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Czego okiem nie widać?
Badania odczynu i zasobności gleb w Polsce sięgają lat pięćdziesiątych XX 

wieku. Wykonywane były przez laboratoria stacji chemiczno-rolniczych. 
Jaką pełnią rolę, komu i jak mają służyć? Co należy wiedzieć, aby dobrze 

pobrać glebę do analizy? Jak przedstawiają się wyniki badania gleb za lata 
2013-2016 w województwie małopolskim? To tylko kilka pytań, na które od-
powiedzi dostarczy poniższe opracowanie. 

W rolnictwie mamy do czynienia ze specyficznym warsztatem pracy,  
w którym na bieżąco potrzebne są informacje co do podstawowych parametrów 
pozwalających na utrzymanie gleby w dobrej kulturze. Należy przypomnieć, 
że każdy rolnik zgodnie z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej powinien  
posiadać aktualne wyniki badania gleb, co oznacza systematyczne kontrolo-
wanie odczynu gleby i jej zasobności w składniki pokarmowe. Błędem jest 
nawożenie, sianie nasion czy sadzenie roślin przed badaniem gleby. Idealnym  
i pożądanym działaniem jest wykonanie badań gleby przed rozpoczęciem 
wszelakich prac. 

Przestrzeganie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej zapewnia osiągnięcie 
wysokich, pełnowartościowych plonów i nie stanowi zagrożenia dla środowi-
ska naturalnego. 

Jak przygotować się do pobierania próbek?
Prawidłowe pobranie próbek jest najważniejszym elementem wpływają-

cym na końcowy efekt jakim jest wynik badania gleby uzyskany w laborato-
rium. 

To, w jaki sposób będą pobierane próbki wynika z rodzaju upraw, stąd wy-
różnia się instrukcje dla roślin polowych (ziemniaki, buraki, zboża itd.), sadów, 
warzyw w gruncie, w tunelach, w szklarniach i innych.

Przy pobieraniu próbek z pól, na których uprawiane są rośliny polowe  
i spod użytków zielonych pomocna będzie instrukcja pobierania próbek glebo-
wych opracowana na podstawie normy PN-R-04031:1997. 

Termin pobrania
Próbki gleby można pobierać przez cały rok o ile pozwolą na to warunki 

atmosferyczne (gleba nie może być zbyt wilgotna ani też zbyt sucha). Najbar-
dziej odpowiednim terminem do pobierania próbek jest okres po zbiorze roślin 
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z pola do nawożenia pod rośliny następcze, czyli w okresie pożniwnym - jesie-
nią lub wczesną wiosną. 

Próbki muszą być pobierane z miejsc reprezentatywnych dla danego pola, 
czyli miejsc, które są typowe dla danej gleby danego pola. Jeżeli pole jest nie-
jednorodne warto uwzględnić ten fakt i pobrać więcej próbek. 

Powierzchnia użytku przypadająca na 1 próbkę ogólną (uśrednioną), przy 
wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowa-
niu nie może przekraczać 4 ha. Im więcej próbek ogólnych reprezentuje po-
wierzchnię tym dokładniejsza informacja o badanym polu. 

Technika pobierania i sprzęt
Dla przygotowania próbki ogólnej (uśrednionej) trzeba z powierzchni pola 

pobrać co najmniej 25-30 próbek pierwotnych (pojedynczych), tym więcej im 
większy jest obszar. Próbki pojedyncze pobiera się laską Egnera lub szpadlem 
z warstwy ornej 0-20 cm przechodząc pole wg schematu liter: X, Z, W lub po 
przekątnej. Laskę Egnera należy ustawić pionowo do powierzchni, wcisnąć do 
oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej) wykonać obrót i wyjąć. Za-
wartość nakłucia znajdującą się we wgłębieniu laski przenieść do pojemnika. 
Czynność tę powtórzyć. Przy pobieraniu szpadlem – odkroić z głębokości do 
20 cm pionowy płat gleby grubości 1-2 cm. Odrzucić części skrajne i do po-
jemnika wsypać pozostałą środkową część gleby. Ilość pojedynczych próbek 
(nabrań) jak przy lasce Egnera, tj. 25-30 nabrań próbek pojedynczych. 
(poniżej przykładowe wersje przejścia):

Zalecana głębokość pobrania wynosi 0-20 cm na gruntach ornych i 5-20 cm 
na łąkach i pastwiskach (należy usunąć 5 cm warstwę darni).

Z zebranej ilości (pojedynczych nakłuć/nabrań) stanowiącej próbkę ogól-
ną, należy po wymieszaniu materiału wziąć do analizy około 0,50 kg gleby  
i włożyć do woreczka foliowego lub pudełka przekazywanego przez pracowni-
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ków Stacji. Próbki należy czytelnie opisać, wypełnić zlecenie i podać niezbęd-
ne informacje, jeżeli są potrzebne do programów rolnośrodowiskowych.

W przypadku upraw sadowniczych próbkę pobiera się z dwóch pozio-
mów: z warstwy ornej 0-20 cm i podornej 21-40 cm (oddzielne próbki z każdej  
z warstw – czyli pobranie w tym samym miejscu pogłębiając poziom 0-20 
cm) na jedną próbkę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych z po-
wierzchni 1 ha lub kwatery.
Nie należy pobierać próbek: 

 ⇒ na obrzeżach pola (pozostawić ok. 5 m), w miejscach po stogach, kopcach, 
kretowiskach, zagłębieniach, z roli świeżo zaoranej;

 ⇒ po zastosowaniu nawozów mineralnych lub organicznych;

 ⇒ jeżeli gleba jest po intensywnych opadach.

Jakie analizy i interpretacja wyników?
W podstawowej analizie gleby spod upraw rolniczych dla potrzeb do-

radztwa nawozowego metodą Egnera-Riehma i Schachtschabela oznacza się 
zawartość fosforu (P2O5), potasu (K2O), magnezu (Mg) oraz odczynu (pH  
w 1 M KCl) metodą potencjometryczną, a w próbkach sadowniczych przy tej 
samej metodzie oznaczenia makroelementów wyniki podawane są w postaci 
pierwiastka: fosfor (P), potas (K) i magnez (Mg) i tak też są wyceniane. Za-
wartość składników podaje się w mg/100 g gleby. 

Koszt analizy 1 próbki jest niewielki, tym bardziej, że analizy odczynu i za-
sobności gleb, na których są uprawy polowe są ważne 4 lata, czyli cena analizy 
za 1 próbkę: 4 lata = ¼ kwoty na rok.

Badania te można poszerzyć o oznaczenie węgla organicznego i/lub materii 
organicznej, siarki, metali ciężkich, azotu mineralnego (pobranie z poziomu 
0-30 i 31-60 cm).

Do oceny wyników odczynu i zasobności gleb w makroelementy i mi-
kroelementy wykorzystywany jest ogólnokrajowy program oparty o liczby 
graniczne opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach. Makroelementy ujęte są w pięciostopniowej skali, natomiast mi-
kroelementy w trójstopniowej skali wyceny gleb. Dla sadów wycena makroele-
mentów jest trójstopniowa.

