
WAPNOWANIE GLEB NA GRUNTACH ORNYCH

USTALANIE POTRZEB WAPNOWANIA ORAZ DAWEK NAWOZÓW WAPNIOWYCH

SYMPTOMY WSKAZUJĄCE NA ZAKWASZENIE GLEBY

Wapnować należy, przede wszystkim gleby mocno kwaśne i kwaśne, a wśród nich w pierwszej kolejności 
gleby lekkie. Podstawowym wskaźnikiem określającym potrzeby wapnowania jest odczyn gleby (w roztworze 
soli obojętnej – pH w KCl). Na tej podstawie można sądzić o kwasowości wymiennej oraz o zawartości glinu 
ruchomego i manganu, składników szkodliwych dla roślin. Celem wapnowania jest bowiem unieruchomienie 
tych składników. Na potrzeby wapnowania wpływa wiele czynników. Istnieje cały szereg zewnętrznych oznak, 
na podstawie których można sądzić o kwasowości gleby.

ROŚLINNOŚĆ JAKO WSKAŹNIK KWASOWOŚCI

Roślinność nie jest dobrym wskaźnikiem świadczącym o kwasowości gleby. Dawniej uważano, że występo-
wanie niektórych gatunków chwastów świadczy o zakwaszeniu gleby (skrzyp polny, czerwiec roczny, sporek 
polny, rzodkiew świrzepa, fiołek polny, szczaw polny), lub o jej charakterze zasadowym (lucerna nerkowata, 
miłek letni, ostróżka polna, podbiał pospolity, powój polny, maruna nadmorska bezwonna). Obecnie wiele 
czynników (sposób uprawy, środki ochrony roślin) wpłynęło na to, że rośliny te zasiedlają środowiska, w któ-
rych do tej pory nigdy nie występowały, zatem nie mogą być miarodajnym wskaźnikiem do określania stanu 
kwasowości gleby.

Rośliny charakterystyczne dla gleb zakwaszonych

skrzyp polny sporek polnyrzodkiew świrzepaczerwiec roczny
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Rośliny charakterystyczne dla gleb bogatych w węglan wapnia

STAN ROŚLIN UPRAWNYCH JAKO WSKAŹNIK KWASOWOŚCI

Ogólny stan i wygląd roślin może świadczyć również o kwasowości gleby. Jeżeli na glebie gliniastej dobrze 
uprawionej i nawożonej takie rośliny jak: koniczyna, lucerna czy buraki źle rosną, to można wnioskować, że 
jest ona kwaśna. Na ogół na glebach kwaśnych dosyć dobrze rosną takie rośliny jak: żyto, ziemniaki, owies, 
łubin żółty, ale nawet one zaczynają źle się rozwijać (wykazują specyficzne objawy chorobowe), jeśli te gleby są 
bardzo kwaśne.

INNE CZYNNIKI ŚWIADCZĄCE KWASOWOŚCI

Należy pamiętać, że ziemie na nowo wzięte pod uprawę oraz obszary osuszone są zwykle kwaśniejsze niż 
uprawiane od dawna. Jeżeli teren jest pagórkowaty, a gleby lekkie to zazwyczaj na wzgórzu gleba jest kwaśniej-
sza.

Odwrotnie, gdy mamy do czynienia z glebami węglanowymi, wówczas kwaśniejsza gleba jest w dolinie.
Należy jednak pamiętać, że wszystkie te objawy mogą być subiektywne. Obiektywnym wskaźnikiem kwa-

sowości jest tylko odczyn gleby oznaczony w stacji chemiczno-rolniczej.
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OKREŚLANIE DAWEK NAWOZÓW WAPNIOWYCH NA GRUNTY ORNE

Określenie prawidłowej dawki wapna jest z rolniczego punktu widzenia bardzo ważne. Dawki wapna zbyt 
małe mogą okazać się nieefektywne, natomiast przy zastosowaniu zbyt dużych ujawniają się negatywne skut-
ki wapnowania, zwane przewapnowaniem gleby. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne przy zastosowaniu 
wapna tlenkowego na glebach lekkich. Za dawkę optymalną uznajmy taką, która umożliwia doprowadzenie 
pH gleby do dolnej granicy jego optymalnego przedziału. Wielkość tej dawki zależy od pH wyjściowego oraz 
od kategorii agronomicznej gleby. Dawki wapnia naliczane są dla przedziałów potrzeb wapnowania, a nie dla 
przedziałów pH (tab. 1-2).

