
Zastosowanie mączki bazaltowej w nawożeniu i ochronie 

roślin 

Obecnie w rolnictwie coraz powszechniej stosowane są nawozy uzupełniające, takie 

jak mączki. Powstają one w wyniku rozdrobnienia litych skał do frakcji pylastej. Uzyskiwane 

są najczęściej z wapieni, dolomitów, bentonitu, fosforytów, granitów i bazaltów. Prawie 

wszystkie nawozy tego rodzaju dostarczają zaledwie jednego lub dwóch składników 

pokarmowych. Wyjątkiem są mączki bazaltowe.  

              Zainteresowanie mączkami bazaltowymi ma swoje źródło z obserwacji pól 

uprawnych pola i ogrodów, położonych na stokach nieczynnych wulkanów.  Stwardniała lawa 

szybko zamienia się z żyzną glebę. Wyjątkową żyzność gleby wulkanicznej nie udaje się w 

pełni wyjaśnić tylko na podstawie analiz chemicznuch. Źródłem dobrego wzrostu roślin jest 

prawdopodobnie odpowiednia proporcja składników mineralnych oraz wzajemne związki 

między tymi składnikami. Czynne wulkany znajdują się obecnie tylko w niektórych 

miejscach na Ziemi. Skały bazaltowe występują w Środkowej Europie, w tym między innymi 

także w Polsce. Analiza chemiczna pyłu powstającego przy okazji eksploatacji kruszywa 

bazaltowego wykazała, że jest on podobnie bogaty w rożne minerały i mikroelementy jak 

żyzny muł z Nilu (tabela 1). 

Tabela 1. Porównanie składu mączki bazaltowej i mułu z Nilu [1] 

Składnik Mączka bazaltowa [%] Muł z Nilu [%] 

SiO2 44,32 48,50 

Al 12,87 19,35 

CaO 9,99 3,31 

Fe2O3 11,51 10,47 

MgO 10,01 2,95 

P2O5 0,45 1,20 

K2O 0,91 0,92 

Mn2O3 0,24 b.d. 

Na2O 2,85 0,81 

SO3 0,05 b.d. 

TiO2 2,04 b.d. 

BaO 0,05 b.d. 

 

Mączki mineralne (mączki skalne) zawierają wiele składników mineralnych i 

mikroelementów w składzie i proporcjach zwykle spotykanych w naturze. Dlatego można je 

traktować jako naturalny nawóz,  dostarczający niezbędnych minerałów glebie, a przez to 

roślinom. Jest to nawóz bezpieczny, bez możliwości przedawkowania jakichś składników lub 

dostarczania ich w niewłaściwej proporcji. 

           Składniki z mączek są stopniowo rozpuszczane i rozprowadzane w glebie. Staje się to 

głównie dzięki mikroorganizmom glebowym, a także procesom fizykochemicznym, wskutek 

ruchów powietrza, wody i  cząstek gleby. 

           Ponieważ minerały i mikroelementy uwalniane są z mączek skalnych bardzo powoli, 

są one bardzo cenione w ogrodnictwie ekologicznym. Stanowią one rezerwę nawozów w 

glebie, która jest opróżniana systematycznie, w miarę zapotrzebowania roślin. Właściwa 



proporcja składników mineralnych pozwala uniknąć błędów w nawożeniu. Z tego powodu 

mączki skalne szczególnie polecane są dla początkujących ogrodników, sadowników czy 

rolników którzy dopiero przestawiają się na metody uprawy ekologicznej. 

           Zaletą mączek skalanych, a szczególnie bazaltowej jest także poprawa zdolności gleby 

do zatrzymywania wody i składników pokarmowych. Na glebie na której zastosowano 

mączkę tworzą się trwalsze guzełki, wzrasta zawartość substancji organicznej, lepiej 

zatrzymywana jest woda w warstwie próchniczej, przez co polepsza się wymiana jonów. Ma 

to duże znaczenie w procesach odżywiania roślin. Mączka również pełni rolę sanitarną 
zapobiegając rozszerzaniu się chorób i szkodników oraz zwiększając rezerwy składników 

pokarmowych dla uprawianych roślin. Ponadto mączka bazaltowa doskonale współdziała z 

biohumusami, obornikiem i innymi nawozami organicznymi. 

             Inne zalety mączek bazaltowych to ich nietoksyczność, w tym również dla 

organizmów wodnych oraz niemożliwość przedawkowania. Mączki bazaltowe nie są 
wymywane przez wodę. Nie posiadają terminu przydatności do stosowania, ani 

maksymalnego okresu przechowywania. 

Skład mączki bazaltowej 

Korzystną cechą pozyskiwanych z bazaltów mączek skalnych jest zróżnicowany skład 

chemiczny, zarówno pod względem makro i mikroelementów, jak i pierwiastków śladowych. 

Charakteryzują się dużą zawartością dużą zawartością tlenków wapnia i magnezu, alkaliów, 

glinki i krzemionki. Przykładowy skład zawiera tabela 2.  

Tabela 2. Skład chemiczny nawozów wytwarzanych na bazie skał bazaltowych [4] 

Składniki Zawartość [%] 

SiO2 42,95 

Al2O3 11,51 

TiO2 0,40 

Fe2O3 4,59 

MnO 0,07 

CaO 12,18 

MgO 6,95 

Na2O 2,07 

K2O 2,85 

P2O5 0,47 

 

Udział w przeliczeniu na najważniejsze pierwiastki przedstawia się następująco: Si – 24%, Fe 

– 8,7%, Mn – 0,15%, Ca – 7,5%, Mg – 9,4%, Na 1,7%, K – 1,0%, P – 0,4%. 

