
 

Żyzność gleby – niezbędne pierwiastki pokarmowe 
 

 

NIEZBĘDNE PIERWIASTKI POKARMOWE–MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTY 

 

 Zasobność gleb w składniki pokarmowe należy  do tych czynników, na które człowiek 

może w znacznym stopniu oddziaływać i tym samym regulować ich zawartość przez 

właściwe zabiegi uprawowe i nawożenie. Aby to oddziaływanie było prawidłowe, konieczne 

jest jednak poznanie zasobności gleb w te składniki. 

 Obecnie przyjmuje się, że zaliczenie jakiegoś pierwiastka do grupy składników 

niezbędnych dla roślin może nastąpić tylko wtedy, jeśli: 

- brak czy też niedobór danego pierwiastka uniemożliwia prawidłowy wzrost i rozwój 

roślin, 

- występujące objawy niedoboru pierwiastka znikają po jego dostarczeniu roślinie, 

- pierwiastek ten nie może być zastąpiony przez żaden inny, 

- rola tego pierwiastka w procesie przemiany materii jest znana 

 

DEFINICJA MAKROELEMENTY I MIKROELEMENTÓW 

 

MAKROELEMENTY- 

 Pierwiastki występujące w glebach w dużych stężeniach i ilościach pobieranych przez 

rośliny, a przy braku których wzrost może ulegać zahamowaniu. Nadmiar na ogół nie jest 

szkodliwy dla roślin. 

 Do nich zaliczamy: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka 

MIKROELEMENTY- 

 Pierwiastki występujące w glebach w bardzo małych ilościach. Rośliny potrzebują ich 

bardzo mało, ale są niezbędne jako katalizatory procesów fizjologicznych (fotosynteza, 

oddychanie). Zarówno nadmiar jak i niedobór jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. 

Do nich zaliczamy: mangan, cynk, miedź, bor, molibden, chlor, kobalt, jod, fluor, 

ołów, żelazo.  

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOSTĘPNOŚĆ DLA ROŚLIN SKŁADNIKÓW 

POKARMOWYCH 

Dla roślin znaczenie ma nie tyle całkowita zawartość pierwiastków w glebach, ile ta 

ich część, która może być przez nie pobrana z gleby. Ta część określana jest często jako 



forma przyswajalna i z reguły stanowi niewielki procent całkowitej (ogólnej) zawartości 

pierwiastków w glebach. 

Wiele czynników w zasadniczy sposób oddziałuje na rozpuszczalność, a tym samym na 

dostępność dla roślin składników pokarmowych w glebie: 

- właściwości danego pierwiastka, 

- cechy gatunkowe i fazy rozwoju roślin, 

- pH gleby, 

- skład granulometryczny, 

- ilość i jakość substancji organicznej, 

- ilość i rodzaj minerałów ilastych, 

- wilgotność gleby (dynamika właściwości fizycznych gleb w okresie wegetacji roślin), 

- potencjał oksydacyjno-redukcyjny gleby, 

-     wzajemne oddziaływanie pierwiastków na siebie. 

 

SKŁADNIKI POKARMOWE (Ca, Mg, K, P, S) ORAZ OBJAWY ICH NIEDOBORU NA 

ROŚLINACH 

 

Wapń Ca 

 Na ogół gleby zawierają duże ilości wapnia i zależnie od skały macierzystej, z której 

gleba powstała całkowite zawartości Ca w różnych glebach wynoszą 0,3 – 3,6 %. Wapń 

wymienny ma szczególne znaczenie dla utrzymywania gleby w dobrej strukturze ( sprzyja 

koagulacji koloidów glebowych wpływając na strukturę i stabilność gruzełków). Może być 

ten pierwiastek pobierany przez rośliny z soli rozpuszczalnych w wodzie oraz z kompleksu 

sorpcyjnego w formie wymiennych jonów. Wapń stanowi 80 % wszystkich jonów 

wysycających kompleks sorpcyjny. Można go zaliczyć do najważniejszych składników 

mineralnych dla roślin (rola w przemianach węglowodanów), a więc Ca jest ważnym 

składnikiem każdej żywej komórki, regulatorem lepkości i dyspersji protoplazmy, której stan 

koloidalny jest decydującym czynnikiem we wszystkich przemianach biochemicznych i 

wzroście roślin. Zawartość Ca w roślinie w zależności od gatunku rośliny, części, wieku 

zasobności gleby w Ca waha się w granicach 0,05 – 4,5 % Ca0 (% s.m.). Części nadziemne są 

znacznie zasobniejsze w Ca niż korzenie. Nagromadzony w starszych liściach wapń nie ulega 

