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Wstęp 

Jednym z najpoważniejszych problemów występujących w produkcji rolni
czej jest nadmierne i stale utrzymujące się zakwaszenie gleb. Gleby kwaśne cha
rakteryzują się z reguły osłabioną aktywnością mikrobiologiczną i niekorzystnymi 
zmianami właściwości chemicznych (m. in. wymywaniem składników o charakte
rze zasadowym, wzrostem rozpuszczalności związków glinu, żelaza i manganu, 
spadkiem przyswajalności składników pokarmowych roślin, zmniejszającą się po
jemnością sorpcyjną a także zwiększaniem uruchamiania wielu metali ciężkich). 
Procesy te występujące w dużym nasileniu mogą prowadzić do postępującej de
gradacji środowiska glebowego i ograniczać plonowanie roślin uprawnych decy
dując niejednokrotnie o pogorszeniu ich jakości. Związane jest to z dominującym 
w kraju udziałem gleb lekkich, warunkami klimatycznymi oraz znaczącym oddzia
ływaniem czynników antropogenicznych. 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez FAO [cyt. za KAczoR 1998] warun
ki zbliżone do optymalnych pod kątem uprawy roślin występują na około 10% 
powierzchni użytków rolnych świata. Na pozostałym obszarze wzrost i rozwój roś
lin odbywa się w warunkach stresowych, a niemal na 25% powierzchni gleb upra
wnych, produkcję rolniczą ograniczają czynniki chemiczne, w tym głównie zak
waszenie. Z innych danych wynika (ANIOŁ 1993], że różne formy stresu związane z 
zakwaszeniem obejmują około 40% gleb świata. 

W Polsce szacuje się, że przy obecnej strukturze zasiewów, po uregulowa
niu odczynu gleb, plony roślin uprawnych mogłyby wzrosnąć o 12-15% w porów
naniu do aktualnie uzyskiwanych [cyt. za KACZOR 1998]. 

Materiały i metodyka 

Badania agrochemiczne gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego datują się 
od 1956 r., kiedy to stacje chemiczno-rolnicze podjęły je na szeroką skalę w 
całym kraju. W pierwszym dwudziestoleciu tej działalności, tj. do 1976 r. jedno-
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stki te we współpracy i pod metodyczno-naukowym kierunkiem IUNG - Zakładu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu realizowały program systema
tycznych badań gleb. Oceniano odczyn, potrzeby wapnowania oraz stan zasobno
ści w podstawowe dla roślin makro- i mikroelementy. Przeprowadzono wówczas 
dwie pełne rotacje badań (I w latach 1956-1965 i II w latach 1966-1976) obej
mujących swym zasięgiem prawie całość użytków rolnych w Polsce. 

Poczynając od roku 1977 zmieniono zasady organizacyjne badań agroche
micznych. Zrezygnowano z badań prowadzonych we wszystkich gospodarstwach 
na rzecz zleceń dobrowolnych o charakterze usługowym. 

W celu scharakteryzowania stanu zakwaszenia gleb i określenia potrzeb 
wapnowania za pomocą jednego wskaźnika liczbowego, zastosowano tzw. wskaź
nik bonitacji pozytywnej wg Riehma opisany w pracy BORATYŃSKIEGO i in. [1969]. 

W interpretacji wyników badań agrochemicznych gleb do roku 1986 obo
wiązywał podział trzystopniowy. W przedziałach odczynu gleb wyróżniano odczyn 
bardzo kwaśny i kwaśny, lekko kwaśny oraz obojętny i zasadowy. Potrzeby wap
nowania określano jako konieczne, wskazane i ograniczone. W I rotacji badań 
( do 1965 r.) nie określano potrzeb wapnowania. 

Od roku 1986 zastosowano inną niż wcześniejszą klasyfikację wyników, 
polegającą na wyróżnieniu pięciu przedziałów w kryteriach podziału odczynu i 
określaniu potrzeb wapnowania ornych gleb mineralnych. 

Próbki glebowe pobierano z warstwy 0-20 cm. Sposób pobierania i przygo
towania tych próbek do analiz chemiczno-rolniczych był zgodny z wymaganiami 
Normy Branżowej [1979]. 

Odczyn gleby oznaczono w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dcm-3• Potrzeby 
wapnowania określano w oparciu o kategorię agronomiczną i odczyn. Obydwa 
parametry oceniano według odpowiednich kryteriów opracowanych przez IUNG i 
przedstawionych w pracy OBOJSKI i STRĄCZYŃSKI [1995]. 

W niniejszej publikacji zamieszczono wyniki z 37 lat badań, tj. od 1956 do 
1993 r. oparte o analizy 31.418.000 próbek glebowych w ujęciu globalnym dla 
całego kraju, jako średnie z poszczególnych województw. Wyniki badań odczynu 
przedstawiono jako udział procentowy gleb bardzo kwaśnych, kwaśnych, lekko 
kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Ocenę potrzeb wapnowania określono rów
nież udziałem procentowym gleb, na których wapnowanie jest: konieczne, pot
rzebne, wskazane, ograniczone lub zbędne. 