 

 

 

 



Tabela 3. Pierwiastki śladowe w nawozach wytwarzanych na bazie bazaltowych skał 

wulkanicznych [4] 

Pierwiastki Zawartość [g/Mg] 

B 2,2 

Ba 288,2 

Bi 11,2 

Ce 167,1 

Co 45,5 

Cr 187,5 

Cu 34,2 

La 78,3 

Li 58,5 

Mo 2,7 

Nb 31,2 

Ni 105,4 

Rb 24,2 

Sc 32,3 

Se 55,0 

Sr 439,9 

Ta 3,2 

V 252,7 

Y 33,6 

Zn 121,6 

Zr 292,1 

Pylaste produkty wytwarzane ze skał bazaltowych uważane są za nawozy 

mikroelementowe, ze względu na znaczne ilości występujących w nich pierwiastków 

śladowych. Najważniejsze dla roślin uznaje się: Mn, Zn, Cu, Mo, B, Fe, Se. 

Przykładowy skład mechaniczny mączki bazaltowej przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Skład ziarnowy mączki bazaltowej [4] 

Frakcja [mm] Udział procentowy [%] 

>1 0 

0,5-1 0,1 

0,25-0,5 0,2 

0,1-0,25 17,9 

0,06-0,1 78,1 

<0,06 3,7 

Mączka bazaltowa jest bardzo dobrym dodatkiem zwłaszcza dla gleb ciężkich i gleb 

piaszczystych ubogich w iły. W ogrodnictwie poleca się dodatek mączki około 15 kg na 1 ar 

(1,5 tony na ha). Choć można dodać, że niektórzy dopuszczają, zwłaszcza przy pierwszym 

stosowaniu, również dawki większe 20 kg a nawet 50 kg na 1 ar. W sadownictwie sugeruje 

się dawkować 10 - 15 kg na 1 ar. Inni autorzy przy regularnym stosowaniu mączki w sadach i 

ogrodach polecają dawkę mniejszą około 200-300 kg na ha, czyli 2-3 kg na 1 ar.  

           Jako dodatek do kompostu mączkę można rozsypywać bezpośrednio na glebę, ale 



można ją też dodawać do kompostu, z reguły proponuje się 5-7 kg na 100 kg kompostu to jest 

50-70 na tonę masy kompostu. Najlepiej jest posypywać każdą układaną warstwę pryzmy. 

           Przed wysadzeniem rozsady wszelkich roślin warto zastosować mączkę bazaltową 
poprzez wymieszanie jej z wierzchnią warstwą gleby. Gdy sadzimy krzewy, drzewka 

owocowe, a także krzewy ozdobne, warto dodać jest mączki również pod korzenie. Można 

również dodać mączki do papek wzmacniających sporządzanych z gliny, krowieńca i 

serwatki, w której macza się korzenie przed sadzeniem. Gdy uprawiamy rośliny jagodowe lub 

krzewy owocowe, można rozsypywać mączkę wprost na rośliny. Przy uprawie roślin 

motylkowych grochu, fasoli, soi, soczewicy, także marchwi rozsypuje się mączkę wprost na 

glebę i przykrywa kompostem.  

           Opylanie roślin mączką bazaltową zwalcza szkodniki szczególnie mszyce m.in. na 

kapuście i kalarepie. Ponadto mączka bazaltowa jest dobrym preparatem zwalczającym 

mszyce ziemniaczaną i pchełkę kapuścianą. Najlepiej opylać rośliny z rana gdy są zwilżone 

rosą. W okresie intensywnego wzrostu i dużego zagrożenia ze strony szkodników zabiegi 

powtarzać najlepiej co tydzień. Zazwyczaj zaleca się wykorzystywać do opylania 1-2 kg na 

100 metrów kwadratowych (1 ar). Ta metoda zwalczania szkodników jest bardzo 

ekologiczna, bo preparat jest nietoksyczny. Niszczenie polega na zaczopowywaniu przez pył 

przewodów powietrznych na powierzchni skóry owadów o miękkiej skórze. Maleńkie 

kryształki mączki osiadają miedzy poszczególnymi segmentami ciała i ocierają skórę tak 

silnie i boleśnie ze owady giną z głodu. Ta metoda ma też wadę. Otóż niestety w podobny 

sposób giną również niektóre owady pożyteczne. Poza tym ogrodnik powinien opylać 
ostrożnie i nie wdychać niepotrzebnych pyłów. Obsypując mączką rośliny np. sadzonki 

kapusty chronimy je przed śmietką kapuścianą, której larwy żerują w korzeniach. 

           Mączka bazaltowa może być ochroną grządek lub roślin przed ślimakami. Należy 

obsypywać pierścieniem grządki lub poszczególne rośliny i rzędy roślin. Ta metoda nie jest 

skuteczna w okresie częstych opadów deszczu. Nie mniej jednak składniki mączki 

przedostaną się do gleby i będą wykorzystane jako pokarm mikroelementowy. 

            Opylanie mączką bazaltową w dawkach podobnych, jak przeciw szkodnikom, jest 

również ochroną przed chorobami atakującymi liście warzyw, drzew owocowych oraz 

krzewów ozdobnych. Zabieg ten znacznie zwiększa ich odporność na patogeny. 

            Mączkę bazaltową można również stosować do zaprawiania na sucho wysiewanych 

nasion roślin. Nasiona pokrywa się w pyłem, najlepiej na kilka dni przed planowanym 

wysiewem. Systematyczne stosowanie mączki bazaltowej zwiększa odporność roślin na 

zarazę ziemniaczaną, szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz wiele innych.  
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