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Filipek T., Fotyma M., LipińskiW. Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w 

Polsce 

Abstrakt 

W pracy omówiono w sposób kompleksowy zagadnienia związane ze stanem, 

przyczynami i skutkami zakwaszenia gleb w Polsce. Znaczne zakwaszenie gleb i małe 

zużycie nawozów wapniowych wyróżnia Polskę bardzo niekorzystnie w porównaniu z 

krajami ościennymi. Przyczyny zakwaszenia gleb maja charakter zarówno naturalny 

wynikający z ich polodowcowego pochodzenia i lekkiego składu mechanicznego jak i 

antropogeniczny. Aktualne zużycie nawozów wapniowych nie wyrównuje nawet strat wapnia 

z gleby i odczyn gleb nie ulega żadnej poprawie. Gleby silnie zakwaszone zawierają 

szkodliwe dla roślin koncentracje glinu i manganu i są z reguły ubogie w fosfor, potas i 

magnez. Wyraża się to zmniejszoną produkcyjnością tych gleb i małą ich odpornością na 

procesy degradacji fizycznej i chemicznej.  

Słowa kluczowe: zakwaszenie gleb, przyczyny zakwaszenia gleb, zapotrzebowanie na 

nawozy wapniowe 

 

 

Wujec M. Możliwości wsparcia finansowego Narodowego Programu Wapnowania Gleb  

Abstrakt 

W opracowaniu przedstawiono istniejące możliwości finansowania szeroko 

rozumianych działań związanych z wdrożeniem Narodowego Programu Wapnowania Gleb w 

Polsce. Opisano także podstawowe dokumenty programowe (europejskie i krajowe), w które 

musi wpisywać się Narodowy Program Wapnowania Gleb, aby mógł być objęty wsparciem 

na poziomie krajowym. Szczególną uwagę zwrócono na aktywną rolę podmiotów 

zainteresowanych odkwaszaniem gleb (takich jak Izby Rolnicze) w prowadzonych na 

szczeblu krajowym konsultacjach poszczególnych dokumentów programowych. 

Słowa kluczowe: Narodowy Program Wapnowania Gleb w Polsce, środki finansowe na 

odkwaszanie gleb, konsultacje dokumentów programowych, pozyskiwanie środków na 

nawozy wapniowe. 

 

 



Gientka M. Zasoby i wydobycie kopalin wapniowych i wapniowo-magnezowych w 

Polsce i ich wykorzystanie do produkcji nawozów. 

 

Abstrakt 

W referacie o charakterze przeglądowym przedstawiono stan zasobów surowców 

wapniowych i wapniowo-magnezowych pod katem ich wykorzystania do produkcji środków 

wapnujących. Jednym z podstawowych środków wapnujących jest kreda jeziorna. Wydobycie 

kredy ulęgło w ostatnich latach znacznemu zmniejszeniu na skutek likwidacji dotacji 

przedmiotowej. Rezerwy skał wapiennych i dolomitowych w Polsce są bardzo duże, ale są 

one rozmieszczone głównie w Polsce południowej podczas gdy największe potrzeby 

wapnowania występują w środkowej i północnej części kraju . 

Słowa kluczowe: kreda jeziorna, wapienie , dolomity, środki wapnujące 

 

 

Grzebisz W., Diatta J. B., Szczepaniak W. Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania 

wapnowania gleb gruntów ornych  

Abstrakt 

Zakwaszenie gleb uprawnych jest pierwotnym czynnikiem ograniczającym ich 

produktywność, zarówno w świecie, jak i w Polsce. Kationy kwaśne (H, Al, Mn i w 

szczególnych sytuacjach Fe), zwłaszcza glin wywierają toksyczny wpływ na rośliny uprawne, 

który przejawia się redukcją wzrostu i wielkości systemu korzeniowego. Jednocześnie w 

glebie zachodzą intensywnie procesy uwsteczniania przyswajalnych związków fosforu i 

zmniejszenia zawartości kationów zasadowych. Wapnowanie jest rolniczym sposobem 

kontroli nadmiaru kwaśnych kationów w glebach uprawnych. Zabieg ten powinien być 

prowadzony w taki sposób, aby osiągnąć jednocześnie trzy zasadnicze cele (i) eliminację 

toksyczności glinu (ii) optymalizację przyswajalności fosforu i kationów zasadowych, pod 

warunkiem (iii) zachowania przyswajalności mikroskładników. Przyrost plonu, jako skutek 

produkcyjny wapnowania gleb uprawnych, zawiera także dodatnie efekty środowiskowe.  

Słowa kluczowe: glin, wapń, fosfor, przyswajalność składników mineralnych, buforowość 

gleb, wapnowanie 

 

 



Goliński P. Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb pod użytkami 

zielonymi. 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb pod 

użytkami zielonymi w ujęciu koncepcyjno-przeglądowym, wykorzystując z obszernego 

zestawu literatury najbardziej charakterystyczne pozycje. Stwierdzono, że produkcja pasz na 

użytkach zielonych oraz procesy biogeochemiczne zachodzące w ekosystemach trawiastych 

determinują konieczność cyklicznego wapnowania gleb. Wyniki analiz chemicznych gleb pod 

użytkami zielonymi z lat 2001–2005 dowodzą, że w skali całego kraju aż 58,5% z nich 

wykazuje odczyn bardzo kwaśny i kwaśny. Wskazano, że zwiększone potrzeby wapnowania 

występują na dobrych paszowiskach o składzie botanicznym runi preferującym lekko kwaśny 

lub obojętny odczyn gleby, na których stosuje się intensywne nawożenie azotem. 

Podkreślono, że racjonalne stosowanie wapnowania na produkcyjnych łąkach i pastwiskach 

jest także źródłem wapnia dla innych zbiorowisk trawiastych, ekstensywnie użytkowanych, 

wskutek wprowadzenia tego składnika do obiegu w całym ekosystemie. 