Tabela 1
Przedziały potrzeb wapnowania 

Źródło: dane IUNG-PIB

Tabela 2

Dawki wapna na gruntach ornych [t CaO/ha]

Źródło: dane IUNG-PIB

Z wapnowania można zrezygnować na glebach średnich i ciężkich, gdy są one w przedziale ograniczonych 
potrzeb wykonania tego zabiegu. Natomiast uprawiając rośliny bardzo wrażliwe na zakwaszenie, na glebach 
bardzo lekkich trzeba zastosować dawki wapnia jak dla gleb lekkich, a na lekkich jak dla średnich.

Dawki wapnia zalecane dla przedziału „wapnowanie konieczne” nie doprowadzą do uzyskania optymalnego 
odczynu gleby, a jedynie spowodują przesunięcie jej do przedziału „wapnowanie potrzebne”. Na glebach mniej 
kwaśnych wystarczające jest wapnowanie jednorazowe, podstawowe, a następne w odstępach 4-6 letnich.

AGROTECHNIKA WAPNOWANIA

Wapnowanie ma na celu zmianę właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby na dłuższy okres 
czasu. Jego wpływ nie ogranicza się do wzrostu plonów roślin w najbliższych latach po zabiegu, ale utrzymuje 
się także w dalszych latach. Dlatego też wapnowania nie możemy traktować jako nawożenia pod poszczególne 
rośliny, ale jako zabieg dla rotacji zmianowania, czy jakiegoś ogniwa tego zmianowania. Można też stosować 
wapno małymi dawkami, ale częściej, jednak zmiany właściwości nie zostają osiągnięte wcale lub dopiero po 

Kategoria
agronomiczna

gleby

pH dla przedziału potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone 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
Użytki zielone do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 - -

Kategoria
agronomiczna

gleby

Odczyn gleby [pH]

bardzo kwaśny kwaśny lekko kwaśny

< 4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Bardzo lekka 3,5 3,0 2,0 - - -
Lekka 3,5 3,0 2,0 1,0 - -
Średnia 5,5 5,0 4,0 2,5 1,0 -
Ciężka 6,0 6,0 4,5 3,0 2,0 1,5



dłuższym czasie, a zabieg ten staje się wówczas kosztowny. Pierwsze wapnowanie, gdy chodzi o gleby kwaśne, 
ale średnie i ciężkie, można traktować jako wapnowanie melioracyjne. Wówczas dawki wapna będą stosun-
kowo wysokie i wywołają zmiany odczynu co najmniej o jednostkę pH, z czym wiążą się zmiany właściwości 
chemicznych gleby. Przy następnym wapnowaniu pH wyjściowe będzie wyższe i dawki wapna odpowiednio 
będą niższe. Takie wapnowanie będziemy nazywali zachowawczym, gdyż ma ono na celu niedopuszczenie do 
ponownego obniżenie pH. W celu ustalenia poziomu i terminu stosowania wapnowania należy śledzić zmiany 
odczynu gleby poprzez wykonywanie oznaczeń w terenie.

STOSOWANIE NAWOZÓW WAPNIOWYCH

Wszystkie nawozy wapniowe mogą wykazywać wysoką efektywność przy zobojętnianiu nadmiernej kwa-
sowości glebowej, ale pod warunkiem racjonalnie dokonanego wyboru gatunku wapna oraz umiejętnego za-
stosowania go.

Przy wyborze formy nawozu wapniowego i ustaleniu warunków jego zastosowania należy wziąć pod uwagę 
rodzaj gleby podlegającej wapnowaniu.

