
ROLA PRÓCHNICY W GLEBIE

CO TO JEST PRÓCHNICA
Próchnica jest organicznym składnikiem gleby. Powstaje na drodze procesów biologicznych i chemicznych z rozkła-

du obumarłych szczątków roślin i zwierząt, resztek pożniwnych, dostarczonych i przyoranych nawozów organicznych, 
międzyplonów, wsiewek, obornika itp. Ma bardzo złożoną budowę chemiczną zależną od rodzaju roślin, czynników at-
mosferycznych, właściwości fizykochemicznych gleby. Próchnica ma zasadniczy wpływ na żyzność i urodzajność gleb,  
a tym samym na prawidłowy wzrost, rozwój i plony roślin uprawnych. W Polsce ok. 60% UR zawiera mało lub bardzo 
mało próchnicy. Jej zawartość w krajowych glebach waha się w szerokich granicach.

Najwięcej próchnicy zawierają:
 ▶ czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów – 4,9%;
 ▶ rędziny – 4,4%;
 ▶ mady rzeczne – 4,2%.

Najmniej próchnicy zawierają:
 ▶ gleby lekkie, bielicowe wytworzone z piasków – ok. 1,5%.

POWSTAWANIE I GROMADZENIE PRÓCHNICY
Dużą rolę w procesie humifikacji odgrywa skład substancji organicznej. Liście krzewinek, igły świerkowe i sosnowe 

zawierają garbniki silnie zakwaszające środowisko – rozkładają się więc bardzo trudno i powoli. Natomiast liście drzew 
liściastych i krzewów, np. klonu, jesionu, leszczyny podlegają łatwo i szybko procesom próchnicotwórczym. Humifikacji 
sprzyja także odczyn zbliżony do obojętnego, umiarkowane uwilgotnienie oraz wyższa temperatura. Gromadzenie sub-
stancji organicznej ułatwiają: silne uwilgotnienie, niska temperatura i odczyn kwaśny. Procesy próchnicotwórcze zależą 
więc od wypadkowej sił hamujących i przyśpieszających rozkład substancji organicznej i jej humifikacji w obecności wap-
nia (Ca) i substancji ilasto-żelazistych. 

Warunki klimatyczne umiarkowanie wilgotne sprzyjają procesowi rozkładu substancji organicznej prawie przez cały 
rok. Procesy zakwaszania nie pozwalają na dostateczne wysycenie kompleksu sorpcyjnego w stabilizujące próchnicę jony 
Ca+2. W tych warunkach ilość rozkładanej substancji organicznej jest stosunkowo duża, a ilość nagromadzonej próchnicy 
mała. Wysycenie próchnicy w jony Ca+2 i Mg+2 zależy także od zasobności w kationy zasadowe samej skały macierzystej 
(np. rędziny).

W procesie tworzenia próchnicy glebowej biorą udział mikroorganizmy (np. bakterie, grzyby), mikro-, mezo- i makro-
fauna glebowa (np. drobne kręgowce − destruenci różnych szczątków organicznych. Proces ten nazywa się humifikacją. 
Próchnica glebowa decyduje w znacznej mierze o żyzności gleb, zwłaszcza piaszczystych. Zawartość próchnicy w glebach 
jest zróżnicowana. Na obszarze Polski waha się między 0,6 a 6%, przy czym jest ona największa w czarnoziemach, czarnych 
ziemiach, rędzinach i madach, natomiast najmniejsza w glebach bielicowych, płowych i brunatnych.

ROLA PRÓCHNICY
 ▶ zawiera niezbędne dla roślin składniki pokarmowe: makro- i mikroelementy; składniki te powstają na drodze różno-

rodnych przemian zachodzących na etapie powstawania próchnicy i mineralizacji masy organicznej;
 ▶ próchnica działając jako „lepiszcze”, odgrywa rolę w tworzeniu struktury gruzełkowej gleb; zwiększa zwięzłość gleb 

lekkich, zmniejsza – gleb ciężkich; gleby pulchne mają bardziej korzystne dla roślin właściwości fizyczne (bardziej 
prawidłowe stosunki wodno-powietrzne);

 ▶ próchnica nadaje glebie ciemną barwę, co przyspiesza jej ogrzewanie się wiosną i przedłuża okres wegetacji;
 ▶ gleby zasobne w substancje humusowe odznaczają się wysoką aktywnością biologiczną; przy małej zawartości próch-

nicy życie biologiczne w glebie praktycznie zamiera; resztki pożniwne, obornik czy np. nawozy zielone nie są już prze-
rabiane wtedy na próchnicę, lecz ulegają gniciu; nawozy mineralne w glebach o niskiej zawartości próchnicy działają 
także nieefektywnie;

 ▶  próchnica ma dużą pojemność wodną, pozwala zatrzymać wodę w glebie, co ma ogromne znaczenie dla roślin w latach 
suchych, szczególnie na glebach lekkich;

 ▶  materia organiczna odgrywa poważną rolę w ochronie środowiska glebowego, gdyż ogranicza występowanie chorób 
niektórych roślin uprawnych (sprzyjające warunki dla rozwoju organizmów pożytecznych będących antagonistami 
patogenów);



 ▶  gleby zasobniejsze w próchnicę są odporniejsze na ujemny wpływ zanieczyszczeń chemicznych niż gleby słabo próch-
niczne.

