
WAPNOWANIE GLEB NA UŻYTKACH ZIELONYCH

Specyfika użytków zielonych, m.in. w odniesieniu do składu botanicznego runi i gleb łąkowych oraz ich 
wielofunkcyjne znaczenie w ekosystemach rolniczych wymaga nieco innego, niż w przypadku gruntów ornych, 
spojrzenia na ich wapnowanie. 

POTRZEBY WAPNOWANIA UŻYTKÓW ZIELONYCH

Poszczególne gatunki roślin łąkowych osiągają pełnię swojego wzrostu i rozwoju w ściśle określonych wa-
runkach siedliskowych. Znajduje to odniesienie do zasobności gleby w azot, potas, fosfor, a także jej odczynu. 
W przypadku nawożenia wapniem użytków zielonych istnieje sytuacja szczególna, będąca rezultatem obec-
ności w runi bardzo wielu gatunków różniących się wymaganiami wobec odczynu gleby. Dla traw stanowią-
cych najliczniejszą grupę w runi łąkowej, najbardziej odpowiednie są gleby o odczynie od kwaśnego do lekko 
kwaśnego. Tylko niektóre gatunki traw (kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna, rajgras wyniosły) pełnię swojego 
rozwoju osiągają w środowisku obojętnym, czy lekko zasadowym, natomiast rośliny bobowate najlepiej roz-
wijają się właśnie na tych glebach. Zioła łąkowe, obecne w runi w niewielkim udziale, wykazują natomiast 
duże zróżnicowanie, co do wymagań wobec odczynu gleby. Tolerancja roślin łąkowych na kwasowość gleb jest 
zdecydowanie większa niż roślin uprawianych na gruntach ornych. Ponadto reakcja roślin na odczyn gleby 
kształtuje się inaczej u poszczególnych gatunków niż u zespołów roślinnych, które tworzą się w specyficznych 
siedliskach łąkowych. Zjawisko to jest efektem oddziaływania wielu czynników biotycznych kształtujących ro-
ślinność użytków zielonych, zwłaszcza konkurencyjności pomiędzy komponentami runi. Specyfika odczynu 
gleb łąkowych w powiązaniu z ich zasobnością w składniki pokarmowe, zawartością materii organicznej oraz 
ich uwilgotnieniem, prowadzi do wykształcania się zbiorowisk trawiastych o określonej wartości użytkowej. 
Zależności te znajdują swoje odzwierciedlenie w fitosocjologicznym podziale trwałych użytków zielonych. 

Roślinność poszczególnych jednostek fitosocjologicznych podlega sukcesji pod wpływem zabiegów pra-
totechnicznych oraz zmian w siedlisku glebowym. Odnosi się to również do utrzymywania specyficznego dla 
danego zespołu roślinnego odczynu gleby.

Odczyn gleb łąkowych ulega istotnym zmianom. Zwiększanie zakwaszenia gleby jest rezultatem natural-
nego wyczerpywania się zasobów wapnia, głównie z powodu produkcji paszy oraz wymywania. Z plonem  
8 t siana wynosi się z łąki około 45 kg/ha wapnia. Jeszcze większe obniżanie się jego zawartości związane jest z 
wymywaniem tego składnika. W glebach łąkowych zasobnych w wapń głównymi minerałami zapasowymi są 
węglan wapniowy i dolomit. Rozpuszczalność tych związków zależy od stężenia dwutlenku węgla i koncentracji 
jonów H+ w roztworze glebowym. Z trudno rozpuszczalnego węglanu wapnia powstaje rozpuszczalny wodoro-
węglan wapniowy. W tym związku wapń jest bardzo ruchliwy i łatwo ulega wymywaniu z gleby. W warunkach 
klimatycznych Polski ilość wapnia wymywanego z gleb łąkowych wynosi około 200 kg/ha rocznie. Szczególnie 
ekstremalnymi niedoborami wapnia odznaczają się gleby pod użytkami zielonymi wykształconymi z torfów 
wysokich. Z tego względu wapnowanie użytków zielonych powinno być ukierunkowane bardziej na glebę niż 
na żywienie roślin.