Wapno tlenkowe nadaje się, przede wszystkim na gleby cięższe, których odczyn zmienia się bardzo powoli. 
Na tych glebach nie ma niebezpieczeństwa gwałtownej zmiany odczynu, gdyż odznaczają się one wysoką zdol-
nością buforową, nie ma więc ryzyka przewapnowania, a jest możliwość szybszego osiągnięcia pożądanego 
odczynu niż przy stosowaniu wapna węglanowego.

Natomiast na glebach lekkich, szczególnie piaskach, bardziej celowe jest stosowanie wapna węglanowego, 
które jest znacznie łagodniejsze w działaniu. Na glebach lekkich, ze względu na małą zdolność buforową ist-
nieje niebezpieczeństwo wywołania okresowo zbyt zasadowego odczynu przy zastosowaniu wapna tlenkowe-
go, szczególnie przy większych dawkach. Nawet, gdy zastosujemy właściwą dawkę nawozu, to w pierwszym 
roku nie jest możliwe równomierne wymieszanie go z glebą. Jednak niebezpieczeństwo przewapnowania jest 
niegroźne, gdyż gleby lekkie słabo wchłaniają wnoszone nawozy i tylko część wapna zostaje związana z glebą. 
Pozostała część wapna (wapno tlenkowe) przechodzi do roztworu glebowego i szybko zostaje wymyta do głęb-
szych warstw gleby i tym samym zostaje stracona dla rolnika. Na glebach lekkich, piaszczystych z korzyścią 
może być stosowany margiel, gdyż dodatkowo wnosi się do nich glinę, poprawiając ich strukturę. Jednak pole-
cany jest do stosowania lokalnego, tam gdzie nie zachodzi konieczność transportowania go z dużych odległości. 
Wapno tlenowe nie powinno być stosowane równocześnie z innymi nawozami zawierającymi amoniak. 
Nawóz ten powinien być stosowany wyłącznie na glebę suchą, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest do-
kładne jego wymieszanie z glebą.

Sposób wnoszenia wapna do gleby zależy od wielkości dawki. Wapno stosowane w dużych ilościach powin-
no być równomiernie rozrzucane po polu i dokładnie wymieszane z całą warstwą gleby. Małe dawki wapna nie 
są w stanie zmienić odczynu gleby. Duże ilości wapna należy wysiewać jak najwcześniej przed uprawą roślin  
i starać się dokładnie wymieszać z glebą. Należy pamiętać, aby wapna nie wysiewać na bardzo wilgotną glebę, 
jak również w pogodę deszczową bez względu na rodzaj wysiewanego nawozu wapniowego. Wapno rozsiane na 
mokrą ziemię musi pozostać dłuższy czas bez przykrycia, gdyż jakikolwiek zabieg uprawowy w tych warunkach 
grozi zniszczeniem struktury gleby. Najlepszy okres do wapnowania gleb – to czas od sprzętu roślin do wyko-
nania orki zimowej. Wapno rozsiane po ściernisku w czasie podorywki dostaje się do środka warstwy ornej, 
a zabiegi uprawowe prowadzone w walce z chwastami, przyczyniają się w dość krótkim czasie do starannego 
wymieszania go z glebą. Po sprzęcie roślin okopowych można również rozrzucić wapno, a następnie przykryć 
je za pomocą orki zimowej. Przy stosowaniu większych ilości wapna zaleca się wprowadzić na glebach silnie 
kwaśnych 3/4 dawki jesienią przed orką, a 1/4 dawki wczesną wiosną po zimowej orce, przed bronowaniem  
i kultywatorowaniem.

Zmniejszone dawki wapna do 0,24-0,06 t CaO/ha należy zastosować w przypadku niedostatecznej ilości na-
wozów wapniowych oraz wówczas, gdy zachodzi potrzeba ze względu na stosowany płodozmian. Jeżeli natomiast 
została zmniejszona dawka ze względów ekonomicznych, to należy jednak jeszcze raz, zanim minie rotacja, zasto-
sować wapnowanie uzupełniające.

