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Magnez w glebie 

Zawartość magnezu w glebach waha się w granicach od 0,05 do 0,6 % (MgO). 
Wyraźnie wyższą zawartość tego pierwiastka można spotkać w glebach ciężkich,  
a zwłaszcza w czarnoziemach wytworzonych z lessów. Niskie zawartości magnezu 
występują w glebach pochodzenia organogenicznego (torfowe i murszowo-torfowe). 
Przyjmuje się, że 95% magnezu występuje w formach nie przyswajalnych dla roślin. 
Jedynie tylko 5% tego pierwiastka zawarta jest w roztworze glebowym, masie 
organicznej i kompleksie sorpcyjnym gleby. 

Jak wynika z danych publikowanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze średnio w Polsce 
29% gruntów ornych to gleby o bardzo niskiej i niskiej zasobności w przyswajalny 
magnez, przy czym między poszczególnymi regionami istnieje pewne zróżnicowanie 
(rys. 1). Największy odsetek gleb najmniej zasobnych w magnez charakteryzuje 
województwo lubelskie (49%), podczas gdy najzasobniejsze w ten składnik są gleby 
województwa małopolskiego (16% gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez).  

 

Rys. 1 Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w przyswajalny magnez w Polsce 
w latach 2010-2013 (opracowano na podstawie danych Stacji Chemiczno-Rolniczych), 
% 



Do pogłębiania się deficytu znacząco przyczynia się silne zakwaszenie naszych 
gleb i niska zawartość materii organicznej, co ogranicza możliwości wiązania 
(sorbowania) magnezu w glebie. Magnez podobnie jak wapń jest pierwiastkiem 
ruchliwym, może być wypłukiwany w głąb profilu glebowego. Dlatego właśnie należy 
stosować go regularnie. Z reguły im gleba lżejsza i bardziej kwaśna, tym wymywanie 
magnezu przebiega szybciej. Magnez – w przeciwieństwie do potasu – jest łatwo 
wymywany również z gleb cięższych. Ocenia się, że rocznie z 1 ha gleby zostaje 
wypłukane od 20 do 40 kg MgO. 

Magnez w glebie, jak również potas decyduje o relatywnie stabilnej zawartości w glebie 
wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych, bo decydujących o jej pojemności 
sorpcyjnej. W glebach naszej strefy klimatycznej, obok wapnia – magnez powinien 
stanowić podstawowy składnik kompleksu sorpcyjnego. Jego zawartość w kompleksie 
sorpcyjnym i roztworze glebowym w optymalnym stężeniu umożliwia roślinom lepsze 
jego pobieranie, bo pobierany jest głównie na skutek biernego ruchu roztworu 
glebowego. Im więcej magnezu rozpuszczonego w roztworze glebowym, tym większa 
szansa, że roślina lepiej go pobierze, szczególnie przez młode korzenie. Słabo pobierany 
jest w niższych temperaturach i w glebach bardzo kwaśnych, a takich mamy coraz 
więcej. W glebach o pH w 1 M KCl poniżej 5,1 praktycznie nie można spodziewać się 
normalnego rozwoju systemu korzeniowego rośliny i pobierania wody oraz składników 
pokarmowych. 

Ocena zasobności gleby umożliwia określenie długoterminowej strategii 
gospodarowania składnikami pokarmowymi w gospodarstwie: 

- bardzo niska i niska zawartość wskazuje na potrzebę intensywnego nawożenia, które 
zabezpiecza potrzeby pokarmowe roślin, a jednocześnie zwiększa zasobność gleby, 

- na glebach o zawartości średniej nawożenie powinno zapewniać zwrot składników 
pobranych z gleby przez rośliny, 

- w warunkach zawartości wysokiej i bardzo wysokiej nawożenie można ograniczyć, 
ponieważ rośliny mogą korzystać z glebowych rezerw składników.  

By zabezpieczyć magnez roślinom i nie powodować degradacji gleb należy utrzymywać 
zasobność gleb w ten składnik na poziomie co najmniej średnim, czyli w glebach bardzo 
lekkich około 4 mg, w lekkich – 5 mg, średnich 7 mg, a ciężkich – 10 mg Mg/100 g gleby 
(tabela 1). 