Zmniejszanie się zasobów wapnia w glebach pod użytkami zielonymi jest także efektem nieprzemyślanej 
działalności człowieka wywołanej obfitym nawożeniem mineralnym, zwłaszcza azotowym, czy też organicz-
nym, przede wszystkim gnojowicą, a także czynniki pochodzenia antropogenicznego bądź zoogenicznego, na 
przykład kwaśne deszcze, odchody zwierząt pozostawiane na pastwiskach, zwłaszcza tych, na których obciąże-
nie jest zbyt duże. Sposób gospodarowania na użytkach zielonych posiada duży wpływ na potrzeby ich wapno-
wania związane z kwasowością uwolnioną w wyniku przemian azotu. 

Z tych względów siedlisko glebowe wymaga systematycznej obserwacji i kontroli odczynu gleby. Najbardziej 
pewnym miernikiem pozostaje analiza chemiczna, wykonana w stacji chemiczno-rolniczej. Wiarygodnym  
i pomocniczym wskaźnikiem jest szata roślinna, a właściwie zmiany ilościowe i jakościowe jakie dokonują się 
w runi.

Gleby na około 50% powierzchni użytków zielonych w Polsce wykazują pH mniejsze od optymalnego po-
ziomu 5,5, co wiąże się z zakwaszeniem gleb w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych w kraju. 



Dane te wskazują na duże potrzeby wapnowania gleb pod użytkami zielonymi, wykorzystywanymi do pro-
dukcji pasz dla krów mlecznych. W warunkach uregulowanego odczynu gleby można bowiem w pełni wyko-
rzystać potencjał produkcyjny mieszanek trawiastych, a zwłaszcza trawiasto-bobowatych na użytkach zielo-
nych, zapewniających produkcję pasz o najwyższej jakości i zaspokajających wysokie wymagania pokarmowe 
zwierząt. 

ZASADY WAPNOWANIA UŻYTKÓW ZIELONYCH

Istnieją różne poglądy dotyczące poziomu pH gleby, który wskazywałby na konieczność wapnowania gleb 
pod użytkami zielonymi. Nawozy wapniowe należy stosować w ilościach gwarantujących utrzymanie ich od-
czynu w optymalnym przedziale pHKCl 5,5-6,5 na glebach mineralnych i pHKCl 4,5-5,0 na glebach organicznych. 
Szczególnej troski wymagają użytki zielone z dużym udziałem roślin bobowatych w runi. W takiej sytuacji 
gleby mineralne powinny odznaczać się pH = 6,0, a organiczne pH = 5,3. W przeciwnym razie trwałość roślin 
bobowatych, zwłaszcza koniczyn, ulega znacznemu zmniejszeniu. Znaczne potrzeby wapnowania wykazują 
gleby przeznaczone pod przemienne użytki zielone, na których najczęściej wysiewane są mieszanki trawiasto-
-bobowate. Systematycznego wapnowania wymagają także trwałe użytki zielone położone na słabszych glebach 
grądowych, zwłaszcza śródpolne, śródleśne i górskie.

Odczyn gleb torfowych waha się w bardzo szerokim zakresie. Kwasowość tych gleb jest uwarunkowana 
przede wszystkim obecnością jonów wodorowych. Natomiast toksyczność glinu ruchomego na glebach torfo-
wych nie ma tak istotnego znaczenia, jak na glebach mineralnych. 

Tabela 1

Potrzeby wapnowania gleb torfowych

Źródło: dane IUNG-PIB

Tabela 2

Dawki wapna na użytkach zielonych [t CaO/ha]

Źródło: dane IUNG-PIB

Dawka wapnia zależy od:
•	 wrażliwości roślin na zakwaszenie;
•	 kwasowości torfu w warstwie górnej oraz w całym profilu;
•	 zawartości substancji organicznej.

Gleby organiczne jednakowe pod względem kwasowości o większej zawartości substancji organicznej po-
trzebują zwykle większej ilości wapnia dla osiągnięcia takich samych zmian odczynu. Torfy niskie zwykle nie 
są kwaśne i nie potrzebują wapnowania.

Na torfy typu przejściowego (jeżeli pH w KCI jest <4,5) wprowadza się zwykle 5 t CaCO3/ha, na torfy wyso-
kie o średnim stopniu rozkładu 5-8 t CaCO3/ha, a na torfy wysokie o słabym stopniu rozkładu 8-10 t CaCO3/ha.