Małe ilości wapna można wprowadzać tuż przed siewem roślin, które wymagają nawożenia wapniowego. 
Mają one za zadanie podniesienie plonów tych kultur, pod które zostały wniesione. W celu wyrównania braku-
jącej ilości wapnia po jednej rotacji płodozmianu, należy je powtórzyć.



Przy wysiewie wapna z nawozami mineralnymi nie wolno mieszać ani wysiewać równocześnie wapna 
zarówno palonego, dolomitowego z siarczanem amonu, superfosfatem, obornikiem i gnojówką. 

Wszystkie rodzaje wapna można mieszać w małych ilościach przed wysianiem na pole z następującymi na-
wozami: mocznikiem, chlorkiem amonu, saletrą sodową, saletrą wapniową i solami potasowymi.

Gleby lekkie mają małą zdolność regulowania odczynu, ponieważ są mało zasobne w drobne cząstki spła-
wialne. Stosowanie więc większych dawek wapna, zmieniających bardzo wydatnie w kierunku zasadowym od-
czyn gleby, może odbić się ujemnie na rozwoju roślin, zwłaszcza takich jak: ziemniaki, owies i żyto, dla których 
najlepsze warunki rozwoju są przy pH = 5-6,5. Dlatego gleby lekkie należy wapnować co 3-4 lata dawkami 
nawozów wapniowych w ilości 1-1,5 t CaO/ha działającymi powoli. Należy unikać stosowania tlenku wapnia 
(wapna palonego) lub wapna gaszonego, gdyż w glebach lekkich niszczy próchnicę i strukturę oraz szybko wy-
czerpuje zasoby składników pokarmowych.

Wapnując gleby ciężkie ilaste i gliniaste, oprócz zobojętnienia kwasowości poprawiamy także ich fizyczne  
i biologiczne właściwości. Można to osiągnąć stosując wapno palone lub gaszone.

Wapnowanie w płodozmianie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ przygotowuje właściwy odczyn gleby pod 
rośliny, a usuwając szkodliwą kwasowość, wpływa na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych i organicz-
nych przez rośliny uprawne. Wprowadzając do gleby nawozy wapniowe, poprawiamy warunki powstawania 
struktury gruzełkowej przez większe nagromadzenie humianów wapnia jako lepiszcza odpornego na rozmywa-
jące działanie wody. Przy planowaniu wapnowania w płodozmianie należy wziąć pod uwagę wymagania roślin 
w stosunku do odczynu gleby i czas przyorywania.

W płodozmianie szczególną uwagę należy zwrócić na wapnowanie wieloletnich; roślin bobowatych (lucerny 
i koniczyny), których uprawa na glebach kwaśnych nie spełni swego zadania z powodu słabego rozwoju tych 
roślin i w związku z tym niewielkiej zdolności użyźniającej i strukturotwórczej. Należy zatem stosować wapno 
pod roślinę ochronną oraz uzupełniać dodatkowym wapnowaniem jesiennym lucernę w drugim roku użytko-
wania. Dawki wapna muszą być tak obliczone, aby doprowadziły glebę do stanu obojętnego lub alkalicznego.

Przy wapnowaniu gleb pod ziemniaki istnieje ryzyko wystąpienia parcha ziemniaczanego, który rozwija 
się w glebie obojętnej i słabo alkalicznej. Stwierdzono jednak, że pogłówne wapnowanie ziemniaków w redliny 
po ich wzejściu niskimi dawkami wapna w ilości od 5 do 7,5 q CaO/ha daje znaczną poprawę plonów. Na tego 
rodzaju zabieg nawozowy należy zwrócić większą uwagę, ponieważ przypada on na okres małego nasilenia prac 
w gospodarstwie oraz przyczynia się do właściwego przygotowania roli pod następne przypadające w rotacji po 
ziemniakach rośliny uprawne, jak jęczmień i bobowate, które zazwyczaj nie znoszą kwaśnej gleby.

