
Wapnowanie gleb zimą i wiosną 

Najbardziej odpowiednią porą do rozsiania nawozów wapniowych jest okres 

pożniwny. Najlepiej wysiewać je bezpośrednio na ściernisko. Późniejsze zabiegi 

uprawowe, umożliwiają dobre wymieszanie wapna z wierzchnią warstwą gleby. Mniej 

korzystne, ale często stosowane w praktyce jest wapnowanie jesienne, przed orką 

zimową. Jednak zdarza się tak, że przez obfite opady oraz spiętrzenie prac polowych 

wielu rolników nie jest w stanie przeprowadzić planowanego zabiegu wapnowania w 

optymalnym terminie. Przy zachowaniu określonych zasad można to wykonać zimą 

lub wczesną wiosną. Wapnowanie w tym okresie ma wiele korzyści. Poza korzyściami 

organizacyjnymi, umożliwia również zakup tańszego wapna niż w sezonie. 

Wapnowanie zimą przynosi lepsze efekty niż wapnowanie przeprowadzone wiosną. W 

czasie stosowania wapnowania w tym okresie wydłuża się czas oddziaływania wapna 

na glebę.  W przypadku tego nawozu im dłuższy okres rozpuszczania, tym lepiej dla 

rośliny, która będzie siana na świeżo wapnowanym stanowisku. Ponadto ciężki sprzęt 

rozsiewający nie ugniata nadmiernie gleby i nie niszczy jej struktury.  

Rozsiewanie nawozów wapniowych w terminie zimowym nie stwarza zagrożeń dla 

środowiska. Wapno to kopalina, nie zawierająca składników, których ewentualne 

przedostanie się do wód gruntowych groziłoby ich zanieczyszczeniem. Poprzez 

podniesienie odczynu  gleby, następuje zmniejszenie  intensywności wymywania 

składników pokarmowych, polepszenie  ich wykorzystania przez rośliny oraz  

aktywizacja  życia biologicznego  gleby. Wapń scala także cząstki elementarne gleby 

w większe agregaty, poprawiając jej strukturę. Wapnowanie sprzyja również 

nagromadzeniu substancji humusowych, które tworzą próchnicę.  

Należy pamiętać, że zabieg ten można wykonać na polach, na których nie występują 

spływy wiosenne. Wapna nie można stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych 

śniegiem, zamarzniętych do głębokości powyżej 30 cm oraz podczas opadów deszczu. 

Reguluje to ustawa o nawozach i nawożeniu. Wapno rozsiane na zamarzniętą glebę, 

mogłoby zostać zmyte z pola przez deszcz lub topniejący śnieg. Pola nie powinny być 

pokryte grubą warstwą śniegu, gdyż podczas roztopów może dojść do przemieszczania 

się wapna wraz z wodą i efekt odkwaszania mógłby być nierównomierny. Cienka 

warstwa śniegu nie stanowi przeszkody.  

Nawozy wapniowe najkorzystniej jest rozsiewać tuż przed zapowiadaną odwilżą. 
Dobrą porą dnia są godziny poranne, ponieważ wierzchnia warstwa gleby jest jeszcze 

zmrożona. Wjazd ciężkiego sprzętu na pola nie powinien powodować niekorzystnych 

skutków. W godzinach południowych gleba rozmarza, a nawóz powoli rozpuszcza się, 

rozpoczynając proces powierzchniowego odkwaszania. Woda przemieszcza wapń na 

kilka centymetrów w głąb warstwy ornej. Wiosenne uprawki pod rośliny jare 

spowodują głębsze rozprowadzenie nawozu i wymieszanie go z glebą. 



Podczas wapnowania zimowego powinno się stosować przede wszystkim wapno 

węglanowe. Wapno węglanowe działa tym lepiej (szybciej), im jest niższa 

temperatura. Dobrym nawozem wapniowym jest kreda. Kreda składa się cząsteczek 

mniejszych niż 0,15 mm. Pylistość kredy wpływa na jej dobrą rozpuszczalność. 

Dlatego kreda odznacza się dużą siłą zobojętniającą. 

Dobrym i wygodnym rozwiązaniem jest wapno granulowane. Można je rozsiewać 

uniwersalnym rozsiewaczem do nawozów. Jest ono jednak znacznie droższe od 

sypkich nawozów wapniowych. 

Większe problemy występują na polach z roślinami. Na polach kwaśnych i bardzo 

kwaśnych nawożenie mineralne jest nieefektywne. Dlatego zima jest ostatnim 

momentem na zmianę pH na takich stanowiskach. W zbożach dobrze rozkrzewionych, 

można stosować każdy rodzaj wapna węglanowego, jednak najlepsza jest kreda. Nie 

należy stosować wapna tlenkowego. 

W przypadku rzepaku wykonanie zabiegu jest trudniejsze, ze względu na całkowite 

pokrycie gleby roślinnością. Obecny na roślinie nawóz w trakcie hydrolizy może 

uszkodzić zawiązki pędu głównego. Można zastosować każdy nawóz węglanowy, 

jednak najbardziej bezpieczne są nawozy granulowane. 

Jeśli nie odkwaszono gleb przeznaczonych pod rośliny jare po żniwach, w okresie 

jesiennym lub zimą, to zabieg wapnowania można przeprowadzić także wczesną 

wiosną.  

Niski odczyn gleby ma wpływ na zahamowanie wzrostu roślin uprawnych, słabe ich 

ukorzenianie i krzewienie u zbóż. Jeśli na przedwiośniu można wjechać w pole to 

powinno się przeprowadzić  wysiew nawozu wapniowego. 

Zabiegu nie należy odkładać w czasie, ponieważ tempo rozpuszczania nawozów 

zależeć będzie od przebiegu pogody, a w szczególności od dostępności wody. Czas 

pomiędzy wapniowaniem, a wysiewem nawozów azotowych powinien być możliwie 

jak najdłuższy. Krótki odstęp czasu pomiędzy tymi zabiegami może skutkować 

stratami azotu, w wyniku uwsteczniania azotu z nawozów azotowych. 

Z uwagi, że zachodzi niebezpieczeństwo przenawożenia, nie jest wskazane sięganie po 

nawozy tlenkowe. W takim przypadku może dojść do podniesienia odczynu gleby 

znacznie powyżej pH 7,2, co spowoduje, że wiele składników nawozowych stanie się 

niedostępnych dla roślin. Wapno tlenkowe działa w glebie bardziej agresywnie, 

dlatego podczas jego stosowania istnieje niebezpieczeństwo gorszych wschodów. 

 Dawki wapna wiosną powinny być mniejsze niż stosowane w terminach 

standardowych.  

Na wiosnę powinno wykorzystywać się nawozy węglanowe. Najszybciej działającym 

(rozpuszczającym się) spośród nawozów węglanowych jest kreda, którą stosuje się w 

ilości 1-1,5 t/ha, czyli 0,5 t/ha w przeliczeniu na CaO. 



W praktyce nie można zaprzestać wapnowania gleb, bo zawsze skutkuje to obniżką 

plonów. Wapnowanie to działanie zachowawcze, które nie dopuszcza do spadku 

odczynu gleby. 

Wysiewając wapno trzeba pamiętać, że nie można łączyć go z niektórymi nawozami. 

Wskazane jest zrobić przerwę (2–3 tygodni), między wysiewem wapna a wysiewem 

nawozów lub rozrzuceniem obornika. Należy pamiętać także o tym, że bezpośrednie 

po wapnowaniu nie powinno się wysiewać nasion roślin uprawnych.  
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