Wyniki analiz gleby dla upraw polowych przekazywane są w formie kom-
puterowego sprawozdania z badań z wyceną, do której opracowana jest in-
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strukcja w postaci broszury „Zalecenia Nawozowe. Nawożenie mineralne na 
gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych” sporządzona przez Instytut 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
i Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą. 

Usługi agrochemiczne dostępne są na obszarze całego kraju w 17 okrę-
gowych stacjach chemiczno-rolniczych (OSChR), a na terenie województwa 
małopolskiego realizowane są przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze  
w Krakowie, Kielcach i Gliwicach. 

Badania wykonywane są w próbkach dostarczonych do OSChR bezpośred-
nio przez rolników lub przez specjalistów OSChR organizujących pobrania 
próbek na terenie gmin.

Stan gleb województwa małopolskiego za lata 2013-2016

Jak wspomniano we wstępie badania zasobności gleb mają swój początek 
w latach 50-tych XX wieku. Wtedy też powstały pierwsze Stacje Chemiczno-
-Rolnicze, wśród których była również Stacja w Krakowie. Celem badania było 
poznanie, określenie, zdiagnozowanie i dostarczenie informacji na temat stanu 
gleb. Na przestrzeni lat modyfikacji uległa skala oceny wyników. Została ona 
poszerzona z trójstopniowej do pięciostopniowej, natomiast metody badaw-
cze nie uległy zmianie. Laboratoria Stacji poddawane są okresowym audytom  
i nieustannie doskonalą jakość metod badawczych co znajduje potwierdzenie  
w certyfikatach wydawanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne. 

Badania gleb zrealizowane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą  
w Krakowie w latach 2013-2016 dotyczą 24.340,82 ha użytków rolnych woje-
wództwa małopolskiego. Przebadany obszar stanowi tylko 3,07% powierzchni 
użytków rolnych województwa. Procent powierzchni przebadanej w poszcze-
gólnych powiatach zawarty jest w przedziale 0,01-11,44% (Tabela 1).
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Na terenie 16 powiatów, w których wykonano znaczące dla statystyki ilości 
badań odczynu i zasobności gleb w makroskładniki, stwierdzono od 7-89% 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym (pH <4,5) i od 8-37% gleb o odczynie kwa-
śnym (pH 4,6-5,5). Średnia dla województwa wynosi odpowiednio 25% i 28%.

Najwięcej gleb o odczynie poniżej 5,5 występuje w powiatach: tatrzańskim 
(97%), nowotarskim (85%), limanowskim (82%), gorlickim (79%), brzeskim 
(71%), nowosądeckim i wielickim (64%) i tarnowskim (62%). Zakres ilustro-
wanego dla powiatów odczynu mieści się w przedziale 21-97%, przy średniej 
dla województwa 53%.
[Ilustracja: mapa „Procent gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych” - opracowanie 
OSChR w Krakowie].
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Badania gleb wykonane w latach 2013 – 2016

Procent gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym

Średnia dla województwa w latach 2013 – 2016 = 53,0%
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Województwo 
małopolskie 
2013-2016 r.

Odczyn (w % powierzchni przebadanej)

bardzo  
kwaśny kwaśny lekko  

kwaśny obojętny zasadowy

ogółem 25 28 21 12 13

Ocena odczynu gleby: pH < 4,5 odczyn bardzo kwaśny, pH 4,6-5,5 odczyn kwaśny, pH 
5,6-6,5 odczyn lekko kwaśny, pH 6,6 -7,2 odczyn obojętny, pH > 7,2 odczyn zasadowy.

Prawidłowy odczyn jest istotny dla rozwoju i zasiedlania gleb przez mikro-
organizmy, przyswajalnych makro- i mikroelementów, dostępności metali cięż-
kich itp. Występowanie gleb bardzo kwaśnych sygnalizuje niebezpieczeństwo 
degradacji gleb. Gleby kwaśne są bardziej zlewne, mało przewiewne, zimne  
i trudniejsze w uprawie. Nadmierne zakwaszenie gleb jest czynnikiem zmniej-
szającym efektywność stosowania zabiegów agrotechnicznych, a zwłaszcza 
nawożenia mineralnego oraz przyczynia się do obniżenia plonów. Zwrócić też 
należy uwagę na gleby o zasadowym odczynie (pH>7,3), których stwierdzono 
od 1% do 41% (powiat proszowicki). Na glebach alkalicznych (o pH powyżej 
7,5) np. drzewa owocowe cierpią na chlorozę wapienną spowodowaną silnym 
ograniczeniem pobierania żelaza z gleby.

Na podstawie wyników z lat 2013-2016 dotyczących wapnowania stwier-
dzono, że tylko 5.112 ha (21%) przebadanej powierzchni nie wymaga tego 
zabiegu, na pozostałych terenach wapnowanie jest niezbędne (57% analizo-
wanych gleb musi zostać zwapnowanych natychmiast). Dawki wapna w zależ-
ności od kategorii agronomicznej i pH kształtować się będą od 1,0 do 6,0 t CaO 
na 1 ha. Najwięcej gleb o wapnowaniu koniecznym i potrzebnym stwierdzono 
w powiatach: tatrzańskim (95%), limanowskim (83%), myślenickim (77%), 
wielickim (76%), gorlickim (75%), nowotarskim (73%), brzeskim (73%), 
bocheńskim (68%), nowosądeckim (66%), tarnowskim (61%). Wapnowanie 
zmienia kompleksowo właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby 
tworząc najlepsze warunki do wzrostu systemu korzeniowego zaopatrującego 
roślinę w wodę i substancje pokarmowe. Najwłaściwsze jest regularne wapno-
wanie co 4-5 lat, pozwalające na utrzymanie odczynu na optymalnym dla upra-
wianych gatunków roślin poziomie. Zakres potrzeb wapnowania w powiatach 
mieści się w przedziale 30-95%, przy średniej dla województwa 57%. 
[Ilustracja: mapa „Procent gleb wymagających wapnowania” – opracowanie 
OSChR w Krakowie]
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Badania gleb wykonane w latach 2013 – 2016

Procent gleb z zalecanym wapnowaniem koniecznym  
i potrzebnym

Średnia dla województwa w latach 2013 – 2016 = 57,0%
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Województwo 
małopolskie  
2013-2016

Potrzeby wapnowania (w % powierzchni przebadanej)

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

ogółem 44 13 12 10 21

O potrzebie wapnowania i dawce wapna decydują wyniki analizy odczynu 
(pH) warstwy ornej gleby i kategoria agronomiczna gleby.

Odczyn gleby w bardzo istotny sposób wpływa na dostępność składników 
pokarmowych dla roślin. W warunkach niskiego pH najbardziej dostępne dla 
roś lin są mikroelementy - zwłaszcza żelazo i cynk, najsłabiej zaś wapń, fosfor, 
potas. 

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ważne są makroelementy,  
w tym fosfor, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie roślin. Niedobór obja-
wia się zahamowaniem wzrostu łodyg i liści, roślina jest nieodporna na choroby  
i mróz, przedłuża się okres wegetacji i opóźnia dojrzewanie.