Dotychczas nie zwracano nigdy uwagi na wapnowanie gleby pod rośliny uprawiane jako międzyplony. 
Większa część międzyplonów składa się z roślin bobowatych, których wymagania pod względem zasobności 
gleby w wapń są największe. Mniejsze wymagania co do wapnia mają: wyka ozima i groch pastewny (peluszka), 
zaś seradela i łubin żółty nie tolerują wapnia.

MIEJSCE WAPNOWANIA W ZMIANOWANIU

Pod jakie rośliny należy stosować wapnowanie melioracyjne? Skuteczność wapnowania jest największa w 
drugim, a nawet trzecim roku po zastosowaniu zabiegu. Na ujawnienie się dodatnich skutków wapnowania 
wpływa dokładne wymieszanie go z glebą poprzez stosowanie kilku zabiegów uprawowych. Potrzebny jest jesz-
cze czas na dokonanie się w glebie szeregu procesów następujących w wyniku wapnowania (wzrost aktywności 
mikroflory, poprawa struktury gleby). W zmianowaniu z doborem roślin wrażliwych i bardzo wrażliwych na 
kwaśny odczyn gleby nawozy wapniowe można stosować w zasadzie pod każdą roślinę. W praktyce rolniczej 
zazwyczaj wapnowanie stosowane jest bezpośrednio pod rośliny najbardziej wrażliwe (lucerna, burak cukro-
wy). Jest to jednak postępowanie mało racjonalne. Lepiej jest zastosować wapno pod ich przedplony. Nieko-
rzystne jest w szczególności wapnowanie, pod które stosuje się najgłębszą orkę, a więc pod lucernę czy burak 
cukrowy. W takim przypadku większość wapna zostaje na dnie skiby i pozostaje tam przez wiele lat, aż do 
ponownego zastosowania orki głębokiej. Nie należy stosować wysokich dawek wapna pod rośliny, dla których 
optymalne pH jest w granicach odczynu lekko kwaśnego i kwaśnego (łubin żółty, seradela, ziemniak).

Wówczas można przenieść wapnowanie na dalsze rośliny (człony) rotacji zmianowania. Należy także unikać 
bezpośredniego wapnowania pod len, aby nie obniżyć jakości włókna. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń 
może spowodować choroby fizjologiczne u tych roślin, np. silne występowanie parcha na ziemniakach, chloro-



zę łubinu. Natomiast zdecydowanie tolerancyjną  rośliną jest żyto, ponieważ znosi umiarkowane zakwaszenie, 
jak również odczyn obojętny, w związku z czym można pod nie stosować wysokie dawki wapna. 

W zmianowaniu o wzorze norfolskim:
okopowe – zboża jare – pastewne – zboża ozime

Z podwójnymi członami zmianowań:
okopowe – pastewne – zboża ozime – zboża jare
Nawozy wapniowe można stosować na obydwu polach zbóż po zabiegach uprawy pożniwnej.

W zmianowaniach z doborem roślin mało wrażliwych na zakwaszenie:
Zabieg wapnowania powinien być możliwie odległy w czasie od uprawy: ziemniaka, lnu, łubinu żółtego. Jeśli 
czas na to pozwala najlepiej zastosować wapnowanie po zbiorze tych roślin, a więc pod orkę siewną lub zimową.
W zmianowaniach z doborem roślin mało wrażliwych i wrażliwych na zakwaszenie:

W takim układzie rośliny mało wrażliwe powinny przychodzić jako pierwsze po wapnowaniu lub w dalszej 
kolejności, a rośliny wrażliwe na zakwaszenie w drugim lub trzecim roku po zwapnowaniu

W zmianowaniu specjalistycznym:
owies – pszenica – jęczmień – rzepak – żyto 
Nawozy wapniowe powinny być zastosowane pod owies.