Wyniki badań 

Wyniki badań nad odczynem przedstawiono w tabeli 1. 
Porównując wyniki uzyskane w I rotacji badań (do 1965 r.) z II rotacją (do 

1976 r.) o zbliżonej ilości próbek (po ok. 9 mln) należy stwierdzić, że odczyn gleb 
w Polsce nie ulegał żadnym zmianom. Gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaś
nym stanowiły 58%, lekko kwaśnym 25%, a o odczynie obojętnym lub zasado
wym tylko 17% przebadanych próbek. Według klasyfikacji Riehma stopień zak
waszenia gleb był wysoki. 

W następnych latach (od 1977 do 1986) mimo zmiany organizacji badań 
przeanalizowano ok. 8 mln próbek i wykazano, że stan zakwaszenia nie uległ 
poprawie, a nawet nieznacznie zmienił się na gorsze. Gleby bardzo kwaśne i 
kwaśne stanowiły 61 %, lekko kwaśne 24%, a obojętne lub zasadowe 15%. 



STAN ZAKWASZENIA I POTRZEBY WAPNOWANIA GLEB W POLSCE 529 

Wskaźnik bonitacji pozytywnej również obniżył się i wynosił 27 co odpowiadało 
nadal wysokiemu stopniowi zakwaszenia gleb. 

Ilość próbek 
Okres badań 

Period 
w tys. szt. 
Number of 

Lata bardzo 
years 

sornples 
kwaśny thausand 

very acid 

1956-1965 9128 58 
1966-1972 6955 57 
1966-1973 7985 57 
1966-1974 8626 56 
1966-1975 8408 58 
1966-1976 8980 58 
1976-1977 1969 58 
1977-1978 2286 59 
1977-1979 3190 59 
1977-1980 4254 59 
1977-1 981 5060 60 
1977-1982 5799 60 
1978-1983 6678 60 
1979- 1984 7378 60 
1980-1985 8297 61 
1981-1986 7979 61 

1986-1987 1364 29 
1987-1 988 2264 28 
1987-1 989 2994 27 
1987-1990 3659 27 
1987-1991 3861 27 
1987-1992 50 13 23 
1988-1993 4101 26 

Tabela 1; Table 1 

Odczyn gleb 
Soi! reaction 

Odczyn; Soil acid ity (%) Wskaźnik 

bonitacji 
pozytywnej 

lekko Positive 
kwaśny kwaśny obojf,tny zasadowy bonitation 

acid lightly neutral alkaline index 
acid 

25 17 29 
26 17 30 
26 17 30 
26 18 31 
25 17 29 
25 17 29 
26 16 29 
25 16 28 
25 16 28 
25 16 28 
25 15 27 
25 15 27 
25 15 27 
25 15 27 
24 15 27 
24 15 27 

32 23 13 3 27 
33 24 12 3 27 
33 24 13 3 28 
33 24 13 3 28 
33 24 13 3 28 
33 26 15 3 31 
32 25 14 3 29 

W kolejnych okresach badań (od 1987 do 1993 r.) przeanalizowano ok. 5 
mln próbek gleb, w których stwierdzono podobny stan zakwaszenia jak w latach 
poprzednich. Najbardziej liczna grupa (32-33%) to gleby kwaśne o pH 4,6-5,5. 
Gleby bardzo kwaśne (pH <4,5) stanowiły 26%, a lekko kwaśne (pH 5,6-6,5) 
25 %. Odczynem obojętnym (pH 6,6-7,2) charakteryzowało się 14%, a zasado
wym (pH>7,3) 3% badanych gleb. W porównaniu do okresu poprzedniego, w 
latach 1987-1993 udział gleb o odczynie b. kwaśnym i kwaśnym zmniejszył się o 
3%, a o odczynie obojętnym i zasadowym wzrósł o 2%. Wskaźnik bonitacji pozy
tywnej osiągną! wielkość 29 co jednak w dalszym ciągu odpowiadało wysokiemu 
stopniowi zakwaszenia gleb w Polsce. 

Ana lizując blisko 40- letnie badania nad odczynem gleb w kraju, przeprowa
dzone w oparciu o ponad 31 mln próbek, należy stwierdzić, że stan zakwaszenia 
nic uległ poprawie i nadal oko ło 60% gleb ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, 
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niekorzystny dla większości uprawianych roślin. 
Ocenę potrzeb wapnowania gleb w ujęciu procentowym w wyróżnionych 

przedziałach przedstawiono w tabeli 2. Liczebność próbek, po przeanalizowaniu 
których przeprowadzono tę ocenę, jest analogiczna jaką podano w tabeli 1. 