Najwięcej gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu stwierdzono  
w powiatach: tatrzańskim (100%), nowotarskim (90%), gorlickim (86%), 
tarnowskim (65%), nowosądeckim (63%), limanowski (70%), wadowickim 
(66%), dąbrowskim (65%), myślenickim (67%), brzeskim (65%), olkuskim 
(64%). Zakres zawartości fosforu w glebie w powiatach mieści się w przedziale 
21-100%, przy średniej dla województwa 56%.
[Ilustracja: mapa „Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu”- 
opracowanie OSChR w Krakowie].
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Badania gleb wykonane w latach 2013 – 2016

Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości  
fosforu

Średnia dla województwa w latach 2013 – 2016 = 56,0%



15

Województwo  
małopolskie
2013-2016

Zawartość fosforu (w % powierzchni przebadanej)

bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka

ogółem 31 25 16 10 18

Ocena zawartości fosforu w glebie: bardzo niska, niska, średnia wysoka, bardzo wy-
soka.

Kolejnym z ważnych makroelementów jest potas. Jest regulatorem wielu 
procesów, wpływa na fotosyntezę, reguluje gospodarkę wodną roślin, zwiększa 
odporność na suszę, mrozoodporność .

Najwięcej gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu stwierdzono  
w powiatach: tatrzańskim (93%), miechowskim (74%), nowotarskim (73%), 
olkuskim (75%), Zakres zawartości tego pierwiastka w glebie w poszczegól-
nych powiatach mieści się w przedziale 36-93%, przy średniej dla wojewódz-
twa 51%.
[Ilustracja: mapa „Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu”- 
opracowanie OSChR Kraków]
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Badania gleb wykonane w latach 2013 – 2016

Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości  
potasu

Średnia dla województwa w latach 2013 – 2016 = 56,0%
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Województwo
małopolskie 
2013-2016

Zawartość potasu (w % powierzchni przebadanej)

bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo  

wysoka

ogółem 31 25 26 7 10
Ocena zawartości potasu w glebie: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wy-
soka.

Magnez jest pierwiastkiem istotnym nie tylko dla roślin jednorocznych, ale 
również i wieloletnich. Na glebach kwaśnych (podobnie jak fosfor) najczęściej 
występuje w formie niedostępnej dla roślin.

Najwięcej gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu stwierdzono 
w powiecie olkuskim (73%). Zakres zawartości tego pierwiastka w glebie mie-
ści się w przedziale 5-73%, przy średniej dla województwa 18%.
[Ilustracja: mapa „Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu”- 
opracowanie OSChR w Krakowie]
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Badania gleb wykonane w latach 2013 – 2016

Procent gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości  
magnezu

Średnia dla województwa w latach 2013 – 2016 = 18,0%
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Województwo  
małopolskie 
2013-2016

Zawartość magnezu (w % powierzchni przebadanej)

bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo  

wysoka

ogółem 7 11 27 19 36
Ocena zawartości magnezu w glebie: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wy-
soka.

Należy podkreślić, że bez względu na to czy gleba jest uprawiana (bardziej 
lub mniej intensywnie), czy odłogowana zachodzą w niej niekorzystne proce-
sy, które w konsekwencji prowadzą do degradacji gleby. Powinno to skłaniać 
użytkowników do systematycznego wykonywania badań. 

Na podstawie doświadczenia zebranego na przestrzeni ponad pięćdziesię-
cioletniej działalności Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie 
należy stwierdzić, że jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy o stanie gleb są 
systematycznie wykonywane badania. Tylko w oparciu o nie można planować 
nawożenie gwarantujące uzyskanie dobrych plonów o wysokiej jakości, a co 
najważniejsze działania te nie będą zagrożeniem dla środowiska naturalnego. 
Wbrew obawom koszt analizy jest niewielki, a w perspektywie czteroletniego 
korzystania z danych, praktycznie staje się niezauważalny dla budżetu gospo-
darstwa. 

Wszystkie informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są na stro-
nie www.schr.krakow.pl. 
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Wapnowanie – dlaczego tak istotny zabieg agrotechniczny?

Zakwaszenie gleby i jego skutki
Plony roślin uprawnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej są rela-

tywnie niskie. Średnie plony zbóż w kraju wynoszą 3,5 tony z hektara. Biorąc 
pod uwagę potencjał plonotwórczy, aktualnie dostępnych na rynku odmian, 
osiągane przez polskich rolników wyniki są zdecydowanie za słabe. Niestety 
jakość polskich gleb należy do najniższych w Europie. Potencjał produkcyjny 
przeciętnego hektara naszych gleb odpowiada potencjałowi przeciętnych 0,6 
hektara gruntów ornych krajów UE.

Zakwaszenie jest obecnie w Polsce najważniejszym czynnikiem ogranicza-
jącym plonowanie roślin, ponieważ ponad 50% gleb charakteryzuje się odczy-
nem kwaśnym lub bardzo kwaśnym. Wahając się od 30 do ponad 80% w skali 
województw. Udział gleb o odczynie obojętnym i zasadowym, nie wymagają-
cych wapnowania, nie przekracza 18%. 

Na zakwaszenie wpływają zarówno warunki klimatyczno-glebowe, jak 
i działalność człowieka. W Polsce ponad 90% gleb wytworzonych jest z kwa-
śnych skał osadowych. Dodatkowo intensywnemu wymywaniu składników 
zasadowych sprzyja przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem. Po-
nadto w niskich temperaturach, na skutek oddychania organicznego gleb nastę-
puje koncentracja dwutlenku węgla, co wpływa na wzrost zakwaszenia. Rolni-
cze oddziaływanie na pogorszenie odczynu gleby to odprowadzanie z plonem 
kationów zasadowych oraz stosowanie nawozów, zwłaszcza azotowych i po-
tasowych. Zdecydowana większość tych nawozów to nawozy fizjologiczne 
kwaśne. Warto pamiętać, że kilogram azotu z nawozu mineralnego wywołuje 
zakwaszenie równoważne 2 kg CaO. Z kolei straty CaO w wyniku wynoszenia 
z plonem sięgają ok. 40 kg na hektar rocznie. Nie bez znaczenia są też kwaśne 
deszcze powstające w wyniku emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu do at-
mosfery na skutek spalania paliw.

Sumarycznie przyrodnicze i związane z działalnością człowieka proce-
sy powodują corocznie straty wapnia w glebie na poziomie co najmniej 140 
kg CaO z hektara, a w warunkach intensywnej uprawy nawet ponad 200 kg 
CaO/ha. Natomiast stosowane dawki wapna w ostatnich latach wynoszą śred-
nio około 42 kg CaO/ha/rok i dalece odbiegają od rzeczywistych potrzeb. Po 
zniesieniu dotacji udzielanych do 1 maja 2004 r. zużycie wapna nawozowego 
w Polsce stanowi ok. 30 procent ilości wapna stosowanego w końcu lat 90.  
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Z badań prowadzonych przez IUNG- PIB w Puławach wynika, że do utrzyma-
nia odczynu gleby na stałym poziomie trzeba średnio rocznie zastosować 250 
- 300 kg CaO na ha. 