Słowa kluczowe: pH, produkcyjność, użytki zielone, wapnowanie, wielofunkcyjność 

zbiorowisk trawiastych 

 

 

Szołtyk G. Rola wapnowania w gospodarce leśnej  

Abstrakt. 

 Przedstawiono kryteria i efekty wapnowania gleb leśnych w warunkach silnego i słabszego 

skażenia. Przeprowadzone badania wskazują na poprawę warunków siedliskowych w zakresie 

odczynu (pHKCl), zwiększenia stopnia wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego gleb i 

poprawę stanu mikoryzowego oraz wzrostu drzew. 

Słowa kluczowe: las, wapnowanie, kryteria wapnowania, dawki, efekty. 

 

 

Nurzyński J. Wykorzystanie wapna w sadach, polowej i szklarniowej uprawie warzyw 

oraz w produkcji podłoży ogrodniczych, str. 115 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan nad wpływem wapnowania gleb i podłoży 

ogrodniczych na skład chemiczny oraz zawartość wapnia i innych składników w liściach i 

owocach uprawianych roślin. Omówiono również wpływ różnych czynników na pobieranie 



wapnia jako składnika pokarmowego. W sadach owocujących przedstawiono różnicowanie 

sie odczynu gleb pod wpływem stosowania przez wiele lat herbicydów. Scharakteryzowano 

niektóre choroby fizjologiczne występujące na owocach w warunkach niedoboru wapnia 

(jabłko, gruszka, pomidor, papryka). W uprawie szklarniowej wykazano znaczenie 

wapnowania podłoży organicznych oraz mineralnych z uwzględnieniem koncentracji soli 

ogólem (Be). Podkreślono korzystny sposób dostarczania wapnia do owoców poprzez 

kilkakrotne opryskanie wodnym roztworem Ca(N03)2 lub CaCI2, lub chelatem wapniowym,  

zarówno w uprawach szklarniowych jak również w sadach owocujących. 

Słowa kluczowe: wapnowanie w sadach, szklarniach, metale ciężkie, Ca w owocach.  

 

 

Lirski A., Wolnicki J. Rola wapnowania w stawowej i jeziornej produkcji rybackiej oraz 

ochronie wód, str.  130 

Abstrakt 

W pracy podano zwięzły opis znaczenia wapnowania dla produkcji rybackiej w tradycyjnych 

stawach ziemnych, z uwzględnieniem charakterystyki i dawek związków wapnia 

stosowanych zarówno w celach nawozowych, jak i dezynfekcyjnych. Opisano również 

znaczenie wapnowania dla przeciwdziałania, spowodowanemu głównie opadami kwaśnych 

deszczów silnemu zakwaszeniu wód otwartych - jezior i rzek, którego rezultatem może być 

zarówno spadek jakości wód, jak i zmniejszenie sie obfitości cennych ekonomicznie 

gatunków ryb łososiowatych. 

Słowa kluczowe: stawy, jeziora, ochrona wód, wapnowanie 

 

 

Kamionka J. Technika stosowania nawozów wapniowych  

Abstrakt 

W pracy przedstawiono analizę nakładów materiałowo-energetycznych i kosztów 

wapnowania gleb wapnem nawozowym o różnej procentowej zawartości CaO wytypowanymi 

zestawami maszyn. Ocena maszyn pod względem nakładów materiałowo-energetycznych i 

kosztów wykonania zabiegu jest zbieżna, i umożliwia wskazanie zestawu maszyn o 

najniższych kosztach i nakładach materiałowo-energetycznych. Koszty wysiewu wapna, w 

zależności od procentowej zawartości CaO wybranymi zestawami maszyn wynoszą  -  67 do 

104
 
zł ha

-1
 przy wysiewie wapna w dawce 2,0 t CaO na hektar oraz 790 do 126 zł ha

-1
 przy 



dawce 2,5 t CaO na hektar. Nakłady materiałowo-energetyczne wynoszą odpowiednio 376 do 

618 MJ ha
-1

 i 439 do 750 MJ ha
-1

.
 
 

Słowa kluczowe: wapnowanie gleb, zestawy maszyn, koszty, nakłady energetyczne. 

 

 

Hermann J., Harasimowicz-Hermann G., Leszczyński M. Wykorzystanie nawozow 

wapniowych do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych.  

Abstrakt 
Dokonano wyboru i oceny przydatności nawozów wapniowych do higienizacji i 

uzdatniania odpadów komunalnych. Podstawą wyboru była zdolność nawozów do reakcji 

hydratacji charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem t60. Wyliczono, że przy 

zastosowaniu do higienizacji osadów ściekowych 0,4 Mg CaO
.
Mg

-1
 s.m. osadów 

przeznaczonych do stosowania w rolnictwie w ciągu roku, na pola uprawne mogłoby trafić 

około 20 160 Mg CaO. Taka ilość tlenku wapnia stanowi tylko 1,4 % puli nawozów 

wapniowych i wapniowo-magnezowych zastosowanych w Polsce pod zbiory w 2005 roku. 

Przy wprowadzeniu tlenku wapnia do higienizacji i stabilizacji biofrakcji odpadów 

komunalnych wytwarzanych w ciągu roku, w ilości 0,1 Mg CaO
.
Mg

-1
 s.m. masy biofrakcji, 

rolnictwo zostałoby zasilone 485 100 Mg CaO, co stanowi około 33% puli nawozów 

wapniowych i wapniowo-magnezowych stosowanych aktualnie w Polsce.  

Słowa kluczowe: nawozy wapniowe, higienizacja, stabilizacja odpadów, stosowanie 

w rolnictwie. 

 


