
Wapnowanie
żyzna gleba – wyższe plony 
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Czego potrzebuje gleba?

Gleba jest środowiskiem zaopatrującym korzenie 
roślin w składniki pokarmowe, tlen i wodę. Jej 
właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, 
decydują o możliwości wzrostu i rozwoju roślin oraz 
efektywności nawożenia organicznego i mineralnego. 
Ma więc ogromny wpływ na jakość i wielkość plonów, 
a w przypadku roślin ozdobnych, na ich wygląd. 
Właściwości te można poprawiać poprzez odpo
wiednie zabiegi agrotechniczne, w tym wapnowanie. 

Przyczyny zakwaszenia gleb

Stan gleb w Polsce jest bardzo zły. Zakwaszenie powoduje 
stałą ich degradację i ogranicza plonowanie roślin. Mamy więc 
do czynienia nie tylko z problemem gospodarczym, ale także 
ekologicznym. Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym, 
na którego przebieg rolnik ma ograniczony wpływ. Ważnymi 
czynnikami decydującymi o tym procesie są:

wymywanie wapnia: od 50 do kilkuset kg CaO i od 20 do 
40 kg MgO z hektara rocznie. Im wyższy jest odczyn gleby 
oraz jednorazowa dawka wapnowania, tym więcej wapnia 
ulega wymyciu przy pH gleby powyżej 6,5 – straty wapnia 
najczęściej przekraczają 200 kg CaO/ha/rok,

kwaśne deszcze: na neutralizację kwaśnych deszczy  
(w zależności od rejonu kraju) potrzeba rocznie od 20 do  
40 kg CaO/ha,

Uregulowany odczyn gleby ma decydujący 
wpływ na podstawowe jej właściwości: 

fizyczne: uregulowany odczyn to gruzełkowata struktura, 
ułatwiająca magazynowanie wody, wymianę powietrza  
glebowego oraz możliwości ogrzewania się gleby,

chemiczne: lepsza akumulacja materii organicznej, lepsza 
przyswajalność składników pokarmowych roślin, skutecz
niejsze unieszkodliwianie zanieczyszczeń, np. pierwiastków 
szkodliwych i metali ciężkich, pozostałości pestycydów,

biologiczne: aktywność biologiczna decyduje w naj
większym stopniu o przemianach i uwalnianiu składników 
pokarmowych zawartych w glebie oraz wprowadzanych  
z nawozami organicznymi i mineralnymi. 

Tak więc optymalny odczyn to podstawowy parametr żyzności 
gleby. Im gleba lżejsza tym poziom optymalnego pH 
jest niższy. 

stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych (m.in. 
N, P, S): zawsze zakwasza gleby, na neutralizację np. 1 kg 
azotu potrzeba 1,01,5 kg CaO. W Polsce stosuje się obecnie  
średnio 65,3 kg N/ha, czyli czyli na neutralizację potrzeba 
około 60100 kg CaO.

wynoszenie wapnia z plonami: około 40 kg CaO oraz 
15 kg MgO.
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Dlaczego należy wapnować?

Jak podjąć prawidłową decyzję o wapnowaniu?

Najlepiej poprzedzić ją wykonaniem analizy gleby. Wyko
nują je okręgowe stacje chemicznorolnicze, które oznaczają 
odczyn (pH w KCl) i na tej podstawie określają potrzeby  
wapnowania (patrz Tabela 1) oraz oznaczają zasobność gleby 
w przyswajalny dla roślin fosfor, potas i magnez. 

Dbając systematycznie o optymalny odczyn gleby, 
poprawiamy i utrwalamy jej żyzność i urodzajność. Trwałych 
efektów nie można jednak osiągnąć w krótkim czasie. Zbyt 
intensywne próby jej poprawy (duże, niezgodne z zaleceniami 
dawki wapnia i nawozów mineralnych), powodują zagrożenia 
ekologiczne i wzrost nakładów. Optymalizowanie stosowania 
nawozów wapniowych to długotrwała i pewna inwestycja  
w podstawowy warsztat pracy – glebę.