Naturalne przyczyny zakwaszenia gleb są procesem ciągłym, ale stają się 
groźne dla agroekosystemów, gdy zostaną wsparte czynnikami antropoge-
nicznymi. Jak podano przy omówieniu wyników zakwaszenie gleb powoduje 
szereg negatywnych skutków. Zmniejsza się produktywność i żyzność gleby.  
W miarę spadku odczynu poniżej 6,0 gwałtowanie maleje dostępność mine-
ralnych składników pokarmowych i pogarszają się warunki chemiczne dla ko-
rzeni roślin. Spada efektywność nawożenia mineralnego w skutek gorszego 
wykorzystania wprowadzonych pierwiastków. 

Zwiększa się zaś ruchliwość składników, które stają się niebezpieczne 
w większych ilościach, przede wszystkim metali ciężkich oraz glinu ruchome-
go. Nagromadzenie metali ciężkich w glebie, zwłaszcza kadmu i ołowiu może 
skutkować ich nadmierną koncentracją w roślinach. Ich wysoka zawartość 
zwłaszcza w produktach dla niemowląt i dzieci dyskwalifikuje je z konsumpcji.

Silne zakwaszenie gleby zmniejsza aktywność mikroorganizmów rozkłada-
jących słomę, resztki pożniwne czy nawozy organiczne. Słabo i wolno rozwi-
jają się wolno żyjące w glebie Azotobakter oraz mikroorganizmy współżyjące 
z większością roślin bobowatych. Następuje również osłabienie intensywności 
przebiegu procesu pobierania przez nie azotu z powietrza. Niski odczyn gleby 
zwiększa wrażliwość roślin na krótkotrwałe susze z powodu zredukowanego 
systemu korzeniowego.

Zakwaszenie gleb nie tylko ogranicza plonowanie roślin, ale również może 
znacznie pogarszać jakość plonu. Przykładowo - ziemniaki uprawiane na gle-
bach kwaśnych mają gorszą zdolność kiełkowania, zaś kwiaty koniczyny mają 
mniej nektaru, a pasze charakteryzują się mniejszą wartością.

Należy zwrócić uwagę, że każda roślina wymaga do prawidłowego wzro-
stu określonego odczynu gleby, a także każda gleba jest najbardziej sprawna  
w granicach optymalnego odczynu. Wrażliwość roślin uprawnych na odczyn 
jest zróżnicowana (tabela 2). Dla większości roślin uprawnych optymalny za-
kres pH to przedział od 5,5 do 6,5. Rośliny bardziej wrażliwe na zakwaszenie 
gleby lepiej plonują w górnym zakresie pH od 6 do 7. Niestety właściwe pH 
zależy również od kategorii agronomicznej gleby. I tak optymalne pH dla gleb 
bardzo lekkich mieści się w zakresie 5,1- 5,5; dla gleb lekkich 5,6-6; dla gleb 
średnich 6,1-6,5; natomiast dla gleb ciężkich 6,6-7. Należy pamiętać, że upra-
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wiając rośliny wrażliwe na zakwaszenie na glebach bardzo lekkich powinni-
śmy podnieść pH do 6, natomiast na glebach lekkich od 6,1-6,5.

Tabela 2. Optymalne zakresy pH dla ważniejszych roślin uprawnych i ich 
wrażliwość na kwaśny odczyn

Mało wrażliwe
(optymalne pH < 5,0)

Średnio wrażliwe
(optymalne pH 5,0-6,5)

Wrażliwe
(optymalne pH 6,0-7,5)

Zboża gryka żyto, owies,
pszenica ozima  
i jara , jęczmień, 
kukurydza,

Okopowe - ziemniaki burak cukrowy

Przemysłowe tytoń len rzepak, konopie

Bobowate łubin żółty,  
seradela,

groch, fasola,  
peluszka

bobik, lucerna,  
koniczyna,  
nostrzyk, wyka,

Kapustowate rzodkiew, rzepa 
czarna

brukiew, rzepa, 
cykoria gorczyca, kapusta,

inne rabarbar

marchew, słonecz-
nik, jabłoń, grusze, 
agrest, porzeczki, 
malina, poziomka, 
ogórki, pomidory

mak, cebula,  
szpinak, czosnek, 
seler, sałata, 
wiśnia, czereśnia, 
śliwa

Źródło: Hołubowicz-Kliza. 2006

Biorąc po uwagę powyższe, każdy rolnik powinien sobie uświadomić, że 
utrzymanie optymalnego odczynu gleby jest podstawowym warunkiem opła-
calności produkcji rolniczej, zaś wapnowanie jest fundamentalnym zabiegiem 
regulującym nadmiar kwaśnych kationów w glebach uprawnych. Racjonalna 
gospodarka nawozowa w gospodarstwie rolnym nie jest możliwa bez zabiegu 
wapnowania gleby.
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Wapnowanie – jego rola i efektywność
Przeciwdziałając zakwaszaniu i jego negatywnym skutkom konieczne jest 

stosowanie na szeroką skalę nawozów zawierających związki wapnia lub wap-
nia i magnezu. Rola nawozów wapniowych jest zupełnie inna niż nawozów 
azotowych, fosforanowych czy potasowych. Ich zastosowanie tylko w niewiel-
kim stopniu stanowi źródło składnika pokarmowego (wapnia) dla rośliny, ale 
przede wszystkim ma wielostronny wpływ na właściwości fizyczne, fizykoche-
miczne i biologiczne gleby.

Wapnowanie pozytywnie oddziałuje na intensywność procesów mikrobio-
logicznych środowiska glebowego (w tym nitryfikację, amonifikację, wiązanie 
azotu atmosferycznego, rozkład substancji organicznej z wytworzeniem wy-
sokocząsteczkowych połączeń humusowych). W konsekwencji poprawia się 
obieg węgla, azotu, fosforu, siarki oraz zaopatrzenie roślin w te składniki. Za-
stosowanie wapna ma bezpośredni wpływ na wykorzystanie składników plono-
twórczych decydujących o wielkości plonu (wykres 1).

Wykres 1. Efektywność wykorzystania NPK w zależności od pH gleby

Źródło: Hołubowicz – Kliza.2012
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Zmiana pH na bardziej zasadowy sprzyja tworzeniu się struktury gruzeł-
kowej, co służy między innymi lepszemu napowietrzeniu gleby, zwiększeniu 
jej porowatości, poprawie cyrkulacji wody i wymianie substancji organicznej. 
Gleba o tego typu strukturze niweluje negatywne skutki suszy oraz ulew. Gleba 
taka, przy znacznej wilgotności nie zlepia się, zaś wysuszona nie twardnieje. 
Jest łatwiejsza w uprawie, gdyż nie tworzy na swojej powierzchni skorupy.

