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Streszczenie

Wapnowanie reguluje odczyn gleby, który jest podstawowym czynnikiem zapewniaj¹cym efektywne wykorzystanie przez roœliny
sk³adników pokarmowych. W artykule zaprezentowano stan odczynu i potrzeby wapnowania gleb w Polsce, a tak¿e poziom
zu¿ycia nawozów wapniowych w poszczególnych województwach w roku gospodarczym 2012/2013. Jak wynika z analiz w ba-
danym okresie œrednie zu¿ycie nawozów wapniowych w Polsce zmniejszy³o siê o 41,8 kg CaO/ha UR. Odnotowano przy tym
znaczne zró¿nicowanie zu¿ycia nawozów wapniowych w uk³adzie przestrzennym badañ. Z uwagi na stan odczynu gleb w Polsce
nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie zu¿ycia nawozów wapniowych, w szczególnoœci w woj. podlaskim
i ma³opolskim.
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Wstêp

Uregulowany odczyn gleby jest podstaw¹ racjonalnego
nawo¿enia roœlin uprawnych, przyczynia siê bowiem do
w³aœciwego gospodarowania glebowymi zasobami sk³adników
pokarmowych. Bardzo wa¿ne s¹ równie¿ funkcje wapna w ro-
œlinie, które mo¿na podzieliæ na trzy grupy: strukturalne,
biochemiczne i fizjologiczne [2]. Zabiegiem agrotechnicznym,
ograniczaj¹cym niepo¿¹dane skutki zakwaszenia gleb, jest
wapnowanie gleb. Wyró¿nia siê przy tym dwie grupy nawozów
wapniowych: wêglanowe (zawieraj¹ wapñ w zwi¹zkach
wêglanowych CaCO ) i tlenkowe (zawieraj¹ wapñ w postaci
tlenkowej CaO). Dobór formy nawozu uzale¿niony jest od
rodzaju gleby. Tlenkowe formy nawozów wapniowych
zalecane s¹ przede wszystkim dla gleb ciê¿kich, natomiast
formy wêglanowe dla gleb lekkich. Na rynku oprócz nawozów
wapniowych popularne s¹ równie¿ nawozy wapniowo-magne-
zowe. Wapnowanie jest wa¿nym zabiegiem agrotechnicznym
nie tylko na gruntach ornych, ale równie¿ na u¿ytkach
zielonych i w sadach. W agronomii wyró¿nia siê trzy grupy
roœlin ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na zakwaszenie gleb (tab. 1).
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Tab. 1. Klasyfikacja roœlin uprawnych ze wzglêdu na
wra¿liwoœæ na zakwaszenie gleby
Table 1. Classification of cultivated plants by sensitivity to soil
acidification

Grupa roœlin Wybrane roœliny

silnie reaguj¹cych na
zakwaszenie gleby
(optymalne pH 6,0-7,5)

mniej wra¿liwych na
zakwaszenie gleby
(optymalne pH 5,0-6,5)

ma³o wra¿liwych na
zakwaszeniegleby
(optymalne pH <5,0)

pszenica, jêczmieñ, kukurydza,
rzepak, buraki cukrowe, koni-
czyna, nostrzyk, kapusta pastew-
na i bia³a, cebula, czosnek, seler,
sa³ata, wiœnia, czereœnia

¿yto, owies, ziemniaki, brukiew,
rzepa, groch, fasola, marchew,
len, s³onecznik, cykoria, jab³oñ,
grusza, agrest, porzeczki, maliny,
poziomki, ogórki, pomidory

gryka, ³ubin ¿ó³ty, seradela,
tytoñ, rzodkiew, rabarbar

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [3]
Source: own work based on [3]

Celem artyku³u jest zaprezentowanie aktualnego stanu
odczynu gleb w Polsce, w tym potrzeby wapnowania gleb.
W artykule przedstawiono ponadto aktualny poziom zu¿ycia
nawozów wapniowych w poszczególnych województwach
w Polsce. G³ównym Ÿród³em informacji by³y dane statystyczne
GUS oraz analizy IERiG¯-PIB.

Struktura odczynu gleb jest bardzo zró¿nicowana w po-
szczególnych województwach w Polsce (tab. 2).

Z analiz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wynika, ¿e
w strukturze odczynu gleb w Polsce dominuj¹ gleby bardzo
kwaœne (pH<4,5) i kwaœne (pH 4,6-5,5). £¹czny udzia³ tych
dwóch grup w strukturze odczynu gleb w Polsce w latach 2009-
2012 wyniós³ 44%. Warto podkreœliæ, ¿e w szeœciu woje-
wództwach w Polsce udzia³ gleb bardzo kwaœnych i kwaœnych
w strukturze odczynu gleb jest co najmniej 50% (woj. ³ódzkie,
ma³opolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i pomor-
skie) [8]. Przyczyny zakwaszenia gleb w Polsce maj¹ charakter
zarówno naturalny, jak i antropogeniczny [1].

Jak wspomniano, racjonalna gospodarka nawozowa w go-
spodarstwach rolnych jest niemo¿liwa bez wa¿nego zabiegu,
jakim jest wapnowanie gleby. Zu¿ycie nawozów wapniowych
w Polsce w latach 2000-2013 (w przeliczeniu na czysty
sk³adnik) przedstawiono na rys. 1.