MIEJSCE WAPNOWANIA W SYSTEMIE ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH

Wapnowanie najlepiej wykonać w systemie zabiegów pożniwnych. Jednak spiętrzenie w tym okresie innych 
prac polowych odsuwa ten zabieg na okres jesieni przed orkami przedzimowymi. Na polach o wyrównanej 
powierzchni, bez spadków, dopuszczalny jest wysiew nawozów wapniowych w zimie. Wa pnowanie powinno 
być stosowane tam, gdzie jest to organizacyjnie i technicznie możliwe, przy czym im zabieg ten jest przeprowa-
dzony wcześniej, tym większe są jego efekty (tab. 3)

Tabela 3

Miejsce wapnowania w systemie zabiegów agrotechnicznych

Źródło: dane IUNG-PIB

Zespół zabiegów Rodzaj zabiegu Miejsce wapnowania

Przedsiewne (wiosenne) włókowanie, bronowanie, 
kultywatorowanie nie stosować

Pielęgnacyjne bronowanie, redlenie, pielenie nie stosować; wyjątkowo pogłównie  
na  ziemniaki

Pożniwne podorywka, bronowanie, 
kultywatorowanie

najlepszy termin stosowania na wozów 
wapniowych

Przedsiewne (jesienne) orka siewna, bronowanie, wałowanie 
(czasami wał tłucząco-kruszacy) termin dopuszczalny

Przedzimowe orka przedzimowa ewentualnie: 
bronowanie, orka

termin dobry, pod warunkiem, że nie 
stosuje się obornika



Rys. 1. Regionalne zróżnicowanie odczynu gleb w Polsce wg OSChR

Rys. 2. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce wg OSChR

TECHNIKA WAPNOWANIA

TYPY ROZSIEWACZY

Do rozsiewania nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych stosuje się rozsiewacze różnych typów  
w zależności od rodzaju nawozu.

Podstawowym kryterium jakie musi spełniać rozsiewacz do nawozów wapniowych  i wapniowo-magnezo-
wych jest równomierny i bezpylny wysiew na całą powierzchnię pola. Wapna nawozowe często  charakteryzują 
się szerokim spektrum wilgotności (od 0% wilgoci w nawozach tlenkowych, czy pyłach dymnicowych ze spala-
nia węgla brunatnego do ponad 40% w takich nawozach jak wapno defekacyjne, pokarbidowe, kreda jeziorna), 
stąd ich własności siewne są diametralnie różne. Generalnie ze względu na zawartość wilgoci nawozy te można 
podzielić na:
•	 nawozy suche o zawartości wilgoci poniżej 2%, do których należą: nawozy tlenkowe – wapno palone, dolo-

mit prażony, wapno hydratyzowane, wysuszone nawozy węglanowe – wapień i dolomit, pyły dymnicowe;
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•	 nawozy o średnim zawilgoceniu o zawartości wilgoci w przedziale 2-10%, do których należą nawozy węgla-
nowe produkowane na bazie przedkredowych naturalnych wapieni i dolomitów;

•	 nawozy o dużym zawilgoceniu o zawartości wilgoci powyżej 10%, do których należą nawozy węglanowe 
produkowane na bazie młodych geologicznie naturalnych wapieni, kredy jeziorne oraz nawozy wapniowe z 
produkcji ubocznej - wapno defekacyjne czy pokarbidowe. 
W zależności od zawartości wilgoci nawozy te charakteryzują się następującymi własnościami warunkują-

cymi tym samym dobór optymalnego rozsiewacza gwarantującego odpowiedni ich rozsiew. I tak:
•	 nawozy suche charakteryzują się zazwyczaj dużą zawartością części pylastych (ziarn o wymiarach poniżej 

0,1 mm), ziarna te unoszone przez wiatr powodują często duże straty samego nawozu, jak też ze względu 
na zawartość wapna w formie tlenkowej stanowią zagrożenie dla zdrowia przypadkowo znajdujących się w 
pobliżu ludzi i zwierząt, w nawozach tych absolutnie nie występuje zbrylanie;

