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Przychylając się do pisma Pana Stanisława Myśliwca Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej

z siedzibą w Zielonej Górze dotyczącej pomocy w umożliwieniu zainicjowania programu rekultywacji

gleb zakwaszonych (wapnowania), niniejszym pismem przedkładam wyniki badań odczynu gleb w roku

2015 w województwie lubuskim. Badania zostały przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-

Rolniczą w Gorzowie Wlkp.

Województwo Lubuskie charakteryzuje się dużym udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich,

podatnych na zakwaszenie. Jak wynika z badań prowadzonych przez w/w stacje, ponad 70% stanowiły

gleby lekkie i bardzo lekkie.

Skutki procesu zakwaszenia gleby to m.in. wymywanie kationów zasadowych, uwstecznianie

składników pokarmowych roślin w glebie, pogarszanie aktywności mikrobiologicznej. uruchamianie

metali ciężkich i substancji fitotoksycznych oraz pogorszenie struktury gleby. Wapnowanie jest zatem

zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy

wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

W województwie lubuskim największe potrzeby wapnowania wskazują powiaty żarski

i żagański, gdzie zarówno przemysł lokalny jak i przemysł znajdujący się przy granicy po stronie

niemieckiej przyczynia się w dużym stopniu do zakwaszenia gleb.

Przykładem wsparcia regulacji odczynu gleb, zgodnie z pismem Prezesa Lubuskiej Izby

Rolniczej, jest program regeneracyjnego wapnowania wprowadzony w województwie śląskim

i wspierany środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W związku z powyższym zwracamy się z ponowną prośbą o udzielenie odpowiedzi czy w/w

działania zmierzające do poprawy żyzności gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych tj. zniwelowanie poziomu

zakwaszenia tych gleb poprzez wapnowanie otrzymają wsparcie finansowe z funduszu.



Informujemy jednocześnie, ze pismem z dnia 1 września 2011 roku, znak: DW.l.7150.1.2011

zwróciliśmy się do Państwa z podobnym zapytaniem. Odpowiedź została sformułowana w piśmie z dnia

28.09.2011 r., znak: WEI-EI-OA-070-37/2011.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

Załączniki:
1. Wyniki Badań odczynu gleb w roku 2015 w województwie lubuskim.

Do wiadomości:
1. Pan Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra.