Tabela 1 Ocena zawartości magnezu przyswajalnego w glebie, liczby graniczne 

Klasa 
zasobności 

Zawartość 
Mg mg/100 g gleby 

bardzo 
lekkie 

lekkie średnie ciężkie 
Gleby 

organiczne 
V Bardzo niska do 1,0 do 2,0 do 3,0 do 4,0 do 20 
IV Niska 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-6,0 21-40 
III Średnia 2,1-4,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-10,0 41-80 
II Wysoka 4,1-6,0 5,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0 81-120 
I Bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1  >121 



Magnez i jego znaczenie dla roślin 

 Jako główny budulec chlorofilu (zielonego barwnika liścia) jest ważny dla reakcji 

świetlnej fotosyntezy (15-20% pobranego magnezu roślina zużywa do budowy 

chlorofilu). Rośliny dobrze odżywione magnezem są dłużej aktywne 

fotosyntetycznie, a to znaczy, że proces nalewania ziarna zbóż trwa dłużej.  

W efekcie rośliny produkują większe ziarniaki. Prawidłowość ta dotyczy zresztą 

także innych gatunków. 

 Niezbędny dla syntezy, transportu i magazynowania ważnych składników 

roślinnych (węglowodany, białka, tłuszcze). 

 Aktywuje działanie wielu enzymów. 

 Reguluje gospodarką energetyczną roślin, gdyż jest niezbędny na drodze łączenia 

enzymu z nośnikiem energii- trójfosforanem adenozyny. 

 Wpływa na tworzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego, a tym samym na 

przekształcanie informacji genetycznej w białko. 

 Jest składnikiem pektyn i fityny. Pektyny odpowiadają za stabilność komórki, 

natomiast magazynowany w fitynie fosfor jest ważny dla kiełkowania roślin. 

 Jest stałym składnikiem rybosomów oraz jądra komórkowego i wpływa na 

stabilizację błony biologicznej. 

 Bierze udział w tworzeniu ściany komórkowej. 

 Wykazuje właściwości hydratacyjne, wpływając na gospodarkę wodną  

i skuteczność enzymów. 

 Magnez i mangan wspierają koncentrację wartościujących składników, jak np. 

kwas cytrynowy i witamina C. Podnoszą właściwości zamrażalnicze warzyw  

i odporność ziemniaków na przebarwienia podczas produkcji puree i mączki 

ziemniaczanej. 

Stosowanie nadmiernie wysokich dawek kationów K+, NH4+ i Ca2+ obniża pobranie 

magnezu przez rośliny, a niedobór tego pierwiastka w paszy może być przyczyną 

schorzeń zwierząt hodowlanych (tężyczka i białaczka).  

Niedobór magnezu w roślinach powoduje: 

 spowolniony wzrost roślin od wczesnych faz rozwoju, bo najgorzej pobierają ten 

składnik młode rośliny. Brak magnezu, obok fosforu ogranicza prawidłowy 

rozwój korzeni i ich sprawność, dlatego tak ważne jest stosowanie magnezu do 

gleby,  

a nie tylko dolistnie, gdy rośliny są większe; 

 ogranicza pobieranie składników pokarmowych z gleby, najbardziej fosforu  

i potasu; 

 spadek odporności roślin na choroby; 



 mniejszą zawartość chlorofilu, czyli niższe plony, a w konsekwencji spadek plonu 

ziarna, bulw, korzeni; 

 niższą zawartość białka, białka gorszej jakości; 

 niższą zawartość tłuszczu, cukrów (na przykład w korzeniach buraka), w tym 

skrobi w bulwach ziemniaka, mniej karotenu, witaminy A, czyli pogorszenie 

wartości biologicznej plonu. 

Niedobór magnezu pojawia się na liściach starszych, 

czyli dolnych, w postaci chlorotycznych plam 

występujących pomiędzy żyłkami. Na liściach zbóż  

i traw (jednoliściennych), widoczne są – pomiędzy 

żyłkami – żółte plamy określane jako paciorkowatość 

lub pasiastość liści. U pozostałych roślin 

(dwuliściennych) na dolnych liściach żółte lub 

pomarańczowe plamy – tygrysowatość liści, a nerwy 

pozostają zielone. Brzegi i wierzchołki liści są jasne  

i zaginają się ku górze. Rośliny mają zwiędły wygląd. 

Słabiej wykształcają się kwiaty, i później nasiona oraz 

owoce. Fotografia 2 przedstawia chlorozę między 

unerwieniem starszych liści ziemniaka. Brzegi liści 

pozostają zielone. Żółtawe, pomarańczowe bądź rdzawe 

plamy w środkowej części najstarszych liści 

(marmurkowatość 

liści) świadczą o deficycie magnezu. W przypadku 

kukurydzy (fot. 3) symptomy niedoborów magnezu 

objawiają się na brzegach najstarszych liści, które 

jaśnieją i szybko zamierają przybierając rdzawe 

zabarwienie. Pomiędzy unerwieniem widoczne są liczne 

drobne, nekrotyczne plamki. Tkanka wzdłuż nerwu 

głównego pozostaje zielona. Liście pofałdowane.  