•	 nawozy o średnim zawilgoceniu zawierają znacznie mniej części pylastych, a nawet jeśli zawartość jest duża 
to ich wilgotność skutecznie hamuje pylenie, natomiast nawozy te wykazują znaczną tendencję do zbrylania 
się, tym wyraźniejszą im wzrasta ich wilgotność;

•	 nawozy o dużym zawilgoceniu – absolutnie nie występuje pylenie, natomiast wykazują bardzo silną tenden-
cję do zbrylania się.
Do wysiewania nawozów suchych – pylistych należy stosować rozsiewacze ślimakowe, bądź przystawki śli-

makowe do rozsiewaczy talerzowych. Oprócz ogólnie już znanych rozsiewaczy produkcji krajowej, na rynku 
pojawiły się nowe modele producentów UE (Bredal, Amazone , Fortchritt). 
Rozsiewacze ślimakowe typu BREDAL przeznaczone są do rozsiewania nawozów pylistych jak i innych nawo-
zów nie zbrylających się. Charakterystyczne dla nich, oprócz całkowicie bezpylnego rozsiewania, są następu-
jące cechy:
•	 rozsiewana warstwa nawozu na całej swojej szerokości jest równomierna.;
•	 nie następuje zatykanie otworów wysypowych dzięki ich dużej średnicy;
•	 ilość rozsiewanego nawozu jest regulowana;
•	 szerokość rozsiewu w zależności od typu rozsiewacza wynosi 6 lub 12 metrów;
•	 prędkość jazdy rozsiewacza podczas pracy wynosi 10 km/godz., co pozwala zwapnować w ciągu godziny 

6-12 ha;
•	 nie ma możliwości przypadkowego uszkodzenia rozsiewacza podczas pracy na nierównościach gruntu, 

czy kamieniach dzięki wysokiemu zawieszeniu ślimaków i braku części bezpośrednio stykającymi się z po-
wierzchnią ziemi.   
Do rozsiewania popiołów lotnych, zwłaszcza na dużych areałach, można również stosować zmodyfikowane 

cementowozy typu STEYER TRANDERS
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe o średnim zawilgoceniu (2-10% wilgoci) rozsiewa się za po-

mocą rozsiewaczy odśrodkowych (talerzowych) różnych typów. Należy jednak pamiętać że ilość rozsiewanych 
nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych jest wielokrotnie większa niż klasycznych nawozów mineral-
nych i stosowanie ich na dużych areałach wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z częstym ich załadun-
kiem (zjazd z pola, dojazd pod pryzmę nawozu, załadunek nawozu i ponowny wjazd na pole). Optymalnym 
rozwiązaniem jest stosowanie rozsiewaczy o dużej pojemności skrzyni ładownej i o takiej konstrukcji talerzy 
rozrzutowych, aby szerokość rozrzutu była maksymalnie duża. Rozsiewacze odśrodkowe typu BREDAL w za-
leżności od modelu posiadają skrzynię ładowną o pojemności od 3,6 m³ w modelu K40 do 14,3 m³ w modelu 
K125, a dzięki możliwości regulacji prędkości obrotowej talerzy rozrzutowych szerokość rozrzutu  może wy-
nosić nawet  do 36 metrów. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe o dużym zawilgoceniu (pow. 10%), 
takie jak: kreda jeziorna, wapno defekacyjne, posodowe, pokarbidowe zbrylają się tym silniej jak wzrasta ich 
wilgotność, toteż rozsiewanie ich rozsiewaczami odśrodkowymi jest utrudnione, a często wręcz niemożliwe. 
Do rozsiewania tych nawozów należy stosować rozrzutniki do obornika z pionowymi bębnami rozrzucającymi 
np. typu FORTSCHRITT.



TYPY WAPNA NAWOZOWEGO

Typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla nich określa Załącznik do Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego 
[Dz. U. Nr 130, poz. 1384].

Tabela 4

Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu

Objaśnienia do tabeli:
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.