przemieszczeniu do rozwijających się liści. Dlatego przy niedostatecznym zaopatrzeniu w Ca 

objawy jego niedoboru występują przede wszystkim na liściach młodych. Ulegają one 

deformacji i chlorozie, a w stadium bardziej zaawansowanym pojawia się nekroza na 



brzegach liści (bardzo rzadko ponieważ większość gleb mineralnych jest zasobna w dostępny 

wapń). W przypadku kwaśnych gleb torfowych, zawierających bardzo niewielkie ilości 

wapnia, rośliny mogą odczuwać niedostatek tego składnika pokarmowego, który należy im 

dostarczać z nawozem zawierającym wapń. 

Wapnowanie nie ma na celu zaopatrywania gleb w wapń, a przede wszystkim zapewnienie 

roślinom odpowiedniego odczynu oraz poprawę niektórych właściwości gleby. 

Niejednokrotnie dawki Ca do zmeliorowania gleb przewyższają dawki potrzebne roślinom. 

 

Magnez Mg 

Gleby piaszczyste – 0,1 % MgO 

Gleby gliniaste – do 0,3 % MgO 

Głównie w formach niedostępnych dla roślin. Z ogólnej puli tylko 5 % Mg, zawarte w KS 

oraz roztworze glebowym, może być pobrane przez rośliny. Magnez jest łatwo wypłukiwany 

w głąb profilu glebowego. Stąd 50 % gleb Polski zalicza się do gleb ubogich w magnez. 

Stosowanie wysokich dawek nawozów potasowych i amonowych dodatkowo utrudnia 

roślinom pobieranie tego pierwiastka. 

 

Ocena zawartości magnezu w glebach (mg Mg/100g) 

Klasa 

zawartości 

Ocena 

zawartości 

Gleby 

mineralne (Egner-Riechm) organiczne 

(0,5N HCl) b. lekkie lekkie średnie ciężkie 

V b. niska  1,0  2,0  3,0  4,0  20 

IV niska 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-6,0 31-60 

III średnia 2,1-4,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-10,0 61-90 

II wysoka 4,1-6,0 5,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0 91-120 

I b. wysoka >6,0 >7,0 >9,0 >14,0 >120 

 

Rośliny: 

Mg występuje jako jon wolny, względnie jako składnik połączeń chelatowych w roślinach, 

jako składnik chlorofilu oraz aktywator enzymów w 300 najważniejszych procesach 

metabolicznych. 

Zawartość w roślinach (w s.m.) najczęściej w granicach od 0,1 do 0,8 % Mg. (max-liście i 

nasiona, min-korzenie roślin) 

Niedobory Mg: 

 Mg pobierany w mniejszej ilości niż K i Ca. Objawy deficytu Mg u roślin uprawnych 

pojawiają się najczęściej na glebach kwaśnych (antagonizm Mg-K). K działa ograniczająco 



na pobieranie Mg i może powodować jego niedobór w roślinie. Mg jest bardzo ruchliwy w 

roślinie i łatwo przenoszony ze starych liści do wierzchołków wzrostu. Dlatego objawy 

niedoboru pojawiają się najpierw na liściach starych, dolnych.(chloroza miedzyżyłkowa) 

Dwuliścienne – żółte , pomarańczowe plamy – marmurkowatość/tygrysowatość liści 

Jednoliścienne – paciorkowatość/pasiastość liści; przy braku Mg – zahamowanie wzrostu 

roślin, pokrój roślin zwiędły 

Mg – ważny do wykształcenia organów generatywnych; stąd niedobór Mg prowadzić może 

do zmniejszonego wytwarzania owoców i nasion. 

 

Potas K 

Gleby  0,025 – 4,0 % K2O 

Dużo – gleby ciężkie, mało – gleby organiczne 

Z lekkich gleb mineralnych K jest łatwo wymywany, zaś w glebach ciężkich – uwsteczniany; 

K wchodzi w trudno rozpuszczalne połączenia chemiczne, trudno dostępne dla roślin. Dlatego 

zaleca się nawożenie K systematycznie. Zbyt duża ilość K w glebie utrudnia roślinom 

pobieranie wapnia i magnezu. 