Przedziały
Potrzeb wapnowania potrzebne pożądane warunkowo 

potrzebne ograniczone

pH gleby w KCl <4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 >5,0

Rodzaj gleby
Odczyn gleby w pH

bardzo kwaśny kwaśny
< 4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5

Mineralna bardzo lekka i lekka 1,5 1,5 1,0 1,0
średnia i ciężka 3,0 3,0 2,0 2,0

Organiczna 3,5 3,0 2,5 -



Odpowiednie wapnowanie gleb torfowych jest bardzo ważnym zabiegiem rolniczym, który należy wykony-
wać ostrożnie, ponieważ źle zastosowane może obniżyć wartość produkcyjną torfu. Nawozy wapniowe dajemy 
przeważnie na torfy wysokie, torfów przejściowych lub nizinnych prawie nie wapnujemy. Torfy wapnujemy 
tylko wtedy, gdy w l n roztworze BaCl2 pH <4. Wysokości dawki CaO dla torfów oblicza się w inny sposób niż 
dla gleb mineralnych, ponieważ warstwa orna torfu na powierzchni l ha waży 3 do l0 razy mniej niż taka sama 
objętość gleby mineralnej. Lepiej jest w przypadku torfów przeliczyć otrzymane wyniki nie na 100 g, lecz na 
l dcm3. Dla torfów przyjęto dawkę CaO nie wyższą niż odpowiadającą 1/2 kwasowości hydrolitycznej. Uważa 
się, że ilość CaO potrzebną do zwapnowania torfów powinno się obliczać nie na podstawie kwasowości hydro-
litycznej, ale z ilości CO2, który wydziela się z dodanego do torfu węglanu wapnia CaCO3, rozkładanego przez 
nagromadzone w torfie kwasy.

Przestrzeganie prawidłowych zasad wapnowania użytków zielonych, ze względu na możliwość nasilenia 
procesu nitryfikacji, którego skutkiem jest m.in. uwalnianie jonów H+, powodujących ponowne zakwaszenie 
gleby, jest bardzo ważne. W wapnowaniu użytków zielonych należy zwrócić szczególną uwagę na dobór opty-
malnej dawki nawozu zależnej od pH gleby i zawartości próchnicy. Najczęściej kształtuje się ona na poziomie 
1-1,5 t CaO/ha w odstępach co 6 lat. W zakresie częstotliwości stosowania wapnia podstawową rolę odgrywa 
skład granulometryczny gleb, a mianowicie im lżejsza jest gleba, tym należy ją częściej wapnować, lecz mniej-
szymi dawkami. Najlepszą formą nawozu wapniowego jest węglan wapniowy, a także węglan wapniowo-ma-
gnezowy oraz niekiedy siarczan wapniowy. Zalecanym terminem stosowania wapnowania na użytki zielone jest 
okres pozawegetacyjny, zwłaszcza późna jesień lub czasem wczesna wiosna, przed ruszeniem wegetacji roślin. 
Nawóz wapniowy jest stosowany na darń i nie może być wymieszany z glebą. Z tego względu należy wykorzy-
stać możliwość połączenia tego zabiegu z renowacją użytków zielonych, zwłaszcza z wykorzystaniem metody 
pełnej uprawy, w ramach której można wymieszać nawóz wapniowy z glebą.

Efekty wapnowania uwidaczniają się stosunkowo późno od momentu wykonania zabiegu, gdyż wapń po-
woli przenika do głębszych warstw gleby. Proces ten zależy od rodzaju i dawki stosowanych nawozów, ilości 
opadów, warunków wilgotnościowych i typu gleby. Przemieszcza się on w glebie w ciągu roku przeciętnie na 
głębokość 2-4 cm. 

