
JAK ODCZYTYWAĆ WYNIKI BADAŃ GLEBY NA ZAKWASZENIE

ŹRÓDŁA ZAKWASZENIA
Zakwaszanie gleb związane jest z głównie z negatywnym wpływem klimatu, w którym występuje przewaga 

opadów nad parowaniem. Powoduje to ciągłe przemieszczanie składników pokarmowych, zwłaszcza związków 
zasadowych w głąb profilu glebowego.

Rozkładająca się w glebie materia organiczna pochodząca z resztek roślinnych: 
     obornika, 
     nawozów zielonych 
     oddychające korzenie roślin są źródłem znacznych ilości CO2, 
     naturalne procesy przemian związków organicznych i związków     
     azotu.

Człowiek poprzez produkowanie dużych ilości gazów do atmosfery, które docierają do gleb w postaci kwa-
śnych deszczy i tzw. suchego opadu: 
     dwutlenku siarki 
     tlenków azotu 
     dwutlenku węgla
     stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych 
     i potasowych fizjologicznie kwaśnych.

STOPIEŃ ZAKWASZENIA
Stopień zakwaszenia gleb w Polsce jest zróżnicowany. 

Największy procent gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych znajduje się w województwach:
łódzkim, podkarpackim, podlaskim, mazowieckim, małopolskim, pomorskim. 
Najmniejszy procent gleb kwaśnych znajduje się w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim.

Rys. 1. Regionalne zróżnicowanie odczynu gleb w Polsce wg OSChR
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SKUTKI ZAKWASZENIA
Skutki zakwaszania gleb mogą prowadzić do zmniejszenia przyswajalności podstawowych składników nie-

zbędnych dla rozwoju roślin:

azot − wypłukany poza zasięg systemu korzeniowego, który ze względu na obecność toksycznego glinu jest 
płytki i słabo rozwinięty;

fosfor − przechodzi w trudno rozpuszczalne w wodzie połączenia z glinem i żelazem, w takiej formie jest  
               niedostępny dla roślin;

potas − w warunkach gleb kwaśnych niewielkie przekroczenie zapotrzebowania roślin na potas powoduje  
                   znaczący wzrost pobierania tego składnika, co jest niekorzystne dla roślin paszowych (u zwierząt mogą 
                wywołać tężyczkę pastwiskową);
magnez − na kwaśnych glebach jest niedostępny dla roślin;

molibden − uregulowanie odczynu podnosi przyswajalność tego pierwiastka;

mikroskładniki pozostałe − ich dostępność maleje wraz ze wzrostem pH gleby i przechodzą w formy chemicz-
ne niedostępne dla roślin. Powoduje to występowanie chorób fizjologicznych, a tym samym obniżkę plonowa-
nia i pogorszenie jakości ziarna.

Zakwaszenie wpływa na zwiększenie ruchliwości niebezpiecznych dla roślin i ludzi pierwiastków, głównie 
metali ciężkich, których nadmierna koncentracja dyskwalifikuje rośliny na cele konsumpcyjne i stanowi po-
ważne zagrożenie. 

Ograniczenie aktywności drobnoustrojów biorących udział w rozkładzie materii organicznej m.in. słabo i 
wolno rozwijają się wolno żyjące w glebie Azotobakter oraz mikroorganizmy współżyjące z większością roślin 
bobowatych. 

Zakwaszenie powoduje osłabienie intensywności przebiegu procesu pobierania wolnego azotu z powietrza 
oraz składników pokarmowych do głębszych warstw gleby. 

KONSEKWENCJĄ JEST SPADEK ŻYZNOŚCI GLEBY I POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI

OPTYMALNY ODCZYN DLA MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH

Drobnoustroje rozkładające materię organiczną:
 — grzyby − 4,0-5,0
 — amonifikatory − 6,2-7,0
 — denitryfikatory − 7,0-8,0
 — nitryfikatory − 6,5-7,2
 — uruchamiające P − 6,5-7,5

Bakterie asymilujące wolny azot:
symbiotyczne:

 — lucerny − 6,8-7,2
 — koniczyny − 6,8-7,2
 — grochu − 6,5-7,0
 — wyki − 6,5-7,0
 — łubinu − 5,5-6,5
 — seradeli − 5,5-6,5

niesymbiotycze:
 — Azotobacter − 6,5-7,5
 — Clostridium pasterianum − 5,0-7,0



FORMY KWASOWOŚCI GLEBY
Na podstawie przeglądu gleb polski można stwierdzić, że praktycznie większość ich typów ulega w mniej-

szym lub większym stopniu zakwaszaniu. Jednak gleby węglanowe i zasobne naturalnie w wapń nie ulegają 
temu procesowi. 