Źródło: dane Ministra Gospodarki i Pracy, 2004

Typ Odmiana Składniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna zawartość
składników 

pokarmowych
CaO %

Inne wymagania
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h 01 Tlenek wapnia. 

Przerób skał wapiennych 80
Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

02 Tlenek wapnia. 
Przerób skał wapiennych 70

03 Tlenek wapnia. Przerób skał wa-
piennych 60

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 kwadra-
towych: 0,5 mm, %, co najmniej 
50

05 Węglan wapnia. Przerób skał wa-
piennych 40

Z
 p

ro
du

kc
ji 

ub
oc

zn
ej

06

Tlenek wapnia, węglan wapnia, 
krzemiany wapnia. Wapno poso-
dowe suche, wapno defekacyjne, 
wapno pokarbidowe

35
Zawartość wody, %, najwyżej 
10; zawartość chlorków, %, naj-
wyżej 2,51)

07

Węglan wapnia. 
Wapno pocelulozowe, wapno 
posiarkowe, wapno dekarboniza-
cyjne, 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)

08

Węglan wapnia. Wapno defekacyj-
ne, wapno posodowe odsączone, 
wapno pocelulozowe wilgotne, 
wapno poneutralizacyjne

25
Zawartość wody, %, najwyżej 
40; zawartość chlorków, %, naj-
wyżej 33) lub 3,52)

09 Węglan wapnia. Wapno defekacyj-
ne mokre, wapno posodowe mokre 20 Zawartość wody, %, najwyżej 50
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06a Węglan wapnia, wapno kredowe 
suche 35 Zawartość wody, %, najwyżej 10

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

08a Węglan wapnia, kreda odsączona 25 Zawartość wody, %, najwyżej 40

09a Węglan wapnia, wapno kredowe 
mokre 20 Zawartość wody, %, najwyżej 50



Tabela 5

Typy wapna nawozowego zawierającego magnez

Źródło: dane Ministra Gospodarki i Pracy, 2004
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Typ Odmiana Składniki podstawowe i sposób 
otrzymywania

Minimalna zawartość 
składników nawozowych Inne wymaganiaCaO + MgO 

[%]
w tym 

Mg) [%]

T
le

nk
ow

e 01

Tlenek wapnia i tlenek magnezu 
oraz węglan wapnia i węglan ma-
gnezu. Prażenie, mielenie, odsiewa-
nie skał wapniowo-magnezowych

75 25
Odsiew na sicie o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 2 mm, %, 
najwyżej 25

02

Tlenek wapnia i tlenek magnezu 
oraz węglan wapnia i węglan ma-
gnezu. Prażenie, mielenie, odsiewa-
nie skał wapniowo-magnezowych

60 20
Odsiew na sicie o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 2 mm, %, 
najwyżej 25

W
ęg

la
no

w
e

03

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan magne-
zu, tlenek wapnia i tlenek magnezu. 
Mielenie, odsiewanie skał wapnio-
wo-magnezowych lub mieszanie 
skał wapniowo-magnezowych z 
prażonymi skałami wapniowo-ma-
gnezowymi

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 kwadrato-
wych 0,5 mm, %, co najmniej 50

04

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan magne-
zu i tlenek wapnia. Mielenie, odsie-
wanie, mieszanie skał wapniowo-
-magnezowych ze skałami wapnio-
wymi 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 kwadrato-
wych 0,5 mm, %, co najmniej 50

05
Węglan wapnia i węglan magnezu. 
Mielenie, odsiewanie skał wapnio-
wo-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 kwadrato-
wych 0,5 mm, %, co najmniej 50

06

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan magne-
zu i tlenek wapnia. Mielenie, odsie-
wanie, mieszanie skał wapniowo-
-magnezowych ze skałami wapnio-
wymi 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 kwadrato-
wych 0,5 mm, %, co najmniej 50

07

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan magne-
zu i tlenek wapnia. Mielenie, odsie-
wanie, mieszanie skał wapniowo-
-magnezowych ze skałami wapnio-
wymi 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 kwadrato-
wych 0,5 mm, %, co najmnie
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