Niepokoj¹cym zjawiskiem w krajowym rolnictwie jest
niski poziom zu¿ycia nawozów wapniowych przy relatywnie
wysokim nawo¿eniu mineralnym. Jest to jeden z wa¿niejszych

Stan i kierunki zmian w wapnowaniu gleb w Polsce
a odczyn gleb

�ród³o / Source: [5-7]
Rys. 1. Zu¿ycie nawozów wapniowych w Polsce w latach
2000-2013
Fig. 1. Consumption of lime fertilizers in Poland in 2000-2013
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aspektów braku zrównowa¿enia w gospodarce nawozowej
w krajowych gospodarstwach rolnych [4]. W latach 2000-2013
zu¿ycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na 1 ha UR
obni¿y³o siê o 41,8 kg/ha UR. Jak wynika z danych zapre-
zentowanych na rys. 1, pocz¹wszy od 2005 r. nast¹pi³o bardzo
du¿e zmniejszenie nawo¿enia wapniowego w Polsce. Przyczyn
tego zjawiska nale¿y poszukiwaæ w tym, ¿e po wejœciu Polski
do UE zlikwidowano dotacje bud¿etowe do wapnowania gleb,
a kosztami wapnowania obci¹¿ono w ca³oœci producentów
rolnych [4]. Zaprzestanie dzia³ania programów dotacji do
wapnowania przynios³o natychmiast skutki w postaci zmniej-

Tab. 2. Struktura odczynu gleb w Polsce w latach 2009-2012
Table 2. Structure of soil reaction in Poland in 2009-2012

szenia zu¿ycia nawozów wapniowych. O ile w roku gospo-
darczym 2004/2005 œrednie zu¿ycie nawozów wapniowych
w Polsce wynios³o 91,5 kg CaO/ha UR, to w latach 2005/2006
zu¿ycie to wynios³o 54,8 kg CaO/ha UR. Warto odnotowaæ, ¿e
po okresie stagnacji zu¿ycia nawozów mineralnych, który
obserwowano w latach 2006-2012, w ostatnim okresie
odnotowano wzrost œredniego zu¿ycia nawozów wapniowych
w Polsce.
Zu¿ycie nawozów wapniowych w Polsce cechuje znaczne
zró¿nicowanie regionalne (rys. 2).

W roku gospodarczym 2012/2013 najwiêcej nawozów

Rys. 2. Zu¿ycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty sk³adnik w latach 2012/2013
Fig. 2. Consumption of lime fertilizers in terms of pure ingredient in 2012/2013

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [8]/ Source: own work based on [8]
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wapniowych zu¿yto w woj. opolskim (126,8 kg CaO/ha UR), tj.
niemal 2,5-krotnie wiêcej ni¿ œrednio w Polsce (52,4 kg CaO/ha
UR). Relatywnie wysoki poziom nawo¿enia wapniowego
odnotowano równie¿ w woj. dolnoœl¹skim (83,2 kg CaO/ha
UR) oraz woj. pomorskim (76 kg CaO/ha UR). Najni¿sze
zu¿ycie nawozów wapniowych odnotowano w woj. podlaskim
(10,1 kg CaO/ha UR) oraz ma³opolskim (12,9 kg CaO/ha UR).
Niskie zu¿ycie nawozów wapniowych w Polsce odnotowano
równie¿ w woj. podkarpackim (24,7 kg CaO/ha UR),
œwiêtokrzyskim (28,8 kg CaO/ha UR), lubuskim (30,3 kg
CaO/ha UR) oraz mazowieckim (38,3 kg CaO/ha UR).

Zakwaszenie gleb poprzez wp³yw na dostêpnoœæ
sk³adników pokarmowych dla roœlin uprawnych ogranicza
produkcjê roœlinn¹ w rolnictwie (iloœæ i jakoœæ plonów roœlin
uprawnych). Zakwaszenie gleb jest z tego powodu istotnym
problemem wspó³czesnego rolnictwa w Polsce. W celu
neutralizacji kwasowoœci gleb stosuje siê wapnowanie, które
przez modyfikacje w³aœciwoœci fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych gleb, przyczynia siê do poprawy warunków wzro-
stu i rozwoju roœlin uprawnych.

Wapnowanie, pomimo ¿e jest elementem racjonalnego
gospodarowania w rolnictwie, jest zabiegiem ma³o
popularnym w Polsce. Z uwagi na du¿y udzia³ gleb bardzo
kwaœnych i kwaœnych oraz dotychczasowy poziom nawo¿enia
wapniowego, nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania maj¹ce na celu
wzrost wapnowania gleb w Polsce, zw³aszcza w woj. podla-

Podsumowanie

skim i ma³opolskim. Konieczne jest przy tym stworzenie
regionalnych programów wapnowania gleb, które uwzglêdniaæ
bêd¹ pomoc finansow¹ dla rolników na zakup nawozów
wapniowych. Interesuj¹cym przyk³adem takich dzia³añ jest
program dofinansowania wapnowania regeneracyjnego gleb
w województwie œl¹skim, maj¹cy charakter pomocy

w rolnictwie, realizowany przez Œl¹sk¹ Izbê Rolnicz¹
oraz WFOSiGW w Katowicach.
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CONSUMPTION OF LIME FERTILIZERS IN POLAND
AND THE DEMAND FOR SOIL LIMING

Summary

Liming regulates soil pH which is the fundamental factor which guarantees effective usage of nutrients by plants. This article
presents the state of soil pH and the demand for soil liming in Poland as well as the consumption of lime fertilizers in particular
voivodeships in the 2012/2013 marketing year. Analyses show that in this period average consumption of lime fertilizers in Poland
declined by 41,8 kg CaO/ha UR. At the same time a significant diversity of soil fertilizer consumption in the spatial arrangement of
research has been observed. Because of the state of soil pH in Poland actions aiming to increase the consumption of soil fertilizers,
especially in Podlaskie and Ma³opolskie voivodeship, need to be intensified.

: farms, diversification, lime fertilizerKey words
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