
 

Wapnowanie wiosną 

Warunki meteorologiczne lub organizacja prac w gospodarstwie nie zawsze pozwalają na 

zoptymalizowanie wykonania zabiegów agrotechnicznych. Często pomijanym zabiegiem a nawet 

bagatelizowanym jest wapnowanie. Wapnowanie wiosną nie jest optymalnym terminem wykonania 

tego zabiegu natomiast przynosi zawsze pozytywne rezultaty. 

Efektywność zabiegu wiosennego zależy od wielu czynników. Do głównych z nich należy jakość 

stosowanego wapna nawozowego. W przypadku stosowania węglanów tradycyjnych o frakcji 0-2 mm 

efekt odkwaszania jest znacznie rozciągnięty w czasie a zmiana odczynu może być zauważalna 

dopiero po kilku miesiącach, czyli w okresie poza fazą najintensywniejszego wzrostu roślin. 

Oczywiście zabieg ten ma korzystny wpływ jednakże właściwy efekt jest zauważalny dopiero w 

kolejnym roku w uprawie rośliny następczej. W przypadku takiego podejścia do kwestii regulacji 

odczynu wapnowanie wiosną jest jak najbardziej zasadne. Chcąc uzyskać efekt w pierwszym roku 

należy zastosować nawozy węglanowe o najwyższym stopniu rozdrobnienia i związanej z tym 

wysokiej reaktywności lub odpowiednio dobraną dawkę wapna w formie tlenkowej.  

W obrębie gamy wapna nawozowego węglanowego oferowanego przez Lhoist znajduje się seria 

nawozów „premium” o wysokim stopniu rozdrobnienia – Opolwiak premium, Wojcieszowiak 

premium oraz Bukowiak premium. Średnica cząstek tych nawozów  mieści się w granicy 0-0,09 mm 

co daje „konsystencję” pudru. W efekcie tak dużego rozdrobnienia skał uzyskuje się materiał o 

bardzo wysokiej reaktywności co przekłada się na działanie w glebie. Stosowanie produktów serii 

„premium” powoduje stopniowe i łagodne odkwaszenie gleby w ciągu kilku tygodni, w zależności od 

wilgotności gleby i temperatury. Z tego względu istnieje możliwość wykonania siewu niemalże tuż po 

zastosowaniu wapna. W tym przypadku nie obserwuje się żadnego niekorzystnego wpływu 

wapnowania na wschodzące rośliny. 

Dobrym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie wapna w formie tlenkowej, które w 

kontakcie z wodą zawartą w glebie powoduje szybki efekt odkwaszający. Tego typu produkty 

powinny być dokładnie wymieszane z glebą, najlepiej pod orkę. Ze względu na relatywnie szybko 

zachodzące zmiany odczynu gleby po zastosowaniu wapna tlenkowego należy wykonać siew lub 

nasadzenie roślin po min. 2 tygodniach od zabiegu do czasu ustabilizowania reakcji w glebie. 

Szczególnie polecane wiosna są małe dawki niwelujące zespół czynników zakwaszających. Szacuje się, 

że w ciągu roku należy zastosować min. 500 kg CaO dla zniwelowania wszystkich czynników 

wpływających na zakwaszenie gleby. 

Przy okazji stosowania małych dawek wapna tlenkowego można wprowadzić magnez. Przykładem 

nawozu spełniającego dwie funkcje – odkwaszającą i wzbogacającą glebę w przyswajalny magnez jest 

Oxyfertil® Mg 75/25 (CaO+MgO min. 75%, zawartość MgO min. 25%). Dodatkową zaletą tego 

produktu  jest łatwość jego aplikacji za pomocą standardowych rozsiewaczy do granulatów ze 

względu na formę frakcjonowaną 1-3 mm. Oxyfertil® Mg 75/25 jest szczególnie polecany do 

wapnowania zachowawczego, czyli bilansującego procesy zakwaszania gleby, w dawce 0,5 t/ha. Z tą 

ilością nawozu zostaje wprowadzone min. 175 kg MgO/ha.   