ROLA WAPNOWANIA W PRODUKCJI PASZ

Zasadniczym celem wapnowania użytków zielonych jest usunięcie nadmiaru niepożądanej kwasowości  
w wierzchniej warstwie gleby. Najważniejsze korzyści produkcyjne wynikające z racjonalnego wapnowania gleb 
pod użytkami zielonymi to:
•	 uzyskanie  optymalnego dla wzrostu i rozwoju roślin łąkowych odczynu gleby,
•	 wstrzymanie procesu ich zakwaszenia;
•	 zwiększanie przyswajalności składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu, dla roślin łąkowych;
•	 zmniejszenie zawartości w glebie szkodliwych dla roślin jonów glinu i manganu;
•	 sprzyjanie poprawie żyzności i właściwości fizycznych gleby.

Korzystny wpływ wapnowania na produkcyjność runi zaznacza się głównie w całkowitej renowacji użytków 
zielonych i stanowi jeden z warunków wykorzystania postępu biologicznego, w postaci wysiewanych w mie-
szankach odmian hodowlanych, na ogół wymagających do wzrostu i rozwoju lekko kwaśnego lub obojętnego 
odczynu gleby. Wapnowanie jest elementem racjonalnego gospodarowania na użytkach zielonych i może mieć 
ważny wpływ na skład botaniczny seminaturalnych i antropogenicznych użytków zielonych. Optymalny po-
ziom pH, z punktu widzenia kształtowania się korzystnego składu botanicznego runi i jej wartości pokarmo-
wej, odpowiednio uwilgotnionych gleb mineralnych wynosi około 6,0. W tego typu siedliskach odpowiednie 
warunki do wzrostu i rozwoju znajdują najbardziej produktywne trawy pastewne oraz rośliny bobowate, szcze-
gólnie koniczyna biała. Większy poziom pH zalecany jest jedynie w runi z dominacją lucerny. Odczyn gleby ma 
duże znaczenie dla jakości runi mierzonej liczbą wartości użytkowej. 

Efekt modyfikacji odczynu gleby poprzez wapnowanie zależy jednak od klasy i typu gleby, na której zlokali-
zowane są łąki i pastwiska. Wskutek zwiększenia zawartości substancji organicznej, udziału utworów piaszczy-
stych i niedoborów wody pożądany dla roślin łąkowych poziom pH gleby zmniejsza się. 

Optymalny dla roślin łąkowych odczyn gleby reguluje jej fizyczne i chemiczne właściwości, ułatwia do-
stępność składników pokarmowych i przez to zwiększa plon runi. Na prawidłowo pielęgnowanych i wykorzy-



stywanych pastwiskach istnieje stała tendencja obniżania się w glebie wartości pH. Zjawisko to związane jest  
z akumulacją glebowej materii organicznej i zwiększaniem zasobności gleby w azot wskutek dużego udziału  
w runi roślin bobowatych. Komponenty te poprzez duże zapotrzebowanie na makroskładniki powodują stop-
niowy wzrost pojemności wymiennej kationowej i wysycenia roztworu glebowego jonami H+. Spadek pH jest 
więc konsekwencją zwiększonego tempa wiązania azotu atmosferycznego przez Rhizobium, zwiększonej mine-
ralizacji materii organicznej (nitryfikacja w miejscach wydalania moczu przez zwierzęta) i wymywania skład-
ników w głąb profilu glebowego. Ponadto stopniowe obniżanie się wartości pH może prowadzić do znacznego 
spadku produkcyjności pastwiska na skutek akumulacji fitotoksycznych ilości glinu i manganu w glebie. 

Stosunkowo duże ilości wapnia spożywanego przez zwierzęta w paszy wykorzystywane są w procesie prze-
tworzenia w surowce zwierzęce. Jednakże część wapnia pobranego w paszy wraca do gleby w odchodach zwie-
rząt. Niekiedy ilości te są na tyle duże, że przekraczają możliwości jego pobrania przez odrastające rośliny  
w okresie wegetacji, a wapń w formie jonowej jest podatny na wymywanie do głębszych warstw gleby. 

