
WAPNOWANIE – wybrane zagadnienia dla praktyki rolniczej 

Aktualnie ponad 50 proc. gleb użytkowanych rolniczo wykazuje silne zakwaszenie. Jego 
przyczyną, obok naturalnych warunków glebowo-klimatycznych sprzyjające wymywaniu wapnia i 
magnezu z gleby, są zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne oraz zakwaszające działanie 
nawozów mineralnych. Jak z tym sobie radzić? 

 

ZNACZENIE WAPNOWANIA 

• Zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin 

• Zmniejszenie przyswajalności metali ciężkich 

• Poprawa struktury gleb 

• Poprawa zdolności sorpcyjnych i retencyjnych 

• Higienizacja 

• Wzrost plonowania roślin 

• Poprawa jakości produktów 

 

Zakwaszenie gleb zwiększa się z roku na rok, stąd potrzeba wapnowania gleb jest jeszcze 
większa. Wg. IUNG PIB w Puławach zużycie wapna nawozowego w Polsce zmniejszyło się dramatycznie 
po zniesieniu dotacji w roku 2004. Aktualnie stanowi niespełna 30 proc. ilości wapna stosowanego w 
końcu lat 90. i w ok. 15 proc. pokrywa rzeczywiste potrzeby wapnowania. 

 

OKREŚLANIE DAWEK NAWOZÓW WAPNIOWYCH 

              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 skutki 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.  

 



 

 
 

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.  

 

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 jeszcze 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 stosowane jest bezpośrednio pod rośliny najbardziej wrażliwe (lucerna, burak cukrowy). 
Jest to jednak postępowanie mało racjonalne. Lepiej jest zastosować je pod ich przedplony. 
Niekorzystne 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 unikać bezpośredniego wapnowania pod len, aby nie obniżyć jakości 
włókna. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować choroby fizjologiczne u tych roślin, 
np. parcha ziemniaka lub chlorozę 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.  

 
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. 
Wapnowanie powinno być stosowane tam, gdzie jest to organizacyjnie i technicznie możliwe, 
przy czym im zabieg ten jest przeprowadzony wcześniej, tym większe są jego efekty. 

 

 

 



WYBÓR WAPNA 

W skutecznym wapnowaniu ważny jest prawidłowy wybór nawozu. Forma nawozu jest jednym 

z ważniejszych czynników decydujących o efektywności wapnowania, a zatem o szybkości odkwaszania 

gleby. Na polskim rynku mocą ustawy dopuszczone do obrotu są nawozy wapniowe, spełniające 

wymogi załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, 

poz.1384) i wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. (Dz. U. Nr 

119, poz. 765). 

 

 nawozy tlenkowe (na przykład wapno palone) charakteryzują się szybkim działaniem, dlatego 

zaleca się je stosować na cięższych glebach oraz w przypadku bardzo niskiego pH. Na lekkich 

glebach mineralnych mogą być stosowane interwencyjnie w bardzo umiarkowanych dawkach. 

Stosowanie na glebach organicznych może prowadzić do ich szybkiej degradacji. Ze względu 

na właściwości parzące tylko w wyjątkowych sytuacjach stosować pogłównie na przykład na 

użytkach zielonych, trawnikach i plantacjach wieloletnich, i tylko w małych dawkach i na suche 

rośliny, by ich nie uszkodzić. W takich przypadkach lepsze i bezpieczniejsze jest stosowanie 

wapna węglanowego; 

 wapno węglanowe jest występującą naturalnie w przyrodzie formą wapnia i charakteryzuje się 

wolniejszym, ale skutecznym działaniem. Najszybciej działającym nawozem węglanowym jest 

kreda nawozowa. Węglanowa forma wapna zalecana jest do stosowania na mineralnych 

glebach lekkich i średnich oraz glebach organicznych i organiczno-mineralnych. Jest to forma 

bezpieczna w stosowaniu pogłównym – na plantacje wieloletnie. Polecana jest także do 

zachowawczego wapnowania gleb cięższych; 

 nawozy wapniowo-magnezowe należy stosować na gleby ubogie w magnez, bo jest to 

najtańsze źródło tego składnika; 

 dobrego działania nawozów wapniowych można spodziewać się tylko wtedy, gdy są bardzo 

drobno zmielone. 

TERMIN STOSOWANIA WAPNOWANIA 

Najbardziej optymalnym terminem jest okres pożniwny, późne lato do późnej jesieni, bo 

można wtedy dobrze wymieszać wapno z glebą i dłuższy jest okres od jego stosowania do siewu lub 

sadzenia roślin. By wapno mogło dobrze i szybko zadziałać, potrzebne jest dobre uwilgotnienie gleby, 

czyli warto wykorzystać jesienno-zimowe zapasy wody. Wiosenny termin stosowania pylistych form 

wapna, które wymagają wymieszania z glebą może powodować przesuszenie gleby, a czas reakcji 



wydłuża się. Wczesną wiosną natomiast zaleca się stosować interwencyjnie szybko działające wapno 

granulowane, nie wymagające wymieszania z glebą, szczególnie polecane na zboża ozime, rzepak i 

plantacje wieloletnie. Procesy przemian w glebie po wapnowaniu przebiegają z różną szybkością, 

zależną przede wszystkim od odczynu i klasy gleby, rodzaju nawozu, stopnia jego zmielenia i ilości 

opadów. Odczyn może stabilizować się nawet do około roku. 