Okres badań 
Period 
Lata konieczne 
Years absolutely 

necessa,y 

1956-1965 

1966-1972 45 
1966-1973 45 
1966-1974 44 
1966-1975 44 
1966-1976 45 
1966-1977 44 
1977-1978 46 
1977-1979 46 
1977-1980 46 
1977-1981 46 
1977-1982 46 
1978-1983 46 
1979-1984 45 
1980-1985 47 
1981-1986 46 

1986-1 987 34 
1987-1988 33 
1987-1989 33 
1987-1990 32 
1987-1991 32 
1987-1992 29 
1988-1993 32" 

Potrzeby wapnowania gleb 
Liming demands od soils 

Potrzeby wapnowania; Liming demands (%) 

potrzebne wskazane ograniczone 
necessery recommended limited 

nie okreś lano; not determined 

29 26 
29 26 
29 27 
30 26 
29 26 
30 26 
29 25 
29 25 
29 25 
29 25 
29 25 
29 25 
29 26 
28 25 
28 26 

18 14 li 
18 15 11 
18 15 li 
18 15 12 
18 15 12 
18 15 12 
17 15 12 

Tabela 2; Table 2 

Wskaźnik 

bonitacji 
pozytywnej 

zbędne Positivc 
not bonitation 

recommen- index 
ded 

40 
40 
41 
41 
40 
41 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
39 
40 

23 41 
23 41 
23 41 
23 42 
23 42 
26 45 
24 43 

Oceniając potrzeby wapnowania w obowiązujących kryteriach stwierdzono, 
że wapnować koniecznie należy 45-46% badanych gleb, wapnowanie jest wska
zane na 28-30% gleb, a ograniczenia tego zabiegu wymaga tylko 26% gleb w 
kraju. Wskaźnik bonitacyjny wg Riehma nie przekracza 40, co odpowiada wyso
kim potrzebom wapnowania. 

Porównanie wyników z dwóch dziesięcioleci (1966-1976 i 1977-1986) wska
zuje na prawie identyczną nie zmieniającą się w tym okresie ocenę potrzeb wap
nowania gleb. Począwszy od 1987 r. (przy ocenie pięciostopniowej) 32-34% gleb 
wymagało koniecznego wapnowania, na 17-18% było one potrzebne, a na 
14-15% wskazane. Wapnowanie można było ograniczyć na 12% i nie stosować 
na 23-24% gleb w kraju. 
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Na podstawie uzyskanych danych generalnie można stwierdzić, że ok. 75% 
gleb uprawnych w Polsce wymaga przeprowadzania zabiegu wapnowania o różnej 
intensywności, a na 25% gleb można z tego zabiegu czasowo zrezygnować. 

Na podkreślenie zasługuje wzrost wskaźnika bonitacyjnego, który powoli 
ale systematycznie podnosił się. W latach 1987-1993 osiągnął poziom powyżej 40 
punktów (max 45), co odpowiada ocenie średniej wg Riehma. 

Wnioski 

1. Na przestrzeni lat 1956-1993 stan zakwaszenia gleb w Polsce nie uległ zna
czącym zmianom. Dominują gleby bardzo kwaśne i kwaśne, które stanowią 
prawie 60% powierzchni użytków rolnych. Niski wskaźnik bonitacji pozy
tywnej (poniżej 30 punktów) świadczy o wysokim stopniu zakwaszenia gleb 
w kraju, co stwarza niekorzystne warunki dla większości roślin uprawnych. 

2. Przeważająca część gleb ( ok. 75%) wymaga przeprowadzania systematycz
nego zabiegu wapnowania o różnej intensywności, a tylko na 25% gleb 
można z tego zabiegu czasowo zrezygnować. Wskaźnik bonitacji pozytywnej 
(powyżej 40 punktów) uległ poprawie i w ostatnich latach badań odpowia
dał średniemu stopniowi w ocenie potrzeb wapnowania. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w 
Polsce w latach 1956-1993. Podstawę oceny stanowiły wyniki masowych badań 
agrochemicznych gleb przeprowadzonych dla potrzeb doradztwa nawozowego i 
opartych na analizie ok. 32 mln próbek glebowych pobranych z powierzchniowej 
warstwy (0-20 cm) użytków rolnych. 
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Stwierdzono, że stan zakwaszenia gleb w analizowanym okresie nie uległ 

znaczącej poprawie i nadal prawie 60% powierzchni użytków rolnych wykazuje 
odczyn bardzo kwaśny i kwaśny (pH<5,5) nieodpowiedni dla większości upra
wianych roślin. 

Ponadto ok. 75% gleb wymaga przeprowadzenia systematycznego wapno
wania o różnej intensywności (konieczne, potrzebne, wskazane i ograniczone), a 
pozostałe 25% powierzchni gleb można z tego zabiegu czasowo wyłączyć. 
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Summary 

The paper presents the state of acidity and liming needs of the soils in 
Poland within the years 1956-1993. The estimation was based on rcsults of large 
scale soils agrochemical investigations, conducted for fertilization advisory pur
poses. The examinations included 32 million soi! samplcs takcn from soi! surface 
horizon (0-20 cm) of agricultural Jands. 

Investigations showed that the soi! acidification in analyzed period had not 
been significantly improved, and almost 60% agricultural lands stili arc of acid 
and very acid reaction (pH <5.5) what is unsuitable for the most of cultivated 
plants. 

Moreover, 75% soils nced regular liming of various intensity (absolutely 
necessary, necessary, recommended and limited), whilc the rcmaining 25% do 
not need to be limed for the time being. 
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