметрів проекцій між вихідним і заданим рН на вісь абсцис становить
1,4 мекв Са(ОН)2 на 100 г ґрунту.
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Рис.2 Фрагмент графічної моделі рН-буферності кислого ґрунту
Для перерахунку потреби СаСО3на 1 га ріллі необхідно визначитись, який
спосіб внесення вапна передбачається: розкидний під оранку (традиційна
технологія) або культивацію (технологія підтримувального окультурювання), чи
локальний за технологією локального окультурення.Доза внесення вапна
визначається за формулою:
x = 50 аKn ,де х – потрібна кількість вапна (СаСО3), кг на 1 га площі; a–
величина добавок Са(ОН)2, яка необхідна для нейтралізації зайвої кислотності,
мекв на 100 г ґрунту; 50 – коефіцієнт перерахунку на вапно; Kn– коефіцієнт для
розрахунку доз вапна за різних технологій окультурювання ґрунту, який
дорівнює для: традиційної технології – 30, технології підтримувального
окультурювання – 15 і локального окультурювання – 3.
Розрахунки витрат вапнякових матеріалів за рН-буферністю позбавлені
багатьох недоліків, які існують натепер при визначенні норм внесення вапняних
меліорантів. Крива рН-буферності ґрунту – інтегральний показник усіх його
складників, які впливають на активну кислотність, а саме: гранулометричний
склад, рухомий алюміній, сума увібраних основ тощо. Встановлення доз вапна за
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кривою рН-буферності, на відміну від існуючих способів, дає змогу врахувати
особливості сільськогосподарських культур, які вирощують у сівозміні, стосовно
їхніх вимог до активної кислотності. Крім цього, методологія визначення норм
вапняних меліорантів за графічною моделлю рН-буферності значно спрощує
аналітичні роботи.
Запропоновано спосіб визначення доз вапняних меліорантів за графічними
моделями

буферності,

який

дозволяє

враховувати

особливості

сільськогосподарських культур щодо реакції ґрунтового середовища. Більш
точне визначення норм вапнякових матеріалів за рН-буферністю порівняно з
гідролітичною кислотністю пояснюється тим, що буферність є інтегральним
показником усіх складників ґрунту, які впливають на активну кислотність
(активність гідрогену, гранулометричний склад, рухомий алюміній, сума
увібраних основ тощо).
На практиці часто виникає потреба перерахування деяких карбонатів та
оксидів на вміст карбонатів кальцію.
Коефіцієнту перерахунку деяких карбонатів на вміст карбонатів кальцію
(СаСО3), таблиця 8.
Таблиця 8 Коефіцієнти перерахунку на вміст СаСО3
Сполука
MgCO3
CaO
MgO
Ca (OH)2

Коефіцієнт переводу
1,20
1,79
2,50
1.35

Приклад: Відомо, що вапняковий матеріал містить 50 % CaCO3і 40 %
MgCO3. Вміст вапна в перерахунку на CaCO3 дорівнює не 90 % , а 98 % [50+(40 ´
1,2)].
Отже, більш точно дози вапняних меліорантів для нейтралізації ґрунтової
кислотності розраховують за кривими буферності. Спосіб встановлення доз
вапна за кривими рН-буферності включає визначення рН водного у зразку
ґрунтової суспензії і крім цього не менше як три виміри з додатковим вмістом
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різної кількості вапна. Згідно з одержаними даними будують графік буферності,
за яким визначають необхідну кількість вапна для отримання потрібного
значення рН водн.
На практиці розрахунки значно спрощують. Для цього використовують
безпосередньо наявний у господарстві меліорант (вапняне борошно, крейду,
мергель тощо) і проводять не менше як три виміри активної кислотності у
наважці ґрунту по 50 г або 100 гз додатковим вмістом різної кількості вапна
наприклад, при нульовому навантажені, з 0,5гта 1,0 г меліоранту. На підставі
отриманих даних будують графік рН-буферності у якому на осі ординат
відкладають значення рН грунту, а на осі абсцис значення зростаючих
навантажень застосованого меліоранту у грамах. Методом екстраполяції
встановлюють за яких навантажень вапняного меліоранту досягається у ґрунті
необхідне (потрібне) значення рН. На підставі цього розраховують необхідну
норму внесення вапняного меліоранту на 1 га сівозмінної площі.
4.2 Визначення оптимальних доз вапняку флюсового доломітизованого для
хімічної меліорації кислих ґрунтів
Ресурсозбереження, ефективність та екологічна безпека меліорації кислих
ґрунтів багато в чому залежать від точності розрахунку норм меліорантів.
На практиці для цього найбільш часто використовують спосіб визначення
норм меліорантів за гідролітичною кислотністю, істотним недоліком цього
методу є те, що він не враховує потреби в окремих сільськогосподарських
культур, вміст гумусу, основ та гранулометричний склад ґрунтів, особливості
самого меліоранту (швидкості взаємодії з ґрунтом, вміст домішок) і головне
часто дає завищені дози вапняних меліорантів. Останнє призводить не тільки до
зайвих

втрат

меліорантів,

але

вкрай

негативно

відображується

на

агроекологічному стані ґрунтів.
Для практичних цілей більш важливим є визначення рівня податливості
ґрунтів до підкислення або навпаки до підлуження. Тому, нами було
розраховано

дози

вапняку

флюсового

доломітизованого,

за

способом,
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розробленим в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н. Соколовського" за допомогою графіків рН-буферності, що
дозволило

більш

сільськогосподарських

визначити
культур,

дози

з

урахуванням

властивостей

ґрунтів

та

особливостей
властивостей

меліоранту. Результати визначення доз вапняку флюсового доломітизованого за
графіками рН-буферності наведено в таблиці 9.
З даних таблиці видно, що незважаючи на найвищу кислотність дерновопідзолистого ґрунту, його потреба в кальцієвмісних меліорантах є більш
низькою, ніж у чорноземної опідзоленому, що пов'язано з низькою буферною
здатністю даного ґрунту, а як результат і високим ступенем його піддатливості
до зовнішніх навантажень в тому разі й до внесення вапняних меліорантів.
Тому для отримання сталих та якісних врожаїв на таких типах ґрунтів
найбільш доцільним є внесення врозкид вапняку флюсового доломітизованого
під зернові колосові (озима пшениця, ячмінь) в дозах 2,0-2,5 т/га один раз у 45 років.
При щорічному внесенні дози вапняку флюсового доломітізованого
підзернові колосові внесенні становлять 0,4-0,5 т/га.
У деяких сівозмінах вирощувані сільськогосподарські культури істотно
різняться за вимогами щодо кислотно-основної рівноваги в ґрунтах. В таких
випадках рекомендовано вносити вапняку флюсового доломітізованого щорічно
з урахуванням фізіологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських
культур. Наприклад, на дерново-підзолистих ґрунтах вирощування кукурудзи та
соняшнику мають певні обмеження, а цукровий буряк практично не
культивують, через це

вапняк флюсовийдоломітизований також вносять

щорічно.
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Таблиця 9 Норми внесення вапняку флюсового доломітизованого
підсільськогосподарські культури на основних типах ґрунтів з підвищеною
кислотністю
Сільськогоспо
Границі
Норма меліоранту, т/га
дарська
оптимальних
ДерновоЯсно-сірий
Чорнозем
культура
значень
підзолистий
середньокислий
опідзолений
рН водн.
сильнокислий
грунт
слабокислий
грунт (рН 4,0(рН 5,0-5,5)
(рН 5,5-5,8)
4,5)
Зернові культури
min
6,3
0,6
1,2
1,5
Озима
пшениця
max
7,5
3,0
4,0
4,5
min
6,8
1,5
1,2
2,7
Ячмінь
max
7,5
3,0
4,0
4,5
min
5,5
0,2
Немає гострої
Немає
необхідності
необхідності
Озиме жито
max
7,5
3,0
4,0
4,5
Зерново-бобові культури
min
6,5
0,7
1,3
1,7
Соя
max
7,1
1,9
1,6
3,1
min
6,0
0,3
0,7
0,9
Горох
max
7,0
1,8
1,5
3,0
min
4,0
Немає
Немає
Немає
необхідності
необхідності
необхідності
Люпин
max
6,0
0,3
0,7
0,9
Просапні культури
min
5,0
Немає гострої Немає гострої
Немає
необхідності
необхідності
необхідності
Картопля
max
5,5
0,2
Немає
Немає
необхідності
необхідності
min
6,0
0,3
0,7
0,9
Кукурудза
max
7,0
1,8
1,5
3,0
Цукровий min
7,0
1,8
1,5
3,0
буряк
max
7,5
3,0
4,0
4,5
Соняшник
min
6,0
0,3
0,7
0,9
max
7,5
3,0
4,0
4,5
Враховуючи той факт, що в польовій зерново-цукровій сівозміні
сільськогосподарські культури в середньому щорічно виносять близько 50 кг
СаСО3 з гектара, а в роки вирощування цукрового буряку до 100 кг / га, то при
впровадженні такої сівозмінина ясно-сірому середньокислому грунті та на
чорноземі

опідзоленому

рекомендано

внесення

вапняку
31

флюсовогодоломітизованого один раз на 3-4 роки в дозах, відповідно, від 1,0 до
3,0т/га та від 2,0 до 4,0 т/га, орієнтуючись саме на потреби цукрового буряку.
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ВИСНОВКИ

1

Представлений Замовником зразок вапняку флюсового доломітизованого
виробництва ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» може бути застосований у
сільському господарстві України в якості меліоранту.

2

Потреба у застосуваннівапняку флюсового доломітизованого виробництва
ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» у сільському господарстві визначається
якісними показниками грунту.

3

При розрахунку кількості внесення вапнякових матеріалів у грунт в якості
меліоранту, потрібно враховувати тільки ту частину СаСО3, яка міститься в
частках

менше

3

мм.Недіяльна

фракція

вапняку

флюсового

доломітизованого (більше 3 мм, яка складає 42,6%) може розглядатися в
якості меліоранту пролонгованої дії на тривалий період, до 5-7 років.
4

Зважаючи на значний вміст в представленому зразку вапнякуфлюсового
доломітизованого пиловидної фракції з розміром часток менше 1 мм у
кількості 43,1 %, можна запропонувати грануляцію даної фракції вапняку з
одержанням гранул продуктурозміром 1-3 мм, що є діяльним при вапнуванні
грунтів.Гранульованийвапняк

флюсовий

доломітизований

виробництва

ПрАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ»буде інноваційним продуктом підприємства на
ринку України (аналоги виробництва Польщі вже присутні на ринку).
5 Доцільно розробити та видати накладом 100-200 примірників методичні
рекомендації з примірною назвою «Використання вапняку флюсового
доломітизованого при виробництві рослинницької продукції»(методичні
рекомендації).
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