
Stanowisko Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

z dnia 13 maja 2013r. 

w sprawie wprowadzenia  wsparcia finansowego dla rolników  w zakresie rekultywacji  

gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem w ramach pomocy de minimis 

 
 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca się do  Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie  wsparcia finansowego dla 

rolników  w zakresie rekultywacji  gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem w ramach 

pomocy de minimis.  Obecnie w ramach dopłat de minimis rolnicy korzystają masowo m.in.  

z dofinansowania zakupu materiału siewnego. Kwota pomocy wynosząca 7500 EURO jaka 

przysługuje dla rolnika na trzy lata obrotowe jest za niska, dlatego Walne Zgromadzenie 

Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca się z apelem o podjęcie działań mających na celu 

podniesienie pułapu kwoty de minimis do 10 000 EURO.   

Brak jakichkolwiek dofinansowań z budżetu województwa lubelskiego i budżetu 

państwowego oraz trudna sytuacja ekonomiczna rolników doprowadza do degradacji gleb 

Lubelszczyzny. Zakwaszenie gleb na Lubelszczyźnie  jest poważnym problemem rolników, 

który prowadzi do zmniejszenia efektywności stosowanych zabiegów agrotechnicznych, 

zwłaszcza nawożenia mineralnego oraz przyczynia się do ograniczenia wielkości i obniżenia 

jakości plonu. Główną przyczyną takiego stanu jest duży udział gleb bardzo lekkich i lekkich. 

Zabiegiem ograniczającym  nieporządane skutki zakwaszenia gleb jest wapnowanie.  

W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 1999-

2008,  przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie oraz Katedrę Chemii Rolnej  

i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonano oznaczenie odczynu 

jako podstawowego wskaźnika żyzności gleby. Stwierdzono,  że na powierzchni 47,2% gleb 

Lubelszczyzny wapnowanie jest konieczne i potrzebne, na 13% wskazane, a na 39,8% 

ograniczone i zbędne.  

Wapnowanie gleb jest zabiegiem, którego celem jest wyeliminowanie w krótkim 

czasie odczynu gleb poniżej pH 4,8 odczyn ten świadczy o nasileniu procesów degradacji 

gleb i skutkuje silnym ograniczeniem zasadniczych funkcji gleb, w tym też 

zanieczyszczeniem płodów rolnych  szkodliwym glinem i metalami ciężkimi. Wysoka 

zawartość kadmu i ołowiu dyskwalifikuje rośliny z przeznaczeniem do konsumpcji, 



a obecność metali ciężkich w żywności wpłynie niekorzystnie na konkurowanie rolników 

polskich z rolnikami innych krajów UE . 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wyraża pogląd, iż użytkownicy gleb, 

rolnicy nie powinni być obciążani całkowitymi kosztami wapnowania.  Na zakwaszanie gleb 

w województwie lubelskim wpływają warunki naturalne takie jaki.: klimat oraz rodzaj skały 

macierzystej również zanieczyszczenie środowiska.  Działalność rolnicza  jest jednym z wielu 

czynników, który może przyczynić się do jej degradacji, dlatego apelujemy do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie regulacji i przepisów prawnych dotyczących 

wprowadzenia wsparcia w zakresie wapnowania gleb.  