Wapnowanie ma na celu przede wszystkim poprawę  
parametrów gleby, decydujących o jej żyzności i urodzajności.

Jaki odczyn lubią rośliny?

Rośliny uprawne wymagają gleb o uregulowanym odczynie, 
charakterystycznym dla poszczególnych kategorii agrono
micznych. Mają różną wrażliwość na kwasowość gleby: 

mało wrażliwe (optymalne pH 5,0-6,5): ziemniak, 
żyto, owies, brukiew, rzepa, groch, fasola, marchew, len,  
słonecznik, cykoria, jabłoń, grusza, agrest, porzeczka,  
malina, ogórek i pomidor, 

silnie reagujące (optymalne pH powyżej 6,0): pszenica, 
jęczmień, kukurydza, rzepak, gorczyca, buraki, bobik,  
koni czyna, nostrzyk, wyka, soja, kapusta, cebula, szpinak, 
czosnek, seler, sałata; drzewa owocowe: wiśnia, czereśnia, 
śliwa, morela, brzoskwinia, winorośl, orzech włoski.

Tabela 1. Wartości pH: w polach koloru zielonego oznaczają optymalny odczyn, w polach koloru niebieskiego oznaczają 
ograniczone możliwości rozwoju i plonowania roślin oraz spadek efektywności nawożenia.

Kategoria  
agrono miczna 

gleb

Podział potrzeb wapnowania (zależy od pH w KCl)

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

Bardzo lekkie do 4,0 4,1  4,5 4,6  5,0 5,1  5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6  5,0 5,1  5,5 5,6  6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1  5,5 5,6  6,0 6,1  6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6  6,0 6,1  6,5 6,6  7,0 od 7,1

Trwałe użytki zielone

Gleby mineralne do 4,5 4,6  5,0 5,1  5,5 – od 5,6

Gleby organiczne do 4,0 4,1  4,5 4,6  5,0 – od 5,1

Naturalne i związane z działalnością człowieka procesy, 
powodują corocznie straty wapnia w glebie na pozio
mie co najmniej 140 kg CaO z hektara. W warunkach 
intensywnej uprawy i nawożenia (zwłaszcza azotem) 
oraz w rejonach bardziej zanieczyszczonych może 
to być powyżej 250 kg CaO/ha. W Polsce stosuje się 
statystycznie tylko 53 kg CaO/ha (GUS: sezon 2016/2017).
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Kiedy i jak wapnować?

Forma nawozu

W skutecznym wapnowaniu ważny jest prawidłowy wybór 
nawozu. W ofercie rynkowej znajdują się nawozy wapniowe  
i wapniowomagnezowe, w formie tlenkowej lub węglanowej:

nawozy tlenkowe: charakteryzują się szybkim działaniem, 
dlatego zaleca się stosować na cięższych glebach oraz w przy
padku bardzo niskiego pH. Na glebach organicznych i lekkich 
glebach mineralnych mogą być stosowane interwencyjnie  
w bardzo umiarkowanych dawkach. Ze względu na właściwości  
parzące, należy je stosować głównie na użytkach zielonych, 
trawnikach i plantacjach wieloletnich, można stosować ale  
tylko w małych dawkach i na suche rośliny, by ich nie uszkodzić.  
W takim przypadku wskazana jest konsultacja z doradcą 
producenta, by ustrzec się przed nieprawidłowym zastoso
waniem,

wapno węglanowe: jest naturalnie występującą w przy
rodzie formą wapnia i charakteryzuje się wolniejszym i bez  
piecznym węglanowym działaniem. Wapno węglanowe  
zalecane jest do stosowania na mineralnych glebach lekkich  
i średnich oraz glebach organicznych i organicznomineralnych.  
Jest formą bezpieczną w stosowaniu pogłównym – również na 
plantacje wieloletnie. Polecane jest także do zachowawczego 
wapnowania gleb cięższych,

nawozy wapniowo-magnezowe: należy stosować na gleby 
ubogie w magnez, bo jest to najtańsze źródło tego składnika.