Wapnowanie eliminuje toksyczności niektórych pierwiastków, np. glinu 
wymiennego. Związki te są szczególnie niebezpieczne przy pH poniżej 5,0, 
ponieważ uszkadzają system korzeniowy roślin i zmniejszają dostępność 
składników pokarmowych (głównie fosforu, ale także azotu, magnezu, wapnia 
i żelaza).

Gleby bogate w wapń wykazują lepszą gospodarkę składnikami pokarmo-
wymi, a rośliny dobrze ukorzenione pobierają te składniki z głębszych warstw 
profilu glebowego. Wapno jako składnik błon komórkowych i tkanki mecha-
nicznej wzmacnia i uodparnia rośliny na infekcję, zwiększając ich zdrowotność. 
Chroni rośliny przed chorobami grzybowymi i pochodzenia bakteryjnego.

Wapnowanie wpływa na skład chemiczny runi, poprawia jakość pasz uzy-
skanych z użytku zielonego. Poprawia skład botaniczny kwaśnych łąk przez co 
wpływa na smakowitość pasz i wartość odżywczą ziół. 

Wapnowanie zobojętnia kwasy pochodzenia chemicznego powodując za-
hamowanie ich przenikania do produktów rolnych. Większość chemikaliów 
w reakcji z wapniem zostaje zobojętniona. Ma to istotne znaczenie dla jakości 
produktów rolnych, szczególnie tych, których odbiorcy wymagają zapewnienia 
wysokich parametrów.

Wapnowanie przejawia się przyrostem plonu, wpływa więc również na ob-
niżenie kosztów jego uzyskania. Jego wpływ nie ogranicza się do wzrostu plo-
nowania roślin w najbliższych latach po zabiegu, ale utrzymuje się w dłuższym 
przedziale czasu.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie 
wieloletnich badań określił zwyżki plonów w zależności od potrzeb wapnowa-
nia (tabela 3).
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Tabela 3. Zwyżki plonów w grupie potrzeb wapnowania [IUNG – PIB]

Gatunek rośliny 

Zwyżki plonów w grupie potrzeb 
wapnowania [t z ha] Średnia zwyżka

(średnia ważona)
konieczne potrzebne wskazane

Kukurydza 23,0 12,9 - 18,3

Pszenica i jęczmień 0,73 0,38 0,34 0,60

Żyto i owies 0,39 0,30 0,20 0,35

Burak cukrowy 20,7 11,8 10,7 17,9

Ziemniak 2,80 1,60 0,70 2,10

Rzepak 0,3/0,6* 0,2/0,25* - -

*Wyniki 40 innych badań - zwyżki po wapnowaniu (CaO / CaOx MgO)

Na podstawie wyników badań określono efektywność wapnowania. Wzrost 
plonów ziarna dla poszczególnych gatunków kształtował się następująco: psze-
nicy i jęczmienia o 15-30% (podobnie nasion rzepaku), żyta i owsa o 10-15%, 
ziemniaka o 6-12%, buraka cukrowego o 25-61%, kukurydzy o 33-70%.

W wyniku zastosowania wapna magnezowego nastąpił dalszy wzrost plonu 
o co najmniej 10-15%, czyli efekt „samego” magnezu na glebach z niedoborem 
tego składnika.
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Rodzaje nawozów wapniowych
Dokonując podziału nawozów do odkwaszania gleby, można wyodrębnić 

kilka grup w zależności od branego po uwagę kryterium.
Ze względu na skład chemiczny nawozy te można podzielić na:

 ⇒ Wapniowe – zawierające wapń w formie tlenków lub węglanów.

 ⇒ Wapniowo-magnezowe – składające się z tlenków wapnia i magnezu lub 
obu tych pierwiastków w formie węglanowej.

 ⇒ Wapniowo-krzemianowo-magnezowe – w których w skład wchodzą wapń 
i magnez w postaci tlenków i krzemianów. 

Drugie kryterium podziału uwzględnia szybkość działania tych nawozów:
 ⇒ Nawozy szybko odkwaszające glebę – tu zaliczane są formy tlenkowe i wo-
dorotlenkowe.

 ⇒ Nawozy wolno odkwaszające glebę – to węglany i krzemiany.

Biorąc pod uwagę pochodzenie nawozów, wyróżnimy grupę tzw. kopalin 
oraz produktów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu. Przykładowo: kre-
da – wapno pochodzenia naturalnego. Wapno defekacyjne – produkt uboczny 
przemysłu cukierniczego. 

Typy wapna nawozowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineral-
nych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowa-
niach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego 
(załącznik nr 6).

Załącznik określa jaką odmianę powinno mieć wapno nawozowe niezawie-
rające magnezu oraz wapno nawozowe zawierające magnez. Sklasyfikowano 
w nim nawozy wg stanu fizycznego (kolumna „Inne wymagania”), chemiczne-
go (zawartość składników nawozowych) oraz pochodzenia (źródło). Składniki 
nawozowe nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumencie (minimalna 
zawartość składników nawozowych podana w procentach). W załączniku do 
Rozporządzenia podano także informację sposobu otrzymywania (mielenie, 
odsiewanie, prażenie, mieszanie) oraz określone zostały podstawowe składniki.
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Dziennik Ustaw Nr 183 — 13871 — Poz. 1229

 

Załącznik nr 6

TYPY WAPNA NAWOZOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA TYCH TYPÓW

Tabela 1. Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu 

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna 
zawartość 
składników 

nawozowych 
CaO %

Inne 
wymagania

1 2 3 4 5 6

 1

Z przerobu 
skał 

wapiennych

01 Tlenek wapnia. 
Przerób skał wapiennych 80

Odsiew na sicie o wymiarze  
boku oczek kwadratowych:  
2 mm, %, najwyżej 25

 2 02 Tlenek wapnia. 
Przerób skał wapiennych 70

 3 03 Tlenek wapnia. 
Przerób skał wapiennych 60

 4 04

Tlenek wapnia i węglan 
wapnia lub węglan 
wapniowy. 
Przerób skał wapiennych

50
Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm,  %, najwyżej 10; 
przesiew przez sito o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
0,5 mm,  %, co najmniej 50 5 05 Węglan wapnia. 

Przerób skał wapiennych 40

 6

Z produkcji 
ubocznej

06

Tlenek wapnia, węglan 
wapnia, krzemiany wapnia. 
Wapno posodowe suche, 
wapno defekacyjne, wapno 
pokarbidowe

35

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; 
zawartość chlorków, %, 
najwyżej 2,51)

 7 07

Węglan wapnia. 
Wapno pocelulozowe,
wapno posiarkowe, 
wapno dekarbonizacyjne, 
wapno defekacyjne, 
wapno pokarbidowe 
wilgotne, wapno posodowe 
podsuszone, wapno 
pogaszalnicze podsuszone

30

Zawartość wody, %, 
najwyżej 30; zawartość 
chlorków,  %, najwyżej 3,52) 
lub 33); zawartość siarczków, 
%, najwyżej 1,54)

 8 08

Węglan wapnia. Wapno 
defekacyjne, wapno 
posodowe odsączone, 
wapno pocelulozowe 
wilgotne, wapno 
poneutralizacyjne

25

Zawartość wody, %,
najwyżej 40; zawartość 
chlorków, %, najwyżej 33)

lub 3,52)

 9 09
Węglan wapnia. 
Wapno defekacyjne mokre, 
wapno posodowe mokre

20
Zawartość wody, %, 
najwyżej 50; zawartość 
chlorków, %, najwyżej 33)

10

Pochodzenia 
naturalnego 
— kopalina

06a Węglan wapnia, 
wapno kredowe suche 35 Zawartość wody, %, 

najwyżej 10

11 07a Węglan wapnia, wapno 
kredowe podsuszone 30 Zawartość wody, %, 

najwyżej 30

12 08a Węglan wapnia, 
kreda odsączona 25 Zawartość wody, %, 

najwyżej 40

13 09a Węglan wapnia, 
wapno kredowe mokre 20 Zawartość wody, %, 

najwyżej 50 

1) Tylko dla wapna posodowego suchego.
2) Tylko dla wapna pocelulozowego.
3) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsączonego i wapna posodowego mokrego.
4) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.
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Dziennik Ustaw Nr 183 — 13872 — Poz. 1229

 

Tabela 2. Typy wapna nawozowego zawierającego magnez 

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe  
i sposób otrzymywania

Minimalna 
zawartość 
składników 

nawozowych Inne wymagania

CaO + 
MgO %

w tym 
MgO %

1 2 3 4 5 6 7
1

Tlenkowe

01

Tlenek wapnia i tlenek 
magnezu oraz węglan 
wapnia i węglan magnezu. 
Prażenie, mielenie, 
odsiewanie skał 
wapniowo-magnezowych 

75 25

Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

2

02

Tlenek wapnia i tlenek 
magnezu oraz węglan 
wapnia i węglan magnezu. 
Prażenie, mielenie, 
odsiewanie skał 
wapniowo-magnezowych 

60 20

Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

3

Węglanowe

03

Węglan wapnia i węglan 
magnezu lub węglan 
wapnia, węglan magnezu, 
tlenek wapnia i tlenek 
magnezu. Mielenie, 
odsiewanie skał 
wapniowo-magnezowych 
lub mieszanie skał 
wapniowo-magnezowych 
z prażonymi skałami 
wapniowo-magnezowymi

50 15

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 2 mm,  %, 
najwyżej 10; przesiew przez 
sito o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 0,5 mm, %, 
co najmniej 50

4

04

Węglan wapnia i węglan 
magnezu lub węglan 
wapnia, węglan magnezu 
i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał 
wapniowo-magnezowych 
ze skałami wapniowymi 
lub tlenkiem wapnia

50 8

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 2 mm,  %, 
najwyżej 10; przesiew przez 
sito o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 0,5 mm, %, 
co najmniej 50

5

05

Węglan wapnia i węglan 
magnezu. Mielenie, 
odsiewanie skał 
wapniowo-magnezowych 45 15

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 2 mm, %, 
najwyżej 10; przesiew przez 
sito o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 0,5 mm, %, 
co najmniej 50

6

06

Węglan wapnia i węglan 
magnezu lub węglan 
wapnia, węglan magnezu 
i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał 
wapniowo-magnezowych 
ze skałami wapniowymi  
lub tlenkiem wapnia

45 8

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 2 mm, %, 
najwyżej 10; przesiew przez 
sito o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 0,5 mm, %, 
co najmniej 50

7

07

Węglan wapnia i węglan 
magnezu lub węglan 
wapnia, węglan magnezu 
i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał 
wapniowo-magnezowych 
ze skałami wapniowymi 
lub tlenkiem wapnia 

40 8

Zawartość wody, %, 
najwyżej 10; odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 2 mm, %, 
najwyżej 10; przesiew przez 
sito o wymiarze boku oczek 
kwadratowych: 0,5 mm, %, 
co najmniej 50
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Dobór i stosowanie nawozów wapniowych

Obecnie na rynku polskim dostępny jest szeroki asortyment nawozów 
wapniowych. W skutecznym wapnowaniu bardzo ważny jest racjonalny wy-
bór gatunku wapnia oraz prawidłowość jego zastosowania. Najważniejszym 
kryterium jest forma w jakiej występuje wapń oraz uwzględnienie kategorii 
agronomicznej gle by. Wapno tlenkowe nadaje się, przede wszystkim na gleby 
cięższe, których odczyn zmienia się bardzo powoli. Wysoka zdolność buforo-
wa tych gleb niweluje niebezpieczeństwo gwałtownej zmiany odczynu. Nie ma 
więc ryzyka przewapnowania, a jest możliwość szybszego osiągnięcia pożąda-
nego odczynu. Wapno tlenowe można też stosować na glebach średnich. Nie 
poleca się natomiast tej formy na gleby lekkie, ponieważ może powodować ich 
przesuszenie. 

Do poprawy pH gleb lekkich i bardzo lekkich, szczególnie piasków, bar-
dziej zasadne jest stosowanie form węglanowych wapnia. Ich działanie jest 
powolniejsze i łagodniejsze, niż wapna tlenkowego. Wapno węglanowe jest je-
dyną formą dopuszczoną do stosowania w produkcji ekologicznej. Na glebach 
ubogich w magnez warto jednocześnie z zabiegiem wapnowania uzupełnić nie-
dobór tego pierwiastka. Jest to najtańsze źródło tego składnika.

Dla praktyki rolniczej istotny jest nie tylko wybór nawozu, ale i ustalenie 
odpowiednej dawki. Zastosowanie zbyt małej dawki może nie przynieść pożą-
danego efektu. Z kolei zbyt duże dawki mogą skutkować przewapnowaniem 
gleby, czyli zaburzeniem przyswajalności składników pokarmowych dla roślin. 
Za dawkę optymalną uznaje się taką, która umożliwia doprowadzanie pH gleby 
do wartości optymalnej. Wyniki badań wskazują, że zakres krytycznych warto-
ści pH wyznaczający konieczność wapnowania gleby wynosi 5,0–6,0.

Dawkę wapna określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby klasy 
potrzeb wapnowania (konieczne, potrzebne, ograniczone i zbędne), które zale-
żą od odczynu gleby i przynależności do określonej kategorii gleby (tabela 4). 

Przykładowo, optymalny odczyn dla gleb średnich wynosi pH 6,1 do 6,5. 
Jeśli wyniki przeprowadzonej analizy gleby, mieszczą się w tym zakresie to 
stosowanie nawozu wapniowego jest zbędne. Natomiast, gdy zbadany odczyn 
gleby wynosi pH 5,6 do 6,0, informację należy odczytać jako wskazanie do 
przeprowadzenia zabiegu wapnowania.
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Tabela 4. Potrzeby wapnowania gleb

Kategoria  
agronomiczna 

gleby  
i odczyn (pH)

Przedział potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograni-
czone* Zbędne

Bardzo lekkie Do 4,0 4,1- 5,5 4,6 - 5,0 5,1 -5,5 Od 5,6

Lekkie Do 4,5 4,6- 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 Od 6,1

Średnie Do 5,0 5,1 -5,5 5,6- 6,0 6,1- 6,5 Od 6,6

Ciężkie Do 5,5 5,6 – 6,0 6,1- 6,5 6,6-7,0 Od 7,1

* optymalny zakres odczynu dla danej kategorii agronomicznej gleby.  
Źródło: IUNG – PIB w Puławach

Znając kategorię agronomiczną gleb i potrzeby wapnowania można ustalić 
wielkość dawki nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych w przeli-
czeniu na CaO według danych podanych w tabeli 5. Analizując powyższy przy-
kład zalecana dawka na glebie średniej wynosi 1,7 CaO na hektar.