 

 

ZALECENIA PRAKTYCZNE 

1. Optymalny zakres odczynu dla maksymalnego plonowania większości roślin uprawnych mieści 

się w przedziale pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych na zakwaszenie w przedziale pH od 

6,0-7,0, lecz bliżej tej górnej granicy. 

2. Kontrola odczynu gleby powinna być prowadzona ciągle, tj. systematycznie, z wykorzystaniem 

wszelkich dostępnych środków (obserwacji roślin uprawnych, chwastów, pomiarów odczynu 

gleby w polu i w laboratorium) 

3. Regulacja odczynu polega na utrzymaniu w uprawianej glebie zakresu pH zapewniającego 

optymalne warunki wzrostu rośliny najbardziej wrażliwej na zakwaszenie. Z reguły są to rośliny 

liściaste, a ze zbóż jęczmień. 

4. Decyzję o wapnowaniu pola należy rozważyć w sytuacji, gdy odczyn gleby spadnie o 0,5 

jednostki pH poniżej zakresu optymalnego dla danej kategorii agronomicznej gleby. 

5. Dobór nawozu wapniowego nie jest prosty, zależy od terminu wapnowania, z tym, że na 

glebach o niskim kompleksie sorpcyjnym (gleby bardzo lekkie) wskazane są małe dawki wapna 

w formie wolno działającej (wapno węglanowe) 

6. Ze względów praktycznych nie należy bezpośrednio wapnować niektórych roślin uprawnych, 

wrażliwych na wapno (ziemniaki, len, łubin żółty, owies) 

7. Wapno, po zastosowaniu, należy w miarę możliwości dokładnie wymieszać z glebą. 

8. Nie należy łączyć zabiegu wapnowania z jednoczesnym wywożeniem i przyorywaniem 

nawozów naturalnych (obornik, gnojowica), a także ze stosowaniem nawozów fosforowych i 

azotowych zawierających azot w formie amonowej, ponieważ dochodzi do dużych strat 

składników pokarmowych. Między tymi zabiegami jest wskazana przerwa, która powinna 

trwać przynajmniej przez 4-6 tygodni.   

9. W glebie przewapnowanej i zasadowej jon amonowy (NH4 +) przekształca się w amoniak (NH3), 

który jest toksyczny dla młodych roślin. Szczególnie wrażliwe są młode siewki buraka 

cukrowego i wielu warzyw. Dlatego na takich glebach najbezpieczniej jest stosować azot 

dopiero pogłównie, od fazy 2 liści właściwych 



10. Przez okres około jednego roku po zwapnowaniu następują zmiany i stabilizacja odczynu, a w 

konsekwencji w tym okresie mogą następować zakłócenia w pobieraniu niektórych składników 

pokarmowych, szczególnie większości mikroskładników pokarmowych, oprócz molibdenu. 

Dlatego nie zaleca się intensywnego wapnowania bezpośrednio przed uprawą roślin o dużych 

wymaganiach względem mikroskładników (burak cukrowy, rzepak, motylkowe 

drobnonasienne i warzyw cebulowych, dyniowatych, baldaszkowatych i pomidora. Szczególnie 

efektywne jest wówczas dokarmianie dolistne mikroskładnikami, również zbóż. 

11. Z uwagi na bardzo szybkie wymywanie wapnia i magnezu pod uprawami wieloletnimi i 

trawnikami, na których stosuje się deszczowanie oraz zawsze pod uprawami bezorkowymi, 

zaleca się częste wapnowanie małymi dawkami nawozów; w glebach o uregulowanym 

odczynie, wapń występuje w ilościach pokrywających pełne wymagania roślin. Na roślinach 

objawy niedoboru wapnia obserwuje się rzadko, a występujące na przykład na owocach 

pomidora lub na jabłkach spowodowane są przede wszystkim antagonistycznym działaniem 

wysokich dawek potasu lub powszechnym deficytem boru. 

12. Nie wolno na glebach mineralnych, nawet lekkich, doprowadzać do nadmiernego zakwaszenia 

(pH w 1M KCl poniżej 4,5-5,0), bo w takich warunkach powstaje nadmiar toksycznego dla roślin 

glinu, manganu, szkodliwych metali ciężkich itp. Rośliny przestają rosnąć na skutek ich 

toksycznego wpływu, jako skutek nadmiernego zakwaszenia gleby. 
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