
Najlepszy czas na wapnowanie gleb 

Aby uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony, gleba powinna posiadać właściwy odczyn. 

Odczyn ten jest zależny od kategorii gleby i gatunku uprawianej rośliny. Wpływa on na 

przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny, także ma wpływ na strukturę gleby, 

jej aktywność biologiczną,  właściwości cieplne oraz pojemność wodną. Gleby kwaśne 

charakteryzują się wysokimi stężeniami szkodliwych dla roślin, a pośrednio dla zwierząt i 

ludzi, związków glinu i manganu. W Polsce ponad połowa powierzchni użytków rolnych 

posiada kwaśny lub bardzo kwaśny odczyn. Kwasowość gleby możemy zmienić poprzez 

wapnowanie. Optymalny odczyn gleby powinien wynosić pH 6,0 – 7,2. Najlepiej jest 

przeprowadzić wapnowanie po żniwach, rozsiewając wapno na ściernisko. Warunkiem 

prawidłowego odkwaszania jest dobre wymieszanie nawozu wapniowego z glebą i obecność 

wody z opadów atmosferycznych.  

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co ma wpływ na jej urodzajność 

poprzez: 

• poprawę własności biologicznych i fizyko-chemicznych, 

• zwiększenie przyswajalności fosforu, potasu i magnezu,  

• poprawę przyswajalności mikroelementów, 

• zmniejszenie toksycznego działania glinu i manganu, 

• ograniczenie działania metali ciężkich, 

• przyspieszenie rozkładu substancji organicznej, 

• wspomaganie nawożenia, 

• polepszenie jakości płodów rolnych. 

Ponadto wapń jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla roślin uprawnych. Do 

wytworzenia 1 tony plonu głównego wraz z plonem ubocznym rośliny pobierają następujące 

ilości CaO (w kg): rośliny zbożowe 4-6, kukurydza na ziarno 6-8, rzepak 30-40, buraki 

cukrowe 2-2,5, ziemniaki 0,5-0,6. Rośliny reagują na wapnowanie w sposób zróżnicowany 

(tabela 1). Planując na danym polu siew roślin wrażliwych na odczyn gleby, najlepiej 

wapnować je pod przedplon. Zwykle największy efekt wapnowania widoczny jest w 

następnym sezonie wegetacyjnym. 

Tabela 1. Optymalne wartości pH dla wybranych roślin uprawnych 

Wrażliwość roślin 

na kwaśny odczyn 

Rośliny uprawne Optymalne pH 

gleby 

Bardzo wrażliwe burak cukrowy, kukurydza, koniczyna, groch, 

lucerna 

6,6-7,0 

Wrażliwe pszenica jęczmień, rzepak, bobik, pszenżyto 6,1-6,5 

Średnio wrażliwe owies, mieszanki zbożowe, ziemniaki 5,6-6,0 

Mało wrażliwe żyto, łubin, seradela, trawy, len 5,1-5,5 

 



Ważne jest ustalenie właściwej dawki nawozu wapniowego. Przewapnowanie gleby prowadzi 

do zbytniego przesuszenia, szybszego rozkładu substancji organicznej oraz przejście 

niektórych pierwiastków w formy nieprzyswajalne (fosfor, bor, żelazo, mangan). Dlatego 

dawki wapnia należy ustalać na podstawie aktualnych badań pH gleby oraz w oparciu o jej 

kategorię agronomiczną. 

Kategorię agronomiczną określamy w stacji chemiczno-rolniczej, w związku z badaniem 

odczynu  lub na podstawie wypisu z rejestru gruntów. Kryteria wyznaczania kategorii 

agronomicznej gleby przedstawia tabela 2. Części spławialne gleby to cząstki o średnicy 

mniejszej niż 0,02 mm. 

Tabela 2. Kryteria wyznaczania kategorii agronomicznej gleby 

Kategoria 

agronomiczna 

Grupa granulometryczna Zawartość części 

spławialnych (%) 

Bardzo lekka piasek luźny, piasek słabo gliniasty, piasek luźny i 

słabo gliniasty pylasty 

do 10 

Lekka piasek gliniasty, piasek gliniasty pylasty, pył 

zwykły 

11-20 

Średnia glina lekka, glina lekka pylasta 21-35 

Ciężka glina średnia i ciężka, pył ilasty, ił pylasty  ponad 36 

 

Potrzeby wapnowania gleb w zależności od kategorii agronomicznej i wartości pH określamy 

wg tabeli 3. 

Tabela3. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych w zależności od pH 

Kategoria agronomiczna gleb ornych Ocena potrzeb 

wapnowania b. lekkie lekkie średnie ciężkie 

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5 

Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,5-6,0 

Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 

Ograniczone 5,1-5-5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1 

 

Maksymalne dawki nawozów wapniowych dla poszczególnych kategorii gleb, w przeliczeniu 

na CaO,  przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Dawki nawozów wapniowych w t CaO na 1 ha (wg IUNG) 

Potrzeby wapnowania Kategorie 

agronomiczne gl. 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 

 



Ustalenie dawki konkretnego nawozu wapniowego lub wapniowo-magnezowego rozpoczyna 

się od przeliczenia formy węglanowej na tlenkową według przeliczników w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Przeliczniki różnych form nawozów wapniowych na CaO 

Nawóz Odpowiednik CaO 

Węglan wapnia (CaCO3) 0,56 

Tlenek wapnia (CaO) 1,00 

Węglan magnezu (MgCO3) 0,66 

Tlenek magnezu (MgO) 1,39 

 

Tlenkowe formy nawozów wapniowych należy stosować na glebach ciężkich, gliniastych, 

natomiast węglanowe na lekkich, piaszczystych. Użycie nawozu tlenkowego, dobrze 

rozpuszczalnego w wodzie na glebach lekkich może prowadzić do pogorszenia się struktury i 

pozostałych właściwości decydujących o ich żyzności. Nawozy wapniowe w postaci 

węglanowej mogą być stosowane także na glebach średnich i ciężkich, ale wtedy proces 

odkwaszania będzie trwał dłużej. Węglanowe związki wapnia i magnezu występujące w 

nawozach do odkwaszania gleb są trudno rozpuszczalne w wodzie, a efekt ich stosowania 

może być zauważalny w następnym sezonie wegetacyjnym. Przechodzenie form wapnia 

zawartych w nawozach w formy aktywne działające w glebie  wymaga odpowiedniej 

wilgotności i czasu. Na glebach ciężkich efektywność zabiegu wapnowania jest mniejsza, 

więc dawki nawozów do odkwaszania tych gleb powinny być wyższe. Na skuteczność 

wapnowania ma wpływ rozdrobnienie nawozu oraz ilość zawartego w nim wapna i magnezu. 

Nawozy wapniowe wymagają wielokrotnego wymieszania z glebą, co ułatwia proces ich 

rozpuszczania. Dlatego zabieg ten należy wykonywać po zbiorze zbóż lub jesienią, przed 

zabiegami umożliwiającymi ich wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby (podorywka, 

kultywatorowanie, orka). Zwyżki plonów na polach wapnowanych w porównaniu z nie 

wapnowanymi (przy uprawie pszenicy ok. 0,5 t/ha, przy burakach ok. 5 t/ha) rekompensują 

nakłady związane z odkwaszaniem gleb. 