Tabela 5. Dawka wapniowych wapna w t CaO/ha

Kategoria  
agronomiczna 

gleby  
i odczyn (pH)

Przedział potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograni-
czone Zbędne

Bardzo lekkie 3,0 (1,5) 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie 3,5 (2,0) 2,5 1,5 1,5 -

Średnie 4,5 (3,0) 3,0 1,7 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 (4,0) 3,0 2,0 2,0 1,0

Źródło: IUNG – PIB w Puławach
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Zalecane dawki zwyczajowo podawane są w czystym składniku, czyli w to-
nach tlenku wapnia (CaO) na 1 ha. Podaną w zaleceniach dawkę w czystym 
składaniu (CaO) należy przeliczyć na dawkę konkretnego wapna nawozowego 
uwzględniając procentową zawartość CaO w tym wapnie. Zarówno w nawo-
zach wapniowych tlenkowych (zawierających CaO) i nawozach węglanowych 
(zawierających CaCO3) zawartość wapnia podawana jest w przeliczeniu na tle-
nek (CaO). Dzięki temu sposób przeliczania zalecanej dawki CaO na dawkę 
nawozu jest taki sam.

W analizowanym przypadku zachodzi potrzeba zastosowania 1,7 t CaO. 
Zakładając, że do dyspozycji mamy wapno nawozowe o zawartości 50% CaO, 
to aby uzyskać zamierzony efekt musimy zastosować 1,7 t CaO/ha: (50% 
CaO/100) = 3,4 t masy nawozu na 1 ha.
Uwaga: Dawki wapna podane w tabeli 5. zostały wyliczone w taki sposób by 
doprowadzić odczyn gleby do wartości optymalnej. Nie zaleca się jednak sto-
sowania całkowitej dawki wapna wyliczonej dla przedziału „wapnowanie ko-
nieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia tzw. efektu „przewapnowania”.  
W nawiasach podano maksymalne dawki CaO jakie można zastosować jedno-
razowo. Zabieg wapnowania uzupełniającą dawką można powtórzyć po upły-
wie roku, po oznaczeniu aktualnej wartości pH gleby.

Wyniki wieloletnich badań wskazują, że małe dawki wapna, ale stosowa-
nego częściej działają bardzo efektywnie, dlatego tak ważne jest stosowanie 
wapnowania zachowawczego. W ostatnich latach zaleca się dla podtrzymania 
uregulowanego wcześniej odczynu podawanie co 1-2 lata mniejszych dawek 
wapnia. Wapnowanie pól małymi dawkami zmniejsza straty wynikające z wy-
mywania tego składnika, a jednocześnie unika się ryzyka przewapnowania gle-
by. Strategia ta nie zwalnia jednak z badania odczynu gleby i zastosowania 
wyższych dawek w sytuacji większego spadku pH.

Stosując nawozy wapniowe musimy mieć świadomość, że proces odkwa-
szania gleby jest stosunkowo powolny, gdyż w środowisku glebowym musi 
nastąpić szereg zmian. W zależności od typu zastosowanego nawozu (tlenkowy 
czy węglanowy) okres od wykonania zabiegu wapnowania do zmiany odczynu 
gleby może trwać od 1 roku do nawet 3 lat. Im gleba bardziej zakwaszona, tym 
dłużej trwa zmiana i stabilizacja odczynu.

Warunkiem prawidłowego działania nawozów wapniowych jest równo-
mierne wymieszanie ich z glebą. Z tego względu zabieg wapnowania powinien 
być przeprowadzony możliwie najwcześniej przed siewem roślin. Najlepszym 
momentem na przeprowadzenie zabiegu jest okres bezpośrednio po żniwach. 
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Zastosowanie wapna w tym czasie daje możliwość jego dokładnego wymiesza-
nia z glebą podczas pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli. Ponadto w okresie 
pożniwnym zwykle mamy dobre nawodnienie gleby, co bezpośrednio przekła-
da się na przyspieszenie rozpuszczania wapna w glebie. Ważnym elementem 
jest tutaj również czas aktywacji wapna. W tym terminie jest on dłuższy, gdyż 
trwa od momentu zebrania upraw do siewu lub sadzenia roślin.  Wapno moż-
na stosować także w okresie wiosennym. Najbezpieczniej na początku wio-
sny, kiedy mamy odpowiedni zapas wilgoci w glebie. W przeciwnym wypadku 
istnieje ryzyko przesuszenia gleby podczas mieszania jej z nawozem. W tym 
okresie można interwencyjnie stosować wapno granulowane, którego nie trze-
ba mieszać z glebą. 

Bezpośrednio po wapnowaniu nie powinno się wysiewać nasion czy sadzić 
roślin, ponieważ w świeżo wapnowanej glebie zachodzą procesy zmniejszające 
przyswajalność składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu.

Wg zaleceń nawozowych nie należy stosować nawozów wapniowych 
razem z nawozami naturalnymi (obornik, gnojowica) oraz z nawozami fos-
foranowymi i azotowymi, zawierających azot w formie amonowej (N-NH4).  
W wyniku takiego połączenia dochodzi do dużych strat azotu i uwsteczniania 
się fosforu i potasu. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa, przynaj-
mniej 4 tygodnie.

W przypadku nawozów węglanowych warto także zwrócić uwagę na re-
aktywność. Jest to nowy parametr, który coraz częściej producenci nawozów 
wapniowych wskazują w swojej ofercie handlowej. Zróżnicowanie nawozów 
pod względem reaktywności jest duże i wynosi od 30 do 99%. Reaktywność 
wzrasta na ogół wraz z rozdrobnieniem wapna. Im większa reaktywność wapna 
tym szybciej przebiega proces odkwaszania gleby. Działanie nawozów węgla-
nowych o reaktywności powyżej 50% jest podobne do działania wapna tlenko-
wego. Efektywność działania nawozów o małej reaktywności można poprawić, 
zwiększając dawkę. Nie bez znaczenia jest zawsze cena. Porównując ceny róż-
nych rodzajów nawozów nie można sugerować się ceną 1 tony masy nawozu. 
Trzeba uwzględnić procentową zawartość CaO w nawozie i porównać koszt  
1 tony czystego składnika (CaO) w poszczególnych nawozach.

Kupując nawóz wapniowy, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł. Każ-
dy producent ma obowiązek okazać atest, w którym określona jest jakość sprze-
dawanego wapna nawozowego. Dokument taki wydawany jest producentom 
przez Okręgowe Stacje Chemiczno–Rolnicze lub Instytut Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach (IUNG-PIB). Informacje te powinny być zamieszczone 
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na opakowaniach sprzedawanych produktów. Natomiast w razie wątpliwości 
można zwrócić się o przebadanie produktu do najbliższej OSCh-R.