UBYWANIE PRÓCHNICY Z GLEBY
Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, gleby o niskiej zawartości próchnicy 

(<1,0%) stanowią około 7% powierzchni użytków rolnych w Polsce, a o średniej (1,1–2,0%) − około 50% użytków rolnych 
(zawartość próchnicy w polskich glebach obrazuje mapa opracowana w IUNG-PIB w Puławach). Gleby bogate w próchni-
cę (>2,0%) zajmują około 33% powierzchni użytków rolnych kraju i jest ich najwięcej tam, gdzie hoduje się bydło mlecze 
i regularnie stosuje nawożenie gleb obornikiem.

Niestety, z powodu znacznego ograniczenia w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat pogłowia zwierząt, zawartość 
próchnicy w glebach uległa znacznemu obniżeniu. Oczywiście podwyższenie zawartości próchnicy jest możliwe (jest też 
konieczne), ale nie jest wykonalne w rok czy dwa. Trzeba mieć świadomość, że tak zwana próchnica ustabilizowana po-
wstanie nie wcześniej, niż po kilkunastu latach od przyorania nawozów naturalnych, organicznych i  resztek pożniwnych. 
Próchnica tworzy się z materii organicznej, ale to proces bardzo długi i skomplikowany. W rok do 14 lat od zaorania resz-
tek pożniwnych tworzy się tak zwana próchnica aktywna. Jej udział ma znaczenie dla żyzności gleby, ale tzw. próchnica 
ustabilizowana powstaje dopiero w okresie od 15 do 100 lat od przyorania resztek organicznych, a tzw. próchnica trwała 
powstaje po co najmniej 100 latach od wprowadzenia materii organicznej.

JAK UTRZYMAĆ PRÓCHNICĘ W GLEBIE
Racjonalnie stosować nawozy mineralne. Długotrwałe stosowanie wyłącznie nawozów mineralnych prowadzi do degra-
dacji nawet zasobnych gleb i systematycznego spadku plonów.

Optymalnie zagospodarować nawozy organiczne:
 ▶ obornik, gnojówkę i gnojownicę przyorać lub wymieszać z glebą (np. z wykorzystaniem brony talerzowej lub kultywa-

tora) bezpośrednio po zastosowaniu pamiętając, że nawozów tych nie stosuje się na pola od 30 listopada do 1 marca; 
łączna ilość azotu (w czystym składniku) pochodzącego z nawozów naturalnych zastosowana w ciągu roku nie powin-
na przekroczyć 170 kg na 1 ha użytków rolnych;
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 ▶ pociętą słomę po zbiorze kombajnowym, np. zbóż, rzepaku, najlepiej jest przyorać z dodatkiem azotu (może być  
w formie mocznika w ilości ok. 8 kg azotu na 1 tonę słomy); na pociętą słomę przed przyoraniem można rozlać też gno-
jowicę; na glebach słabych, kwaśnych, o małej aktywności biologicznej, w latach suchych efekty w plonowaniu roślin, 
pod które zastosowano nawożenie słomą, mogą być negatywne;

 ▶ nawozy organiczne najlepiej działają po wprowadzeniu ich do najbardziej biologicznie czynnej – wierzchniej warstwy 
gleby; na glebach lekkich i średnich zaleca się ich przyoranie głębiej ok. 15-20 cm, a na ciężkich – płycej ok. 10-15 cm;

 ▶ resztki pożniwne pozostałe po uprzednim zbiorze roślin uprawnych trzeba przyorać bardzo dokładnie;
 ▶ wprowadzić uprawę roślin w całości przeznaczonych na przyoranie (plon główny, międzyplony, wsiewki); najlepiej, 

jeśli będą to rośliny z rodziny bobowatych, np. łubiny, seradela.

Wapnowanie gleb kwaśnych. Odczyn gleby decyduje o zmianach składu i aktywności mikroflory glebowej. Na glebach 
bardzo kwaśnych i kwaśnych dochodzi do rozkładu i biodegradacji próchnicy. Niektóre składniki pokarmowe stają się dla 
roślin niedostępne (np. fosfor i potas).

Stosować prawidłowy płodozmian. Należy unikać jednostronnego, zbożowego płodozmianu; uprawa gatunków zabiera-
jących próchnicę z gleby powinna następować przemiennie z roślinami, które zwiększają jej ilość.
Bilans substancji organicznej w glebie poprawiają:

 ▶ rośliny z rodziny bobowatych,
 ▶ ich mieszanki;
 ▶ mieszanki bobowatych z trawami;
 ▶ trawy wieloletnie.

Glebę zubożają:
 ▶ okopowe;
 ▶ kukurydza;
 ▶ zboża;
 ▶ rośliny oleiste.

Ograniczanie stosowania uproszczeń w uprawie gleby. Wszystkie opisane działania stymulują i odbudowują faunę i florę 
glebową odpowiadającą za produkcję próchnicy i kształtowanie żyzności gleby, co w końcowym rezultacie ma decydujący 
wpływ na plony roślin uprawnych oraz efekty ekonomiczne gospodarstwa.

Mając na uwadze czynniki wpływające na poprawę jakości gleb, szczególnie tych najsłabszych, warto dokładnie prze-
analizować sytuację w tym zakresie we własnym gospodarstwie i już dziś podjąć decyzję odnośnie wyeliminowania ewen-
tualnych nieprawidłowości. 

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza


