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Skirtingų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio potencialiajam rūgštingumui 

Paulius Sabaliauskas, Nomeda Sabienė 

Aleksandro Stulginskio  universitetas 

Dirvoţemio rūgštėjimas yra viena pagrindinių dirvoţemio degradacijos problemų, kurią galima sumaţinti naudojant kalkines medţiagas. Darbo 

tikslas – nustatyti skirtingų kalkinių medţiagų poveikį dirvoţemio rūgštingumui Vakarų Lietuvoje, kur vyraujančių dirvoţemių rūgštėjimo procesas yra 

intensyviausias, lyginant su kitais Lietuvos regionais. Bandymo aikštelės buvo įrengtos dviejuose skirtingo dirvoţemio rūgštingumo pHKCl – 5,82 ir pHKCl 

– 4,27 laukuose. Bandymai buvo atliekami keturiais pakartojimais, kiekvieną laukelį suskirstant į penkis plotelius. Ploteliai buvo pakalkinti skirtingomis 

kalkinėmis medţiagomis: kreida, agrokalkėmis, dolomitmilčiais ir kalktrąše, paliekant vieną plotelį nekalkintu (kontroliniu). Aštuoniolika mėnesių buvo 

stebima dirvoţemio pHKCl kaita. Nustatyta, kad greičiausiai bei efektyviausiai dirvoţemio rūgštingumą maţina dulkios kalkinės medţiagos - kreida ir 
agrokalkės. Dolomitmilčių efektyvumas pradėjo reikštis bandymo pabaigoje, praėjus 18 mėn. po kalkinimo ir tik antrojoje bandymų aikštelėje, kurios 

rūgštingumas didesnis (pHKCl 4,27). Tikėtina, kad pratęsus bandymo laiką, būtų galima įsitikinti lėtu, tačiau efektyviu dolomitmilčių poveikiu, todėl 

stebėjimą planuojama tęsti. Kalktrąšės statistiškai patikimo poveikio (p>0,05) nenustatyta.  

Dirvoţemio rūgšėjimas, potencialusis rūgštingumas, kalkinimas,  kalkinės medţiagos, kreida, agrokalkės, dolomitmilčiai, kalktrąšė.   

 
Įvadas 

Dirvoţemio rūgštėjimas yra viena pagrindinių 

dirvoţemio degradacijos prieţasčių. Dirvoţemio pH labai 

svarbus dirvoţemio formavimosi procesams, 

mikrobiologiniam aktyvumui, mineralų dūlėjimui, 

svarbiausių augalų maisto medţiagų – makroelementų bei 

mikroelementų įsisavinimui (Piaulokaitė ir kt., 2005). 

Dirvoţemio biologinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių 

derlingumo rodiklių. Dėl didelio jautrumo aplinkos 

stresoriams, dirvoţemio mikroorganizmai yra puikūs 

dirvoţemio sveikatingumo indikatoriai (Hernández-Allica 

et al., 2006). Sumaţėjęs azotą fiksuojančių bakterijų 

aktyvumas rūgščiuose dirvoţemiuose yra ţinoma problema 

daugeliui pasaulio ūkininkų (Elizabeth et al., 2000). 

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Vėţaičių filiale 

nustatyta, kad neutralokos reakcijos (pH 6,5) mitybinėje 

terpėje gumbelinės bakterijos sudaro beveik dvigubai 

didesnes kolonijas nei rūgščioje (pH 5,0) terpėje  

(Lapinskas, 2007).  Dauguma vertingų ţemės ūkio augalų: 

kviečiai, mieţiai, cukriniai ir pašariniai runkeliai negali 

gerai augti ir derėti rūgščiuose dirvoţemiuose (Maţvila et 

al., 1998).  

Dirvoţemio rūgštingumas – agrocheminė savybė, 

parodanti dirvoţemio terpės rūgštingumą, neutralumą arba 

šarmingumą. Jį lemia vandenilio katijono (H
+
) ir hidroksilo 

anijono (OH
–
) koncentracijų santykis (Maţvila, 2010). Be 

vandenilio (H
+
) laisvųjų jonų, dirvoţemio tirpale yra ir 

sorbuota jų forma, todėl dirvoţemio rūgštingumas 

skirstomas į aktyvųjį ir potencialųjį, kuris savo ruoţtu 

skirstomas į mainų ir hidrolizinį. Aktyvųjį rūgštingumą 

parodo laisvųjų H
+
 jonų koncentracija tirpale. Potencialųjį 

mainų rūgštumą sudaro vandenilio, aliuminio ir kiti 

katijonai, iš dirvoţemio sorbuojamo komplekso išstumiami 

neutralių druskų (KCl) katijonais, todėl šis rodiklis parodo 

dirvoţemio rūgštėjimo potencialą, t.y. kiek gal rūgštėti 

dirvoţemis jame didėjant mainų katijonų koncentracijoms. 

Mainų potencialusis rūgštumas ţymimas simboliu pHKCl. 

(Maţvila et al., 1998). 

Skirtingai bioklimatinei zonai būdingi saviti, 

specifiniai dirvodaros procesai, kuriuos sąlygoja pirminių 

mineralų irimas ir naujų, antrinių mineralų  susidarymas, 

kompleksinių organinių ir mineralinių junginių 

susidarymas, jų akumuliacija bei migracija (Eidukevičienė, 

2001). Lietuvos dirvoţemiai yra veikiami praplaunamojo 

vandens rėţimo. Atmosferos krituliai iš viršutinių 

dirvoţemio sluoksnių išplauna vandenyje tirpstančius 

kalcio ir magnio katijonus, to pasekoje dirvoţemis 

rūgštėja.  Dėl genetinės prigimties ir gausesnio kritulių 

kiekio Vakarų Lietuvos dirvoţemiai rūgštėja 

intensyviausiai. Čia vyraujantys dirvoţemiai yra 

balkšvaţemiai ir išplautţemiai, kuriuose karbonatai slūgso 

dviejų metrų ir didesniame gylyje, todėl šie dirvoţemiai iš 

prigimties yra rūgštūs ir yra linkę rūgštėti laike bei kintant 

aplinkos veiksniams. 1995 – 2007 m. tyrimų duomenimis, 

Vakarų Lietuvos sąlygiškai rūgščių dirvoţemių padaugėjo 

vidutiniškai 8,5% (Maţvila et al., 2011). Todėl ypač 

Vakarų Lietuvoje yra aktualus efektyvus dirvoţemių 

rūgštėjimo stabdymas. 

Kalkinių medţiagų naudojimas yra efektyviausia 

priemonė rūgščių dirvoţemių būklei pagerinti. 

Pakalkintuose dirvoţemiuose sumaţėja jų rūgštingumas ir 

suaktyvėja organinių medţiagų skaidymo procesai (Soon  

and Arshad, 2005). Dirvoţemių kalkinimui gali buti 

naudojamos įvairios kalkinės medţiagos: klintmilčiai, 

dolomitmilčiai, cemento dulkės, kreida, klintinis sapropelis 

ir t.t., kurių išteklių gausu Lietuvoje (Eţerinskas 1999). 

Kalkinės medţiagos skiriasi ne tik chemine sudėtimi, bet ir 

fizikinėmis savybėmis, todėl jų poveikis dirvoţemio 

rūgštingumui skirtingas. Darbo tikslas – ištirti skirtingų 

kalkinių medţiagų efektyvumą dirvoţemio rūgštumui 

maţinti.  

Tyrimų metodika 

Dvi bandymų aikštelės buvo įrengtos Vakarų 

Lietuvoje skirtingo rūgštingumo dirvoţemiuose.  Pirmoji – 

Šilalės rajono Pajūralio kaime. Dirvoţemio tipas – 

pasotintas balkšvaţemis (J
v
2 ps/p) , granuliometrinė sudėtis 

– priesmėlis ant lengvo priemolio, rūgštokas (pHKCl 5,82). 

Antroji - Rietavo rajono Girėnų kaime. Dirvoţemio tipas – 

nepasotintasis balkšvaţemis (J
v
2 ps/p), granuliometrinė 

sudėtis – priesmėlis ant lengvo priemolio, labai rūgštus 

(pHKCl 4,27). Bandymų aikštelėje buvo išskirti penki 

bandymų laukeliai, išdėstyti rendomizuotai keturiais 

pakartojimais. Laukelio dydis 5,0 x 9,5 = 47,5 m
2
. 

Kiekvienas laukelis pakalkintas skirtingomis kalkinėmis 

medţiagomis paliekant vieną laukelį nekalkintu 

(kontroliniu). Kalkinimui buvo naudotos keturios 

skirtingos kalkinės medţiagos:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001404#bib14
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001404#bib14


ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

 

 72 

1. Malta kreida (CaCO3) Baltumo klasė Nr.2 – dulkios 

kalkinės medţiagos: CaCO3- 88%,  CaO – 42,25 %, MgO 

– 1,25 %, SiO2 – 9,83 %, SO3 – 0,23 %, Al2O3 – 3,5 %, 

Fe2O3 – 1,32 %, Na2O – 0,12 %, K2O – 0,28 %. 

2.„Agrokalkės“ – dulkios kalkinės medţiagos, klinčių 

(CaCO3) ir kalkių miltelių mišinys: CaCO3 – 87 – 95 % 

(CaO – 49 – 53 %); SiO2 – 2,05 %; Al2O3 – 0,2 %; Fe2O3 – 

0,43 %; SO3 – 1,21 %.  

3. Dolomitmičiai (CaMg (CO3)2) „Dirvitas“ - trupintos 

kalkinės medţiagos, dolomito atsijos: CaCO3 – 51 % (CaO 

– 30 %), MgCO3 – 42 % (MgO – 20 %).  

4. „Kalktrąšė“ – granuliuotos kalkinės medţiagos: 

CaO – 36,50 % MgO – 2,70 %; Fe2O3 – 1,90 %; K2O – 

3,30 %; SO3 – 3,90 %. 

Kalkinių medţiagų normos apskaičiuotos remiantis 

1983 m. patvirtintomis LR ţemės ūkio ministerijos 

rekomendacijomis. Trupintų ir granuliuotų kalkinių 

medţiagų granuliometrinė sudėtis buvo nustatyta 

naudojant trąšų bandinių dalytuvą „Laboratte 26“ ir sietus 

su skirtingų dydţių (1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,15 mm, 

4,0 mm, 5,0 mm, 5,6 mm) kvadratinėmis skylutėmis. 

Statinis granulių stiprumas buvo nustatytas statinio stiprio 

matuokliu IPG-1 (matavimo ribos 1-100 N). 

Dirvoţemio ėminiai buvo paimti prieš laukelių 

kalkinimą (2011-04-08) ir po kalkinimo praėjus 2 

mėnesiams (2011-06 –08), 6 mėnesiams (2011 - 10 – 08), 

12 mėnesių (2012 -04 – 08) ir  18 mėnesių (2012 - 10-08). 

Dirvoţemio pHKCl nustatytas 1M KCl ištraukoje 

potenciometriniu metodu, pH-metru LAMMC 

Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Duomenys apdoroti 

matematiniais statistiniais metodais Microsoft Excel 

programomis. 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Atlikus bandymą nustatyta, kad skirtingos kalkinės 

medţiagos nevienodai veikė dirvoţemio rūgštingumą. 

Pirmojoje bandymų aikštelėje (Šilalės raj. Pajūralio k.) 

dirvoţemio rūgštingumą (pHKCl 5,82) efektyviausiai 

neutralizavo kreida ir agrokalkės. Pakalkinus kreida, jau po 

dviejų mėnesių dirvoţemio pH padidėjo 0,81 vieneto (nuo 

5,96±0,2 iki 6,77±0,26) (1 pav.). 

 
1 pav. Dirvoţemio rūgštingumo kaita  pirmojoje bandymų aikštelėje 

(Šilalės rajone Pajūralio kaime). Atkarpomis paţymėti patikimumo 
intervalai. 

Fig. 1. Change in soil acidity in the first testing plot (Šilalė district, 

Pajūralis village). Bars show confidence intervals. 

 

 

Kreida statistiškai patikimai sumaţino dirvoţemio 

rūgštingumą (p<0,05). Didţiausias pH pokytis pasireiškė 

po 2 mėnesių. Praėjus 6 mėnesiams po kalkinimo, 

nustatytas pH maţėjimo tendencija nuo 6,77±0,26 iki 

6,58±0,56, tačiau šis skirtumas statistiškai nereikšmingas 

(p>0,05). Dirvoţemio pH maţėjimo tendencija išliko ir po 

12 mėnesių (nuo 6,58±0,56 iki 6,35±0,24), t.y. 0,23 pH 

vieneto, tačiau šis pokytis taip pat statistiškai 

nereikšmingas (p>0,05). Vistik nepaisant statistiškai 

nereikšmingos pH maţėjimo tendencijos, pH padidėjimas 

(0,49 vieneto) po kalkinimo praėjus 18 mėnesių išliko 

statistiškai patikimas (p<0,05) (1 lentelė). Kreida 

pasiţymėjo greitu, tačiau nestabiliu dirvoţemio 

rūgštingumą maţinančiu poveikiu. Tam galėjo turėti įtakos 

kreidos struktūra bei meteorologinės sąlygos. Kreida – 

dulkiška kalkinė medţiaga, kurios bendras dalelių 

paviršiaus plotas yra didelis ir gali greitai reaguoti su 

dirvoţemį rūgštinančiomis medţiagomis. Pirmus 2 

mėnesius po kalkinimo kritulių kiekis buvo daug didesnis, 

t.y. balandţio mėnesį 69% ir geguţės 117%, uţ vidutinius 

tų mėnesių daugiamečius kritulių kiekius. Tai galėjo 

pagreitinti dulkios kreidos tirpumą, jos poveikį dirvoţemio 

rūgštingumui, bei vėlesnį išplovimą į gilesnius dirvoţemio 

sluoksnius, lėmusį pH maţėjimą.  

 Agrokalkės taip pat statistiškai reikšmingai (p<0,05) 

sumaţino dirvoţemio rūgštingumą. Praėjus 2 mėnesiams 

po kalkinimo pH padidėjo 0,65 vieneto (nuo 5,78±0,26 iki 

6,43±0,43) (1 pav.). Šis pokytis maţesnis nei pakalkinus 

kreida, tačiau pH didėjimo tendencija (nuo 5,78±0,26 iki 

6,58±0,10), priešingai nei pakalkinus kreida, pastebima ir 

po 18 mėnesių, kur nustatytas statistiškai reikšmingas 

pokytis 0,8 pH vieneto (1 lentelė). Taigi, agrokalkių 

poveikis buvo greitas ir efektyvesnis ilgesnį laiką nei 

kreidos.  

Dolomitmilčiai pH reikšmę padidino statistiškai 

nereikšmingai (p>0,05), o didţiausias efektas (0,18 pH 

vieneto, t.y. nuo 5,85±0,27 iki 6,03±0,42) pasireiškė 

praėjus 6 mėnesiams po kalkinimo (1 lentelė). 

Dolomitmilčiai yra trupinta kalkinė medţiaga, kurioje 56,8 

% dalelių yra dulkios (maţesnės nei 0,5 mm) frakcijos. 

Tikėtina, kad dėl stambesnės dalelių frakcijos (43,2 %) 

šios kalkinės medţiagos poveikis gali pasireikšti vėliau. 

Kaltrąšės poveikis dirvoţemio pH taip pat buvo 

statistiškai nereikšmingas. Praėjus dviem mėnesiams po 

kalkinimo pH vertė padidėjo 0,14 vieneto (nuo 5,73±0,44 

iki 5,87±0,43), o po 6 mėnesių - 0,17 vieneto (iki 5,9) ir 

daugiau nebekito iki 18 mėnesių (1 lentelė). Kalktrąšė yra 

granuliuota kalkinė medţiaga, kurioje 47,5% granulių yra 

2,5 mm ir 31,4% - 3,15 mm dydţio. Tai labai stambios 

granuliometrinės sudėties kalkinė medţiaga, lyginant su 

dulkiomis kalkinėmis medţiagomis, kurių dalelių dydis 

<0,5 mm. Kalktrąšės 2,5 mm granulių vidutinis statinis 

stiprumas buvo 73 N/granulė, o 3,15 mm – 99 N/granulė. 

Taigi, kalktrąšės granulės ne tik stambios, bet ir stiprios, 

lyginant su kitomis trąšų granulėmis. Galima daryti 

prielaidą, kad stambesnės frakcijos kalkinių medţiagų 

poveikis pasireikš vėliau.  
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1 lentelė. Dirvoţemio pH kaita pirmojoje bandymų aikštelėje. 

Table 1. Change in soil pH in the first testing ground. 

Prieš kalkinimą 6 mėn. po kalkinimo 18 mėn. po kalkinimo

5,9±0,5 0,11 5,8±0,42 0,01

6,58±0,56 0,62 6,45±0,17  0,49*

6,33±0,3   0,55* 6,58±0,1 0,8*

6,03±0,42 0,18 5,9±0,32 0,05

5,9±0,54 0,17 5,9±0,29 0,17

Variantas
pH ± SD pH ± SD

pokytis    ± 

pH vnt.
pH ± SD

pokytis    ± 

pH vnt.

K. Dolomitmilčiais 5,85±0,27

K. Kaltrąše 5,73±0,44

Nekalkinta 5,79±0,22

K. Kreida 5,96±0,2

K. Agrokalkėmis 5,78±0,26

 
pH reikšmės pateiktos su standartiniais nuokrypiais. * - šiuo simboliu 

paţymėtos statistiškai patikimos pH pokyčio reikšmės. 

pH means with standart deviations. * - statistically significant means of 
pH changes. 

Pirmojoje bandymų aikštelėje (dirvoţemio pHKCl 5,82) 

dirvoţemio rūgštingumą statistiškai reikšmingai sumaţino 

dulkios kalkinės medţiagos – kreida ir agrokalkės, o 

stambesnės kalkinės medţiagos – dolomitmičiai (trupintos 

kalkinės medţiagos) ir kalktrąšė (granuliuotos kalkinės 

medţiagos) statistiškai reikšmingai dirvoţemio 

rūgštingumo nepakeitė.  

 

2 pav. Dirvoţemio rūgštumo kaita antrojoje bandymų aikštelėje (Rietavo 
rajone, Girėnų kaime). Atkarpomis paţymėti patikimumo intervalai. 

Fig. 2. Change in soil acidity in the second testing ground (Rietavas 

district, Girėnai village). Lines show confidence interval. 

Antrojoje bandymų aikštelėje kreida efektyviau ir 

stabiliau maţino dirvoţemio rūgštingumą nei pirmoje. Tam 

galėjo turėti įtakos rūgštesnis antrosios bandymų aikštelės 

dirvoţemis, kuriame pasireiškia didesnis kreidos poveikis. 

Po 18 mėn. nors ir statistiškai nereikšminga, tačiau 

pastebėta dirvoţemio pH maţėjimo tendencija. Tai rodo, 

kad pilnai ištirti kreidos efektyvumą reikalingas ilgesnis 

stebėjimų laikas.Visgi ir po 18 mėnesių nustatytas 

statistiškai reikšmingas pHKCl padidėjimas (2 lentelė). 

Antrosios, kaip ir pirmosios bandymų aikštelės 

dirvoţemio rūgštingumą (pHKCl 4,27) efektyviausiai ir 

statistiškai reikšmingai sumaţino kreida. Praėjus dviem 

mėnesiams po kalkinimo dirvoţemio rūgštingumas 

sumaţėjo 0,83 vnt. (nuo 4,19±0,09 iki 5,02±0,66), o 

maksimalus pH pokytis (1,04 vnt.) uţfiksuotas po 12 

mėnesių po kalkinimo (2 pav.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Dirvoţemio pH kaita. 

Table 2. Change in soil pH in the second testing ground. 

Prieš kalkinimą 6 mėn. po kalkinimo 18 mėn. po kalkinimo

4,28±0,17 0,08 4,28±0,05 0,08

5±0,47 0,81* 5,08±0,17 0,89*

4,83±0,05 0,45 4,88±0,21 0,5

4,58±0,15 0,26 4,68±0,1 0,36*

4,38±0,1 0,12 4,4±0,12 0,14

Variantas pH ± SD pH ± SD

pokytis    ± 

pH vnt. pH ± SD

pokytis    ± 

pH vnt.

Nekalkinta 4,2±0,26

K. Kreida 4,19±0,09

K. Agrokalkėmis 4,38±0,43

K. Dolomitmilčiais 4,32±0,11

K. Kaltrąše 4,26±0,23   
pH reikšmės pateiktos su standartiniais nuokrypiais. * - šiuo simboliu 

paţymėtos statistiškai patikimos pH pokyčio reikšmės. 

pH means with standart deviations. * - statistically significant means of 
pH changes. 

Pakalkinus agrokalkėmis maksimalus (0,55 pH) 

pokytis (nuo 4,38±0,43 iki 4,93±0,62) nustatytas praėjus 

12 mėnesių po kalkinimo. Šiuo atveju, kreidos ir 

agrokalkių veiksmingumo pikas išryškėja tuo pačiu 

laikotarpiu (po 12 mėn.), tačiau kreida efektyviau (0,83 pH 

vnt.) sumaţino dirvoţemio rūgštingumą nei agrokalkės 

(0,55 pH vnt.). Nors pH padidėjimas ryškus, jis statistiškai 

nereikšmingas dėl didelės rezultatų variacijos (2 lentelė).  

Dolomitmilčių efektyvumas antroje bandymų 

aikštelėje, skirtingai nei pirmojoje po 18 mėn. nustatytas 

statistiškai reikšmingas (p<0,05): dirvoţemio pH padidėjo 

0,36 vnt.(2 lentelė). Tai rodo, kad didesnis dirvoţemio 

rūgštingumas pagreitina dolomitmilčių tirpumą bei jo 

sąveiką su dirvoţemį rūgštinančiomis medţiagomis.  

Kalktrąšė - vienintelė iš tiriamų kalkinių medţiagų, 

tiek pirmojoje, tiek ir antrojoje bandymų aikštelėse 

statistiškai nereikšmingai veikė dirvoţemio rūgštingumą (2 

lentelė). Didţiausiais pH pokytis (0,24 vnt., t.y. nuo 

4,26±0,23 iki 4,50±0,14) uţfiksuotas praėjus 12 mėnesių 

po kalkinimo (2 pav.). 

Apibendrinant pastebime, kad kalkinių medţiagų 

poveikis priklauso nuo jų granuliometrinės sudėties ir 

dirvoţemio pH. Stambesnių dalelių poveikis pasireiškia 

vėliau, tačiau, tikėtina, kad gali būti veiksmingas ilgesnį 

laiką. 

Išvados 

1. Greičiausiai ir efektyviausiai dirvoţemio 

rūgštingumą sumaţino dulkios kalkinės medţiagos – 

kreida ir agrokalkės. 

2. Statistiškai reikšmingas (p<0,05) dolomitmilčių 

(stambiagrūdės trupintos kalkinės medţiagos) poveikis 

dirvoţemio rūgštingumui pasireiškė po 18 mėnesių esant 

dirvoţemio pH 4,27, tuo tarpu dirvoţemio pH esant 5,82 

statistiškai reikšmingas poveikis nenustatytas. 

3. Kalktrąšės - granuliuotos kalkinės medţiagos 

poveikis dirvoţemio rūgštingumui buvo statistiškai 

nereikšmingas. 

4. Dirvoţemio rūgštumo neutralizacijos greitis 

priklauso nuo kalkinės medţiagos dalelių dydţio. 
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The impact of different liming materials on the potential soil acidity  

Summary 

Soil acidification is one of the main soil degradation-related issues that can be diminished by liming materials. The aims of the research is 

identifying the impact of different liming materials on the soil acidity of prevalent soil group in the Northern Lithuania, where the acidification process is 

the most intense in comparison to other regions of Lithuania. Testing plots were set up in two fields with different soil acidity: pHKCl – 5.82 and pHKCl – 
4.27. Each test was repeated four times in different areas of a single field by random dividing them into five subareas. The latter were limed using 

different liming materials, namely chalk, “agrokalkes” – mixture of chalk and lime powder , crushed dolomite mixture and “kalktrąšė” - granulated lime 

fertilizer. Also one control area without liming was left. Further, the variation in pHKCl of the soils investigated was monitored for eighteen months. The 
use of dusty liming materials,as chalk and agrokalkes”, resulted in the fastest and most effective reduction of acidity. The impact of crushed dolomite was 

slightly evident in the second test ground (pHKCl 4.27), but only in the end of the test, eighteen months after the liming. It is supposed that having longer 

test time, a slow, but effective impact of dolomite powder could be verified, and for this reason the observation is going to be continued. Granulated lime 
fertilizer “kalktrąšė” hadn’t show any statistically reliable impact on soil acidity (p>0.05). 

Soil acidification, potential acidity, liming, liming material, chalk, “agrokalkes”, crushed dolomite, granulated lime fertilizer “kalktrąšė” 

Gauta 2013 m. vasario mėn.28 d., atiduota spaudai 2013 m. balandţio mėn. 
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