Jakie rozsiewacze do zabiegu wapnowania?
Do rozsiewania nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych stosuje 

się rozsiewacze różnych typów w zależności od rodzaju nawozu. 
Nawozy wapniowe mogą mieć różną konsystencję, począwszy od wapna 

tlenkowego, przypominającego mąkę, poprzez wapno węglanowe, a więc naj-
częściej drobno zmieloną skałę, jak również dostępne w postaci kredy czy jako 
produkt uboczny np. wapno defekacyjne.

Zasadniczym kryterium dla rozsiewaczy nawozów wapniowych i wap-
niowo magnezowych jest równomierny i bezpylny wysiew na całym obszarze 
pola. Nie bez znaczenia będzie tutaj nie tylko rodzaj nawozu, ale też zawartość 
wody.

Zakres wilgotności nawozów wapniowych jest szeroki. Od 0% wilgotności 
w nawozach tlenkowych, bądź pyłach dymnicowych (popiołów) ze spalania 
węgla brunatnego do ponad 40% w nawozach takich jak wapno defekacyjne, 
co powoduje, że ich właściwości siewne diametralnie się różnią. 

W zależności od zawartości wilgoci nawozy te charakteryzują się następu-
jącymi własnościami decydującymi o doborze optymalnego typu rozsiewacza 
gwarantującego odpowiedni ich rozsiew. I tak:
− nawozy suche (wilgotność poniżej 2%) 

Charakteryzują się zazwyczaj dużą zawartością części pylastych (ziarna  
o wymiarach poniżej 0,1 mm), ziarna te unoszone przez wiatr powodują często 
duże straty samego nawozu. Ponadto ze względu na zawartość wapna w for-
mie tlenkowej stanowią zagrożenie dla zdrowia przypadkowo znajdujących się  
w pobliżu ludzi i zwierząt. W nawozach tych nie występuje zbrylanie.
− nawozy o średnim zawilgoceniu (wilgotność w przedziale 2–10%)

Zawierają znacznie mniej części pylastych, a nawet jeśli zawartość jest 
duża to ich wilgotność skutecznie hamuje pylenie. Natomiast nawozy te wy-
kazują znaczną tendencję do zbrylania się, tym wyraźniejszą im wyższa ich 
wilgotność.
− nawozy o dużym zawilgoceniu (wilgotność powyżej 10%)

W nawozach tych absolutnie nie występuje pylenie, natomiast wykazują 
bardzo silną tendencję do zbrylania się.
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Nawozy suche pyliste wysiewa się za pomocą rozsiewaczy ślimakowych 
lub przystawki ślimakowej do rozsiewaczy talerzowych (fot.1).

Do wysiewania nawozów o średnim zawilgoceniu poleca się rozsiewa-
cze odśrodkowe (talerzowe) różnych typów. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że nawozy wapniowe czy wapniowo magnezowe stosuje się w wielokrotnie 
większych ilościach niż klasyczne nawozy mineralne. Do wapnowania dużych 
areałów optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie rozsiewaczy o dużej po-
jemności skrzyni ładownej i szerokości rozrzutu (fot. 2).

W przypadku wapna o dużej wilgotności zaleca się stosować rozrzutniki do 
obornika wyposażone w pionowe bębny rozrzucające. Ze względu na tendencję 
do zbrylania się tego rodzaju nawozów, wysiew rozsiewaczami odśrodkowy-
mi jest bardzo utrudniony, a często niemożliwy. W ofercie niektórych firm są 
dostępne do dokupienia specjalne adaptery z takimi tarczami (fot. 3). Zaletą 
takiego rozwiązania jest zdecydowanie niższy koszt zakupu w stosunku zakupu 
rozsiewacza do wapna.

Fot. 1. Zawieszany rozsiewacz dwutarczowy.  Specjalne przystosowane tarcze  
rozsiewające zapewniają precyzyjną regulację parametrów rozprowadzania wapna.
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Fot. 3. Dwuwalcowy pionowy adapter ślimakowy szerokiego rozrzutu.  
Adapter rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno.

Fot. 2. Rozsiewacz o pojemność 12-ton wapna i 10 ton nawozu.
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Do zastosowania wapna w postaci granulowanej posłuży praktycznie każ-
dy rozsiewacz nawozowy. Jednak stosowanie wapna granulowanego ze wzglę-
du na jego wysoką cenę (około 450 zł/t) zostało zdecydowanie ograniczone. 
Wysokie koszty powodują, że wapno granulowane opłaca się używać tylko 
interwencyjnie np. przedsiewnie i pogłównie. Do obniżenia odczynu (pH) gle-
by jest za drogie.

Na rynku znajdują się rozsiewacze zarówno produkcji krajowej, jak i pro-
dukcji zagranicznej. W swoich ofertach producenci posiadają od kilu do kilku-
nastu modeli przeznaczonych do stosowania nawozów pylistych oraz innych 
nawozów nie zbrylających.

Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne zakup nowego rozsiewacza przez 
duże gospodarstwa jest jak najbardziej ekonomicznie uzasadniony. Niestety, 
typowy rozsiewacz do wapna w małym i średnim gospodarstwie będzie używa-
ny zaledwie kilka razy w ciągu roku. W zależności od wielkości gospodarstwa 
korzystnym rozwiązaniem, może być wspólny zakup z kilkoma rolnikami bądź 
zakup używanego sprzętu. 

Warto jeszcze raz przypomnieć, że ponad 50% gleb w Polsce wykazuje od-
czyn kwaśny i bardzo kwaśny. Wg przedstawionych badań przeprowadzonych 
przez OSChR w Krakowie w woj. małopolskim zakres potrzeb wapnowania 
w powiatach mieści się w przedziale 30-95%, przy średniej dla województwa 
57%. Zakwaszenie stanowi zagrożenie dla wszystkich funkcji jakie pełni gleba: 
produkcyjnej, retencyjnej i siedliskowej. Mamy więc do czynienia nie tylko 
z problemem gospodarczym, ale i ekologicznym. Wapnowanie pomimo, że jest 
nieodzownym elementem racjonalnego gospodarowania jest zabiegiem mało 
docenionym przez naszych rolników. Wg danych GUS w roku 2016 nawozy 
wapniowe wprowadziło do gleby zaledwie 10,4% użytkowników gospodarstw, 
od 2,6% w grupie 0-1 ha UR do 29,5% w gospodarstwach o powierzchni ponad 
100 ha użytków rolnych. Niezwykle niski poziom wapnowania gleb wystąpił 
w województwach podlaskim i małopolskim po 16,7 kg/ ha UR w dobrej kultu-
rze. Tymczasem szacuje się, że optymalizacja odczynu gleb w skali kraju może 
nastąpić, gdy roczne zużycie nawozów wapniowych będzie dwukrotnie wyższe 
od strat wapnia.
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