Termin wapnowania

Najbardziej optymalnym terminem jest okres po żniwach, 
późne lato do późnej jesieni. Zastosowanie wapna  
w tym terminie, zapewnia długi okres od jego stosowania, 
do siewu i sadzenia roślin. Ta pora roku zapewnia także  
dobre uwilgotnienie gleby, które jest gwarancją skutecznego 
i szybkiego działania nawozu wapniowego. 

Wiosenny termin stosowania pylistych form nawozu 
wapniowego, które wymagają wymieszania z glebą, może 
powodować przesuszenie gleby. Wydłuża się wówczas czas 
reakcji, dlatego zaleca się interwencyjne zastosowanie kredy 
lub kredy granulowanej. Działają one na rośliny szybko i nie 
wymagają mieszania z glebą. Szczególnie polecane są 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 i ilości opadów. Odczyn może stabilizować się nawet 
do około roku. 

Kategoria  
agrono miczna 

gleb

pH gleby w KCL

pH poniżej 5 pH w przedziale 5,1  5,5 pH w przedziale 5,6  7,0

tlenkowy 
CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda

Lekkie 0,8 1,0 3,0  5,0 3,0  5,0 0,6 0,7  1,0 2,0  3,0 2,0  3,0 nie stosować nie stosować nie stosować nie stosować

Średnie 1,3 2,5 4,0  7,0 4,0  7,0 0,9 1,8  2,2 3,0  5,0 3,0  5,0 0,7 1,2 2,0  3,0 2,0  3,0

Ciężkie 1,8 3,0 5,0  9,0 5,0  9,0 1,6 2,4  2,8 4,0  7,0 4,0  7,0 1,3 1,5  1,9 3,0  5,0 3,0  5,0
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Dawka nawozu

Dawkę nawozu najlepiej ustalić na podstawie wyniku ana
lizy gleby. Praktyka wskazuje, że bezpieczniejsze i bardziej  
efektywne jest dzielenie dawki nawozów wapniowych, tak 
by jednorazowo nie stosować więcej niż połowę zale-
canych dawek, a po 2-3 latach zabieg powtórzyć. 

Podaną w zale ceniach dawkę w czystym składniku (CaO) 
należy przeliczyć na masę nawozu. Nawóz wapniowy  
tlenkowy zawiera np. 70% CaO, czyli chcąc zastosować 
2 t CaO/ha należy zastosować: 2 t : 0,7 = 2,85 t/ha masy  
tego nawozu. Wapno węglanowe zawiera najczęściej około 
50% CaO, tak więc po przeliczeniu dawka wynosi 2 t : 0,5 
= 4 t/ha wapna węglanowego.

nie powinno się stosować nawozów wapniowych 
„akcyjnie”: na zapas dużych dawek, ani raz na wiele lat. 
Nawozy wapniowe stosujemy co 24 lata w zależności od 
potrzeb gleby co do zawartości Ca2+ w glebie oraz poziomu 
pH. Część wapnia zużywana jest przez rośliny do budowy 
plonu, część zmagazynowana jest w glebie i chroni ją przed 
zakwaszeniem,

na glebach lekkich lub z optymalnym odczynem: 
najbardziej efektywne są małe, zapobiegawcze dawki,  
0,5  1,0 t CaO/ha (to jest w przeliczeniu 1,1  2,2 tony wapna 
węglanowego), stosowane co 34 lata,

na glebach cięższych: dawki nawozu mogą być wyższe, do 
2 t CaO/ha i stosowane rzadziej, nawet w odstępach do 5 lat,

przy niskim pH gleby: dawki powinny być odpowiednio 
zwiększone.

W Tabeli 2 przedstawiamy dawki nawozów wapniowych  
(w tonach / hektar), w zależności od kategorii gleby i rodzaju  
nawozu. Uwaga: podane wielkości mają charakter staty  
styczny, zaleca się indywidualne dobranie dawki nawozu  
do pH i gatunku gleby.

Tabela 2. Dawki nawozów wapniowych w t/ha (masy towarowej) w zależności od kategorii gleby i formy nawozu.

Kategoria  
agrono miczna 

gleb

pH gleby w KCL

pH poniżej 5 pH w przedziale 5,1  5,5 pH w przedziale 5,6  7,0

tlenkowy 
CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO  

min. 60% 
odmiana 03

węglanowy 
CaO  

min. 50% 
odmiana 04

kreda

Lekkie 0,8 1,0 3,0  5,0 3,0  5,0 0,6 0,7  1,0 2,0  3,0 2,0  3,0 nie stosować nie stosować nie stosować nie stosować

Średnie 1,3 2,5 4,0  7,0 4,0  7,0 0,9 1,8  2,2 3,0  5,0 3,0  5,0 0,7 1,2 2,0  3,0 2,0  3,0

Ciężkie 1,8 3,0 5,0  9,0 5,0  9,0 1,6 2,4  2,8 4,0  7,0 4,0  7,0 1,3 1,5  1,9 3,0  5,0 3,0  5,0
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Korzyści wynikające  
z uregulowania odczynu gleby

Determinuje przemiany stosowanych nawozów mineralnych 
i organicznych oraz dostępność składników pokarmowych.

Zapewnia wysoką aktywność biologiczną gleby (dżdżownice, 
promieniowce, bakterie nitryfikacyjne).

Przyspiesza procesy mineralizacji i humifikacji substancji 
organicznej (czyli tworzenie próchnicy) poprzez wzrost 
liczebności i różnorodności mikroorganizmów glebowych.

Usprawnia obieg węgla, azotu, fosforu i siarki, zapewniając 
dobre zaopatrzenie roślin w te składniki.

Chroni rośliny przed toksycznym działaniem manganu, glinu 
i metali ciężkich.

Utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalność fosforu, 
potasu, magnezu i większości mikroelementów.

Jako składnik odżywczy wpływa znacząco na rozwój i zdro
wotność roślin.

Zachowuje w dobrej kondycji masę korzeniową.

Chroni rośliny przed chorobami grzybicznymi i pochodzenia 
bakteryjnego.

Wzmacnia źdźbło.

Zapobiega psuciu warzyw i owoców co wydłuża ich okres 
przechowywania. 

Stwarza w przypadku roślin motylkowych dogodne warunki 
do rozwoju bakterii symbiotycznych Rhizobium.

Sprzyja tworzeniu się pożądanej przez rolników struktury 
gruzełkowatej.
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Efektywność i opłacalność  
wapnowania

Na podstawie wielu długoletnich badań określono zwyżki 
plonów w zależności od potrzeb wapnowania – około 
900 badań wykonanych przez Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG – PIB).  
Wyniki badań przedstawiamy w Tabeli 3.

Tabela 3. Zwyżki plonów: badania wykonane przez IUNG  PIB; *średnia ważona, **wyniki 
40 innych badań – zwyżki po wapnowaniu (CaO/CaO x MgO).

Rośliny

Zwyżki plonów  
w grupie potrzeb wapnowania (t z ha) Średnia 

zwyżka*
konieczne potrzebne wskazane

Kukurydza 23,0 12,9 – 18,3

Burak cukrowy 20,7 11,8 10,7 17,9

Pszenica i jęczmień 0,73 0,38 0,34 0,60

Żyto i owies 0,39 0,30 0,20 0,35

Ziemniak 2,80 1,60 0,70 2,10

Rzepak** 0,30 / 0,60 0,20 / 0,25

Forma wapna magnezowego to dalszy wzrost plonu o co 
najmniej 1015%, czyli „czysty” efekt magnezu na glebach 
z niedoborem tego składnika.