Od wielu lat udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w Polsce przekracza średnio 50% powierzchni użyt-
ków rolnych. Istnieją jednak i takie obszary, gdzie gleby najsilniej zakwaszone stanowią ponad 80% powierzch-
ni. W tych rejonach częstość narażenia na większe ilości aktywnych form metali jest większa niż na glebach  
o optymalnym odczynie. Natomiast stosowane dawki wapna w ostatnich latach wynoszą średnio nieco ponad 
90 kg CaO/ha/rok i dalece odbiegają od faktycznych potrzeb. 

W wielu przypadkach nie pokrywają nawet naturalnego wymycia wapnia z gleby, nie mówiąc już o poprawie 
ogólnego stanu odczynu. 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na wapno w przeliczeniu na czysty składnik wynosi ok. 2 t CaO/ha 
i taka ilość pozwoliłaby na doprowadzenie odczynu gleb w Polsce do odpowiadającego potrzebom 
produkcji roślinnej. 

Dlatego też w celu zapewnienia właściwej jakości płodów rolnych, które podlegają kontroli pod kątem za-
wartości metali ciężkich, musi towarzyszyć stosowanie odpowiednio wysokich dawek wapna dobrej jakości.  

Kwasowość uwarunkowana jest występowaniem w glebie jonów wodorowych (H+). Nieznaczna tylko część 
wolnych jonów wodorowych występuje bezpośrednio w roztworze glebowym. Większość wiązana jest przez 
fazę stałą tzw. kompleks sorpcyjny gleby. Część mineralna składa się z rozdrobnionych minerałów glinokrze-
mianowych oraz różnych części nieorganicznych. Natomiast część organiczna (procentowo mniejsza, ale bar-
dzo aktywna) jest mieszaniną różnych substancji posiadających charakter koloidów. 

Na zdolność sorpcyjną składa się wiele procesów fizykochemicznych, wśród których najważniejszy określa 
się mianem sorpcji wymiennej. Polega on na wymianie jonów występujących w roztworze glebowym na jony 
znajdujące się w kompleksie sorpcyjnym gleby. W związku z tym gleby, w których przeważają cząsteczki nała-
dowane ujemnie (na zasadzie przyciągania ładunków elektrycznych) sorbują dużą ilość jonów dodatnich, a w 
tym wodorowych. W zależności od tego, z jakimi jonami wodoru mamy do czynienia, czy z roztworu glebowe-
go, czy też z sorbowanymi przez kompleks glebowy, wyróżniamy dwie formy kwasowości gleby:

 — KWASOWOŚĆ CZYNNĄ
 — KWASOWOŚĆ POTENCJALNĄ

KWASOWOŚĆ CZYNNA są to wolne jony wodoru występujące bezpośrednio w roztworze glebowym. Ich 
stężenie w roztworze jest ściśle związane z całkowitą kwasowością gleby, a także z bieżącymi procesami zacho-
dzącymi w glebie.
Na wartość kwasowości czynnej składa się wiele czynników:

 — wartość kwasowości potencjalnej,
 — obecność CO2 i kwasu węglowego,
 — kwasy organiczne (powstające w procesie rozkładu resztek roślinnych),
 — wprowadzanie do gleby nawozów fizjologicznie kwaśnych.

Kwasowość czynna zmienia się znacznie w cyklu rocznym, wraz z porami roku. Zwykle bywa największa la-
tem, gdyż wówczas działalność mikroorganizmów jest najaktywniejsza, a rośliny rozwijają się najintensywniej. 
Poza tym latem, w wyższej temperaturze intensywniej zachodzą reakcje chemiczne. Natomiast wiosną i jesienią 
kwasowość czynna jest mniejsza, zaś zimą, kiedy gleba zamarza, osiąga minimum.



Kwasowość czynna gleby jest ważnym wskaźnikiem, zwykle wystarczającym żeby określić orientacyjnie 
klasę kwasowości gleby. Może ona również w jakimś stopniu odpowiedzieć na pytanie: 

Czy należy glebę wapnować?

Ale jest to tylko wskaźnik orientacyjny, chociażby z powodu swojej zmienności w ciągu roku. Wielkość 
kwasowości czynnej, przede wszystkim nie odpowiada na pytanie: „Ile trzeba wapna na zobojętnienie kwa-
sowości gleby?”, gdyż w miarę zobojętniania roztworu glebowego stopniowo i stale będą przechodzić do niego 
jony wodorowe z kompleksu sorpcyjnego gleby. Dlatego też bardzo ważne jest oznaczenie tej części jonów wo-
doru, które ukryte są w kompleksie sorpcyjnym i decydują o kwasowości gleb. Ta część jonów wodoru składa 
się na potencjalną kwasowość gleby.