W Polsce zawartość wapnia w roślinach pastwiskowych jest zbyt mała. Optymalnym poziomem wapnia 
w paszy dla przeżuwaczy jest 0,7% w suchej masie. Niekorzystny dla zwierząt jest zarówno niedobór wapnia 
w paszy, jak i jego nadmiar. Większa koncentracja wapnia jest charakterystyczna dla roślin dwuliściennych 
(średnio 1,3% s.m.) niż w traw (0,5% s.m.). W każdej z grup roślinności łąkowej istnieje duże zróżnicowanie 
w jego zawartości związane ze specyfiką gatunkową. Rośliny występujące na glebach kwaśnych, tzw. kalcyfoby, 
kumulują niewielkie ilości wapnia, natomiast gatunki kalcyfilne zdecydowanie więcej. U gatunków o szerokim 
spektrum ekologicznym, występujących w różnych pod względem pH siedliskach, obserwuje się zwiększoną 
kumulację wapnia w warunkach wegetacji na glebach o odczynie obojętnym i zasadowym. Zawartość wapnia 
jest nie tylko cechą gatunkową, lecz także odmianową zarówno traw, jak i roślin bobowatych. 

Koncentracja wapnia w plonie suchej masy runi waha się w zależności od jej składu botanicznego i stadium 
rozwojowego roślin. W młodej runi trawiastej zawartość wapnia wynosi około 0,6% s.m., a w bogatej w zioła, za-
awansowanej pod względem rozwojowym, około 1,2% s.m. W trawach pastewnych istnieje duże zróżnicowanie 
zawartości wapnia w zależności od organu rośliny i jej stadium rozwojowego. 

Wraz z dobrym odżywieniem roślin w wapń, w runi wzrasta także zawartość innych składników mineral-
nych, m.in. fosforu i magnezu, niezbędnych do prawidłowego rozwoju układu kostnego i mięśniowego u zwie-
rząt, a niedostępnych dla roślin rosnących na glebach o niskim pH. Pod wpływem wapnia wzrasta strawność 
hemicelulozy i zwiększa się poziom pobierania paszy przez zwierzęta. Lepsza jakościowo, wskutek wapnowa-
nia, pasza zwiększa efekty produkcji zwierzęcej. Zarówno zwiększenie plonowania, jak i jakości paszy, wskazują 
na ekonomiczne uzasadnienie wapnowania gleb pod użytkami zielonymi o niskim pH.

Jednak nadmierne wapnowanie powoduje niekorzystne zmiany w składzie chemicznym pasz. Zbyt duża 
ilość wapnia w glebie unieruchamia związki fosforu, magnezu, żelaza, boru oraz wypiera z kompleksu sorpcyj-
nego potas i magnez. Pasza produkowana w tego typu siedliskach charakteryzuje się niedoborami wymienio-
nych składników. Szczególną uwagę należy zwrócić także na stosunek wapnia do fosforu w paszy, który powi-
nien wynosić 2:1. Zbyt duży stosunek występuje często późnym latem i jesienią, co jest niekorzystne zwłaszcza 
dla zwierząt niskowydajnych. Warto też wspomnieć, że nadmiar wapnia w paszy może powodować zmiany 
chorobowe u zwierząt określane jako hiperkalcemia. Szczególną uwagę należy zwrócić na nadmierne wapno-
wanie, które może zmieniać dostępność mikroelementów (Mn, Cu, Co) i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób 
przenoszonych przez glebę. Zbyt wysokie wartości pH gleby nie są wskazane w stanowiskach narażonych na 
okresowe susze, gdyż jest to związane z mniejszą dostępnością wielu składników mineralnych za wyjątkiem 
selenu i molibdenu, ważnych dla pasących się zwierząt. 

W świetle zmian składu chemicznego runi decyzja o wapnowaniu musi być wnikliwie przemyślana. Na 
wielu użytkach zielonych wystarczającym źródłem wapnia są nawozy azotowe i fosforowe, zawierające w swym 
składzie ten składnik (saletra wapniowa). Na przykład stosowanie saletry amonowej w wieloletnim nawożeniu 
użytków zielonych powoduje konieczność wapnowania gleb, a stosowanie saletry wapniowej przyczynia się do 
zachowania pożądanej wartości pH. Efekt ten należy wykorzystać zwłaszcza na użytkach zielonych, zlokalizo-
wanych na glebach zasobnych w azot. 



