
WAPNOWANIE GLEBY A POTRZEBA NAWOŻENIA MAGNEZEM

ZAWARTOŚĆ MAGNEZU W GLEBIE

Zawartość przyswajalnego magnezu w glebie oznacza się laboratoryjnie. Potrzeby nawożenia magnezem 
zależą od trzech zasadniczych wskaźników:
•	 zawartości przyswajalnego magnezu w glebie;
•	 odczynu gleby;
•	 nasilenia objawów niedoboru magnezu na roślinach (głównie na zbożach).

Niska zawartość magnezu przyswajalnego 
Średnia zawartość magnezu przyswajalnego 
Wysoka zawartość magnezu przyswajalnego 

Rys. 1. Zawartość przyswajalnego magnezu w różnych glebach

Rys. 2. Zawartość magnezu w glebach Polski
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Tabela 1
Wycena zawartości magnezu w glebie

Źródło: dane IUNG-PIB

Tabela 2

Ocena punktowa niedoboru magnezu na roślinach

Źródło: dane IUNG-PIB

NIEDOBÓR MAGNEZU

Niedostatek magnezu w glebie wpływając na ograniczenie 
pobierania fosforu oraz osłabienie metabolizmu azotowego,  
w decydujący sposób obniża produktywność roślin bobowa-
tych grubonasiennych. Symptomy niedoboru magnezu wy-
stępują początkowo na liściach starszych, a w następnej kolej-
ności na młodszych. Niedobór ujawnia się w postaci chlorozy 
międzynerwowej, która może przybrać najpierw zabarwienie 
bordowe, a następnie przejść w całkowitą nekrozę tkanki.

Zapobieganie
 ȣ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę strączkowych;
 ȣ regularne stosowanie wapnowania;
 ȣ unikanie dużych dawek potasu;
 ȣ unikanie na glebach kwaśnych stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ȣ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).

Kategoria 
agronomiczna

gleby

Klasa zawartości magnezu (w mg Mg/100 g gleby)

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka

Bardzo lekkie do 1,0 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 od 6,1
Lekkie do 2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 5,1-7,0 od 7,1
Średnie do 3,0 3,1-5,0 5,1-7,0 7,1-9,0 od 9,1
Ciężkie do 4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 10,1-14,0 od 14,1

Liczba w skali i określenie
objawów niedoborów Objawy na roślinach

9 brak bez objawów

8-6 słabe 15-40% roślin wykazuje na dolnych liściach objawy paciorkowatości; rośliny 
są zielone lub jasnozielone

5-3 silne 40-75% roślin żółknie, na pojedynczych liściach występują objawy paciorko-
watości; rośliny miejscami zamierają

2-1 b. silne wszystkie rośliny silnie żółkną i większość z nich zamiera



NIEDOBÓR MAGNEZU

Objawy niedoboru magnezu zbliżone są do symptomów 
żółtaczki wirusowej. Począwszy od brzegów szczytowej czę-
ści liścia pojawia się żółknięcie blaszki między nerwami. Żół-
te lub pomarańczowożółte, nieregularne plamy są wyraźnie 
odgraniczone od zielonych części liścia, które utrzymują się 
wzdłuż nerwów, tworząc dość szerokie otaśmienie. Na skutek 
rozwoju grzybów saprofitycznych brzegi liści czernieją, a na-
stępnie rozpadają się. Od żółtaczki wirusowej objawy te róż-
nią się mniej intensywnym, żółtym zabarwieniem plam oraz 
brakiem charakterystycznej dla tej wirozy kruchości i łamli-

wości liści. Objawy niedoboru magnezu występują najczęściej w uprawie buraka na glebach lekkich, bogatych 
w wapń. Ujawnieniu ich sprzyja kwaśny odczyn i zła struktura gleby. 

Zapobieganie:
 ȣ stosowanie zrównoważonego nawożenia;
 ȣ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ȣ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ȣ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ȣ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR MAGNEZU

Niedobór magnezu występuje najczęściej w niekorzyst-
nych warunkach klimatycznych oraz złej strukturze gleby 
w stosunkowo powolnym stadium rozwoju kukurydzy w 
okresie między kwietniem a końcem czerwca, co prowa-
dzi do obniżki plonów. Symptomem niedoboru magnezu w 
przeciwieństwie do plam w formie łańcuchowej w zbożach 
jest tzw. „tygrysi” wzór powstający szczególnie na starszych 
liściach kukurydzy. Przy wysokich temperaturach kukurydza 
z niedoborem magnezu często przyjmuje wygląd wyschniętej  
z jednoczesnym opóźnieniem dojrzewania.

Zapobieganie:
 ȣ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę kukurydzy;
 ȣ regularne stosowanie wapnowania na glebach zakwaszonych;
 ȣ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ȣ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ȣ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).