KWASOWOŚĆ POTENCJALNA. Wielkość tej kwasowości jest dla każdej gleby wartością w znacznym stop-
niu stałą, mało zależną od bieżących procesów biologicznych zachodzących w glebie.
Rozróżniamy dwie formy kwasowości potencjalnej:

 — KWASOWOŚĆ WYMIENNĄ
 — KWASOWOŚĆ HYDROLITYCZNĄ

KWASOWOŚĆ WYMIENNA ujawnia się podczas traktowania gleb kwaśnych roztworami soli obojętnych, np. 
chlorkiem potasu. W ten sposób do roztworu glebowego przechodzi pewna ilość jonów wodoru. Jony wyparte 
i aktualnie będące w roztworze składają się na kwasowość wymienną. W praktyce kwasowość wymienna może 
ujawniać się podczas nawożenia kwaśnych gleb obojętnymi nawozami mineralnymi, np. chlorkiem potasu. 
Wówczas do kompleksu sorpcyjnego przechodzi pewna ilość jonów potasu, a wypierane jony wodoru z powsta-
jącymi w roztworze jonami chloru tworzą kwas solny i zakwaszają środowisko wokół korzeni.

Kwasowość wymienna jest dla roślin szczególnie szkodliwa, gdyż jest zwykle powiązana z występowa-
niem wolnych jonów glinu, działających toksycznie. Dlatego też zneutralizowanie kwasowości wymiennej 
jest najistotniejszym celem wapnowania, a jej wartość może służyć w dużym stopniu jako wskaźnik potrze-
by wapnowania.

Aktywny chemicznie (ruchomy) glin jest szczególnie szkodliwy dla jęczmienia, pszenicy, bura-
ków, gorczycy i koniczyny. Oprócz niego toksyczne działanie, na glebach kwaśnych, na rośliny wyka-
zuje nadmiar rozpuszczalnego manganu (koniczyna, lucerna).

Należy zaznaczyć, że kwasowość wymienna gleb ciężkich przy tym samym pH w KCl będzie wyższa niż gleb 
lekkich. Dlatego też między innymi gleby ciężkie przy tym samym pH w większym stopniu wymagają wapno-
wania.

Zatem można jednoznacznie powiedzieć, że wartość kwasowości wymiennej może służyć za podstawę 
do określenia potrzeb wapnowania.

Po uwzględnieniu kategorii agronomicznej gleby stosunkowo łatwo wyznaczyć wielkość dawki niezbędnej 
do zneutralizowania kwasowości.

KWASOWOŚĆ HYDROLITYCZNA. Ten rodzaj kwasowości ujawnia się podczas traktowania gleby solami 
słabych kwasów i mocnych zasad (sole hydrolizujące zasadowo). 

Oznaczanie tej kwasowości pozwala na stosunkowo precyzyjne wyznaczenie odkwaszającej glebę dawki 
wapna i odpowiedź na pytanie:

Ile trzeba wapna na zobojętnienie kwasowości gleby?



Rys. 2. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce wg OSChR

Niemniej jednak w praktyce zastosowanie danych naliczonych w oparciu o kwasowość hydrolityczną nie 
powoduje pełnego odkwaszenia gleby. Obecnie rzadko wykorzystuje się oznaczenie kwasowości hydrolitycznej 
do naliczania dawek wapna. Dominuje pogląd, że jednorazowe odkwaszenie gleby nie jest korzystne, gdyż po-
woduje zbyt radykalne zmiany w glebie i jest zabiegiem drogim. 

Wiadomo, że zakwaszenie gleb uniemożliwia otrzymanie wysokich plonów większości gatunków roślin 
uprawnych, nawet przy stosowaniu prawidłowej uprawy i nawożenia. W celu poprawienia żyzności gleb kwa-
śnych konieczne jest ich wapnowanie. Nawozy wapniowe mają zupełnie inną rolę do spełnienia niż azotowe, 
fosforowe czy potasowe. Są one tylko w niewielkim stopniu źródłem składnika pokarmowego (wapnia) dla 
roślin, a jednak mają na celu:

 — zmniejszenie szkodliwego działania kwasowości gleby, a tym samym, toksycznego działania glinu i manga-
nu,

 — poprawę dostępności dla roślin wielu składników pokarmowych,
 — wpływają na rozwój korzystnej mikroflory,
 — polepszenie właściwości  fizycznych warstwy ornej gleby.

1. Fotyma M., Mercik S., 1995. Chemia rolna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
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