Objawy niedoboru magnezu w roślinach mogą ustąpić po 

przejściu korzeni w głąb profilu gleby, gdzie mogą się 

znajdować wypłukane przyswajalne formy tego 

pierwiastka. 

Wszystkie rośliny mają dość duże wymagania względem 

magnezu, często większe niż względem fosforu, który od 

wielu lat stosowany jest systematycznie i nie jest 

praktycznie wymywany z gleby. Najwięcej magnezu (ponad 50 kg MgO z ha) pobierają: 

burak cukrowy i pastewny, kukurydza, użytki zielone oraz lucerna i koniczyna. Mniej, do 

50 kg MgO z ha pobierają: rzepak, ziemniak i strączkowe, a do 30 kg MgO z ha pobierają 

zboża. Duże pobranie magnezu z plonem i jego łatwe wymywanie (straty) z gleb, 

powinno uświadomić rolnikowi, że magnez najlepiej stosować systematycznie, ale w 

mniejszych dawkach.  

    Fot. 2  Niedobory magnezu  

                  na liściach ziemniaka  

  Fot. 3  Niedobory magnezu  

                na liściach kukurydzy  



Nawożenie magnezem łączy się najczęściej z zabiegiem wapnowania, ponieważ gleby 

zakwaszone często charakteryzują się niską lub bardzo niską zawartością magnezu, a w 

szerokim asortymencie wapna nawozowego duży udział mają nawozy zawierające 

magnez: 

1. nawozy wapniowo-magnezowe tlenkowe (szybko działające), 

2. nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe (wolno działające). 

Na glebach o bardzo niskiej zawartości magnezu połowę zalecanej dawki CaO (tabela 2) 

można zastosować w postaci wapna magnezowego, a na glebach o niskiej zawartości Mg 

– jedną trzecią zalecanej dawki CaO. Na glebach o uregulowanym odczynie nawożenie 

magnezem stosuje się w postaci nawozów bezwapniowych. 

Tabela 2 Dawki nawozów wapniowych (t CaO/ha) 

Kategoria 
agronomiczna  
gleb 

Potrzeby wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 - 
Lekkie 3,5 2,5 1,5 - 
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0 
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0 
 

Tabela 3 Zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha) w zależności od 

                        prognozowanego plonu wybranych roślin 

Roślina Plon t/ha Magnez (MgO) 

Pszenica ozima 

6 
8 
9 

10 

20 
25 
30 
30 

Jęczmień jary 
6 
7 
8 

20 
20 
25 

Żyto 
4 
6 
8 

10 
20 
25 

Pszenżyto 

6 
7 
9 

10 

20 
20 
25 
30 

Owies 

4 
5 
7 
8 

10 
10 
15 
20 

Gryka 
2,5 
3 
4 

25 
30 
35 

Rzepak 2,5 15 



3,5 
4,5 
5 

20 
30 
35 

 

Dawki odpowiednie przy średniej zawartości Mg w glebie podano w tabeli 3. 

W warunkach wysokiej i bardzo wysokiej zawartości magnezu dawki nawozów 

można zmniejszyć odpowiednio o 10 kg i 20 kg MgO. 

Na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości składnika dawki nawozów należy 

zwiększyć odpowiednio o 15 i 30 kg MgO.  

Źródłem magnezu mogą być także niektóre nawozy potasowe, np. kalimagnezja, kainit 

magnezowy, kamex. Magnez występuje też w saletrzaku magnezowym i w mączce 

fosforytowej. W tabeli 4 przedstawiono wykaz ważniejszych nawozów magnezowych. 

Tabela 4 Ważniejsze nawozy magnezowe 

Nawozy Zawartość Uwagi 

Saletrzane 
Saletra 
magnezowa 
Mg(NO3)2 

10% MgO 
11% N 

Nawóz azotowo-magnezowy, 
pogłówny 

Siarczanowe 

Siarczan magnezu 
(Kizeryt) 
MgSO4 x H2O 
 
Siarczan magnezu 
(Epsomit) 
 MgSO4 x 7 H2O 
 

26% MgO 
24% S 
 
 
16% MgO 
13% S 

Można stosować do 
dokarmiania dolistnego 
 
 
Można stosować do 
dokarmiania dolistnego 

Węglanowe 

Rolmag 40 
 
Rolmag 60 

40% MgO 
 
60% MgO 

Magnez w formie węglanowej 
 
Magnez w formie węglanowej  
i tlenkowej 
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