Na podstawie wyników badań określono efektywność 
wapnowania następująco: wzrost plonów ziarna pszenicy 
i jęczmienia o 1530% (podobnie nasion rzepaku), żyta  
i owsa o 1015%, ziemniaka o 612%, buraka cukrowego  
o 2561%, kukurydzy o 3370%. 

Efekt wapnowania trwa co najmniej 46 lat. Przyjmując 
okres tylko 4 lat, gdy wapnowanie jest konieczne, przyrost 
plonu np. pszenicy wynosi średnio 0,73 t, czyli w ciągu 4 lat 
przyrost plonu ziarna wyniesie 2,92 t pszenicy. W warunkach, 
gdy wapnowanie jest potrzebne tylko przez 4 lata, wzrost 
plonu wyniesie około 1,52 t/ha (0,38 t x 4 lata).

Opłacalność wapnowania (w zł) = przyrost plonu x cena 
jednostkowa / optymalna dawka wapna x cena nawozu. 

Na glebach, gdzie wapnowanie jest potrzebne lub konieczne, 
opłacalność wapnowania jest zawsze bardzo wysoka, nawet 
w latach, gdy ceny płodów rolnych są niskie. 

Pamiętajmy także, że w tak uproszczonej kalkulacji opłacalności  
wapnowania nie uwzględnia się dodatkowego, wyższego 
plonu ubocznego (źródła masy organicznej w glebie), poprawy 
wielu parametrów gleby, korzystnych przemian i mniejszych 
strat składników pokarmowych z gleby.



Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 10, 29105 Bukowa 
tel. 692 409 001 
tel. 608 668 683 
tel. 662 713 009 
cok@lhoist.com, www.lhoist.pl

NAWOZY: tlenkowy wapniowy 
 węglanowy wapniowy

Nordkalk Sp. z o.o.
pl. Na Groblach 21, 31101 Kraków 
tel. 695 605 505 (Polska północnozachodnia) 
tel. 607 278 879 (Polska południowozachodnia) 
tel. 609 444 807 (Polska północnowschodnia) 
tel. 695 320 270 (Polska południowowschodnia) 
biuro@nordkalk.com, www.nordkalk.pl

NAWOZY: węglanowy wapniowy 
 węglanowy wapniowo-magnezowy

Omya Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22, 00526 Warszawa
tel. 600 039 618 
tel. 600 837 695
tel. 668 835 209
info.pl@omya.com, www.omya.pl

NAWOZY: węglanowy wapniowy (kreda), 
 węglanowy wapniowo-magnezowy

ZPW Trzuskawica S.A.
Sitkówka 24, 26052 Nowiny
tel. 41 34 69 100, fax 41 34 69 109, 104
tel. 502 786 552 (Polska północnozachodnia)
tel. 502 786 554 (Polska północnowschodnia)
tel. 697 096 141 (Polska południowa) 
info@trzuskawica.pl, www.trzuskawica.pl

NAWOZY: tlenkowy wapniowy 
 węglanowy wapniowy

ZW Lhoist S.A.
ul. Wapiennicza 7, 46050 Tarnów Opolski
tel. 692 409 001 
tel. 608 668 683 
tel. 662 713 009 
cok@lhoist.com, www.lhoist.pl

NAWOZY:  tlenkowy wapniowy 
 tlenkowy wapniowo-magnezowy 
 węglanowy wapniowy

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
ul. Toruńska 5, 30056 Kraków 
tel. 12 626 18 76 
info@wapnoinfo.pl, www.wapnoinfo.pl

Producenci nawozów wapniowych

Nordkalk Szczecin

Trzuskawica Kujawy

Omya Mielnik

Nordkalk Sławno

Lhoist Bukowa

Nordkalk Miedzianka

Trzuskawica Sitkówka
Nordkalk Wolica

ZW Lhoist Górażdże

ZW Lhoist Tarnów Opolski

Omya Romanowo

ZW Lhoist Wojcieszów

Omya Kornica 