WAPNOWANIE A FUNKCJE EKOLOGICZNE UŻYTKÓW ZIELONYCH

W świetle upowszechniania zasad rolnictwa zrównoważonego wapnowanie użytków zielonych powinno 
służyć nie tylko celom produkcyjnym, lecz również stwarzać warunki dla pozyskiwania szerokiej gamy dóbr 
ekologicznych z łąk i pastwisk. Wapnowanie gleb pod użytkami zielonymi może indukować i stymulować ten 
proces poprzez:
•	 przeciwdziałanie zakwaszeniu wód gruntowych i powierzchniowych;
•	 wzrost liczebności i aktywizację mikroflory i fauny glebowej;
•	 utrzymanie równowagi wapniowej w środowisku.

Przeciwdziałanie zakwaszaniu użytków zielonych decyduje o ich wielorakich funkcjach ekologicznych  
w ekosystemach rolniczych. Jedną z nich jest rola swoistego filtru, tworzącego barierę migracji biogenów do 
wód. Obecność użytków zielonych i zbiorowisk trawiastych w dolinach rzek oraz obniżeniach terenowych two-
rzy specyficzną strefę buforową, dzięki której przechwytywane są składniki biogenne wymywane z pól upraw-
nych, zwłaszcza związki azotu i fosforu. Jednak strefa ta nie będzie wydajnym sorbentem, jeśli pH gleb spadnie 
poniżej wartości 4,0, ponieważ w takich warunkach znacznie zmniejszy się ich pojemność sorpcyjna. Dlate-
go obligatoryjne wapnowanie naturalnych użytków zielonych nie jest konieczne. Na niektórych typach łąk, 
zwłaszcza łęgowych, dobre zaopatrzenie gleby w wapń następuje w sposób naturalny. Wraz z namułami rzecz-
nymi na łąki zalewane wprowadzanych jest bowiem około 250 kg Ca/ha.

Zakwaszenie gleb stymuluje powstawanie w nich nitrozoamin. Gleby pod użytkami zielonymi odznaczające 
się bogactwem życia biologicznego, są szczególnie narażone na powstawanie fitotoksycznych i rakotwórczych 
związków. W glebach o pH 4,0-6,0 zawartość nitrozoaminu jest znacznie większa w porównaniu z glebami  
o pH 6,5-7,5. Utrzymywanie odczynu gleb łąkowych na poziomie około 6,0 jest więc racjonalnym działaniem  
w ochronie bioróżnorodności ekosystemów lądowych i wodnych, które mogą być potencjalnie zagrożone wsku-
tek przedostających się do nich nitrozoamin. Stosowanie wapnowania użytków zielonych zlokalizowanych na 
kwaśnych glebach zwiększa populację dżdżownic. Większa aktywność fauny glebowej stymuluje procesy prze-
miany materii organicznej oraz przyspiesza obieg azotu i fosforu. Ponadto dżdżownice odgrywają istotną rolę 
we wprowadzaniu wapnia do gleb użytków zielonych, na których wapnowanie jest stosowane na powierzchnię 
darni. Wiele gleb pod użytkami zielonymi charakteryzuje się stosunkowo silną zdolnością do wiązania metali 
ciężkich w warunkach obojętnego odczynu gleby. Zakwaszenie gleb może wyraźnie zmniejszać tą zdolność  
i tym samym zwiększać ryzyko włączania metali ciężkich do łańcucha pokarmowego oraz zanieczyszczać cie-
ki i zbiorniki wodne. Czynnik ten jest ważny z punktu widzenia interpretacji potrzeb wapnowania gleb na 
obiektach nawadnianych ściekami technologicznymi i nawożonych osadami ściekowymi. W tym przypadku 
zastosowanie węglanu wapnia wyraźnie zmniejsza, nawet po siedmiu latach od zastosowania, zawartość kadmu 
i ołowiu w glebie.

Dużym problemem w zakwaszonych glebach łąkowych jest zagrożenie toksycznością wolnych jonów glinu. 
Zwiększenie wartości pH powyżej 4,0 niweluje szkodliwe działanie tego jonu. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego zasadne jest okazjonalne wapnowanie użytków zie-
lonych. Powinno ono wynikać z wieloletniego gospodarowania w określonym zbiorowisku, niemniej stosowa-
nie do 3 t CaCO3/ha co 5-10 lat wydaje się najbardziej uzasadnione.
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