
КАЛЦИФИКАЦИЈА НА ПОЧВАТА 
 

 
Под калцификација на земјиштето се подразбира мерка која има за цел киселото 

земјиште да го претвори во слабо кисело и нормално. Ова се постигнува со внесување 
големи количини вар во почвата. 

Основните ѓубрива служат за исхрана на растенијата. Тие исто така служат и за 
изградба на почвата, за корекција на физичките, хемиските и биолошките особини. Кога 
основните ѓубрива се користат од таков вид и количина со кои целта е да се постигнат 
значајни квалитетни промени во особините и плодноста на почвата, такви кои трајно ќе 
дејствуваат, тогаш таквите ѓубрива добиваат мелиоративен карактер и во тој случај се 
зборува за мелиоративно ѓубрење. Мелиоративното ѓубрење се изведува на сиромашни 
нормални почви, како и на анормални почви. На сиромашни, нормални почви се изведува 
со цел да се обезбеди поголем фонд на хранливи материи, а на анормалните почви со 
цел да се поправат физичките, хемиските и биолошките својства на почвата. 

Од сите почви, црноземот се одликува со најдобри физички, хемиски и биолошки 
особини, затоа што адсорптивниот комплекс кај оваа почва е заситен со калциум јон. Кај 
почви каде адсорптивниот комплекс е заситен со водородни јони, реакцијата е кисела и 
тие јони деструктивно делуваат на почвата. Затоа на такви почви треба да се изврши 
калцификација, за да се спречат деструктивните процеси, за да може да се овозможи 
нормално одгледување на културните растенија и остварување на високи приноси. 

За да може јонот од калиум да се адсорбира од земјиштето, потребно е  
калциумовото соединение да биде во растворлива состојба. Повеќето калциумови 
соединенија се тешко растворливи во вода (на пр: варовник, калциум оксид, калциум 
хидроксид, лапорец, доломит). Од калциумовите соединенија, лесно растворлив во вода 
е калциум хидокарбонат. За да се претворат тешко растворливите калциумови 
соединенија во калциум карбонат, потребно е во земјиштето да има што повеќе 
јаглероден диоксид. Затоа е потребно по извршената калцификација да се изврши и 
хумизација на почвата, па со разложување на органските материи во почвата се 
ослободува јаглероден диоксид, кој со водата и калциум карбонатот дава калциум 
хидрокарбонат. За да може јонот на калциум да се адсорбира од земјиштето потребно е 
почвата во себе да содржи доволно глинени честички. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При одредување на потребните количини на вар, треба да се земе предвид 
механичкиот состав на земјиштето, присуство на органска материја и подносливост на 
културите према варта. Се зема почвата која има pH под 5,5 и под 70% заситеност со 
бази да има потреба од калцификација. (под 50% заситеност со бази значи голема 
потреба за калцификација). 



Најчесто за калцификација се користи 5000-15000 кг калциум карбонат или 2000-
4000 калциум оксид или 7000-17000 кг сатурациона мил. 

Средствата за калцификација се фино сомелен калциум карбонат, лапорец, 
печена вар, гасена вар, сатурациона мил и други средства. 

Калцификацијата се врши кога на нивите нема посев, најдобро е во време на 
заорување на стрништето. Ако варта се заора тогаш, ќе има доволно време за негова 
преобразба и негово мешање со земјиштето до пролетта кога ќе се изврши сеидба. Варта 
треба да е добро иситнета и рамномерно распоредена пред заорувањето. Дејството на 
калцификацијата во просек трае 6-7 години. 
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