NIEDOBÓR MAGNEZU

Istnieje ścisły związek między optymalną ilością magnezu 
w uprawach rzepaku, a zawartością oleju i plonami tej uprawy. 
Często niedobór związany jest z niską zawartością fosforu w 
roślinie. Symptomami niedoboru magnezu są żółte, a u nie-
których odmian czerwone lub czerwonopurpurowe przebar-
wienia starszych liści przy pozostających zielonych żyłkach. 
Niekiedy w okresie wiosennym występuje plamistość.

Zapobieganie:
 ȣ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę rzepaku, a w razie potrzeby dolistnie dokarmiać na-
wozami zawierającymi magnez.

 ȣ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych.
 ȣ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych.
 ȣ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu.
 ȣ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR MAGNEZU 

Symptomami niedoboru magnezu są ciemnozielone plamy 
ułożone łańcuchowo (nagromadzenie chlorofilu) na wybla-
kłych starszych liściach. Pojawiają się też prążkowane (tygry-
sie) wyblaknięcia między żyłkami liści (chloroza), które w za-
awansowanym stadium prowadzą do obumierania (nekrozy).

Zapobieganie:
 ȣ stosować zrównoważone nawożenie pod uprawę zbóż;
 ȣ regularne wapnowanie pola;
 ȣ unikać stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).



NIEDOBÓR MAGNEZU

Zapotrzebowanie na magnez w uprawie ziemniaka szcze-
gólnie po kwitnieniu jest znaczne. Z uwagi na dużą zależność 
między przebiegiem procesów asymilacyjnych a zawartością 
magnezu, ziemniaki z niedoborem magnezu wykazują mniej-
szą kumulację skrobi oraz dają mniejsze plony bulw. We wcze-
snym stadium rozwoju ziemniaka liście są bladozielone przy 
normalnym wzroście rośliny. W późniejszym stadium rozwo-
ju liście stają się żółte i zwijają się, a przy tym stają się bardzo 
łamliwe.

Zapobieganie:
 ȣ systematyczna regulacja odczynu na glebach kwaśnych;
 ȣ nawożenie ziemniaków zrównoważonymi dawkami nawozów potasowych i fosforowych;
 ȣ stosowanie nawozów zawierających magnez.

Przedziały potrzeb nawożenia magnezem określa się na podstawie:
•	 odczynu gleby; 
•	 zawartości przyswajalnego magnezu w glebie; 
•	 kategorii agronomicznej gleby; 
•	 objawów niedoboru magnezu na roślinach.

Tabela 3

Przedziały potrzeb nawożenia magnezem

Źródło: dane IUNG-PIB

Nawozy wapniowo-magnezowe są w Polsce głównym źródłem magnezu. W związku z tym nawożenie tym 
składnikiem jest związane z wapnowaniem.

Na glebach kwaśnych i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnego magnezu połowę naliczonej dawki CaO 
trzeba zastosować w postaci wapna zwykłego, a połowę w postaci wapna magnezowego o stosunku Ca:Mg jak 
3-2:1. Jeżeli dysponujemy nawozami o szerszym stosunku Ca:Mg, to wówczas naliczoną dawkę CaO stosujemy 
w cało ści w postaci wapna magnezowego (tab. 4).

Na glebach kwaśnych i o niskiej zawartości przyswajalnego magnezu 2/3 naliczonej dawki CaO należy za-
stosować w postaci wapna zwykłego, a l/3 w postaci wapna magnezowego (tab. 4). Na glebach, na których wap-
nowanie jest wskazane lub potrzeba jego wykonania jest ograniczona, a wykazują one bardzo niską lub niską 
zawartość przyswajalnego magnezu, zaleca się stosowanie bezwapniowych nawozów magnezowych. Nawozy 
te zaleca się również na gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości przyswajalnego magnezu, na których zasto-
sowano niedawno duże dawki nawozów wapnio wych. Na glebach lżejszych wystarczające są dawki 120-160 kg 
MgO /ha, na glebach cięższych 80-120 kg MgO/ha.

Nawożenie 
magnezem

Wskaźniki

odczyn zawartość
w glebie

objawy
niedoboru

na roślinach

kategoria
agronomiczna

gleby
Konieczne b. kwaśny b. niska b. silne i silne b. lekkie
Potrzebne kwaśny b. niska słabe lekkie

Wskazane lekko kwaśny
i obojętny b. niska i niska brak wszystkie



Tabela 4

Optymalne dawki nawozów wapniowo-magnezowych w t/ha CaO + MgO1/

1/ o stosunku Ca:Mg jak 3-2:1
Źródło: dane IUNG-PIB
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Kategoria 
agronomiczna

gleby

Zawartość magnezu w glebie

bardzo niska niska

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne konieczne potrzebne
Bardzo lekkie 1,5 1,0 1,0 0,7
Lekkie 1,7 1,2 1,2 0,8
Średnie 2,2 1,5 1,5 1,0
Ciężkie 3,0 1,5 2,0 1,0