Ocena zawartości potasu w glebach (mg K2O/100g) 

Klasa 

Zawartości 

Ocena 

zawartości 

Gleby 

mineralne (Egner-Riechm) organiczne 

(0,5N HCl) b. lekkie lekkie średnie ciężkie 

V b. niska  2,5  5,0  7,5  10,0  30 

IV niska 2,6-7,5 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 31-60 

III średnia 7,6-12,5 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 61-90 

II wysoka 12,6-17,5 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 91-120 

I b. wysoka >17,5 >20,0 >25,0 >30,0 >120 

 

Zawartość potasu w roślinach: 0,5-10 %, max – młode liście, stożki wzrostu pędów i korzeni, 

min – dojrzałe i starzejące się organy oraz nasiona. Inaczej u roślin z korzeniami zapasowymi; 

tam korzenie zawierają go więcej niż inne rośliny. 

W przeciwieństwie do N i P nie wchodzi on w skład związków organicznych – występuje w 

komórkach wyłącznie jako jon i w tej postaci bierze udział w ponad 50 reakcjach 

enzymatycznych. K bierze udział w biosyntezie związków wielkocząsteczkowych tj. skrobi, 

celulozy, białek, kwasów nukleinowych, pektyn. 

K ma duży wpływ na gospodarkę wodną roślin (rośliny oszczędnie gospodarują wodą, są też 

bardziej odporne na wymarzanie oraz na choroby grzybowe i bakteryjne). 

 



Niedobór K: 

K łatwo przemieszcza się ze starych do młodych organów roślin, stąd objawy 

niedoboru K obserwuje się na najstarszych liściach. Wzrost jest silnie zahamowany, pokrój 

zwiędły, liście matowe, zielononiebieskie. Brzegi i wierzchołki starszych blaszek liściowych 

są początkowo chlorotyczne, potem czernieją, zamierają i pękają. Blaszki są pofałdowane, a 

brzegi lekko się zwijają. Z czasem liście te przybierają ciemno – brunatną barwę, zamierają i 

odpadają. 

 

Fosfor P 

Gleby mineralne – 0,02 % – 0,35 % P2O5 

Organiczne – więcej 

Mała ruchliwość – słabo wypłukiwany z wierzchniej warstwy gleby 

Formy łatwo przyswajalne przez rośliny: fosforan jednowapniowy, fosforan magnezu, 

fosforan amonu i inne. 

Trudno dostępne dla roślin: fosforan glinu, fosforany żelaza (występujące na glebach 

kwaśnych) 

Na glebach silnie zasadowych np. po zwapnowaniu, powstają trudno dostępne dla roślin 

związki fosforu (trójwapniowe fosforany) nierozpuszczalne w wodzie. 

Udział fosforu przyswajalnego w stosunku do ogólnej ilości P w glebie jest niewielki. 

Ocena zawartości fosforu w glebach (mg P2O5/100g) 

Klasa 

zawartości 

Ocena 

zawartości 

Gleby 

mineralne 

 (Egner-Riechm) 

organiczne 

(0,5N HCl) 

V b. niska  5,0  40 

IV niska 5,1-10,0 41-60 

III średnia 10,1-15,0 61-80 

II wysoka 15,1-20,0 81-120 

I b. wysoka >20,0 >120 

 

Rośliny: 

0,1 – 1,0 % P w s.m. roślin. Składnik białek, kwasów nukleinowych, fosfolipidów oraz 

związków wysokoenergetycznych – ADP, ATP. 

Gromadzi się głównie w młodych częściach roślin oraz w kwiatach i nasionach 

P potrzebny jest roślinom przede wszystkim w początkowym okresie wzrostu, w późniejszym 

okresie wzrostu rośliny znacznie słabiej reagują na nawozy fosforowe. P może być 



przemieszczany ze starszych do młodszych części roślin. Objawy deficytu P występują na 

najstarszych liściach. 

Niedobór P: 

Rośliny drobne, ciemnozielone lub matowozielone o słabo wykształconym systemie 

korzeniowym i cienkich łodygach. Pokrój strzelisty(bo nie krzewią się). Blaszki z zielonej na 

fioletową lub czerwoną barwę – szczególnie na spodniej stronie najstarszych, dolnych liści. 

Brunatnieją i zasychają. 

 

Siarka S 

Głównym źródłem S w glebie są minerały zawierające ten pierwiastek oraz związki 

organiczne pochodzące z obumarłych roślin i zwierząt + siarka dostająca się z opadami 

(rejony przemysłowe) gdzie powietrze zanieczyszczone jest dwutlenkiem siarki. 

Często jedynym źródłem S dla roślin są związki organiczne w glebie, ulegające mineralizacji 

dzięki mikroorganizmom glebowym i powstaje forma dostępna dla roślin –SO4
2-

. Jednak 

tylko 2% S ogólnej przechodzi z formy organicznej do tej anionowej . Jon ten łatwo ulega 

wymywaniu ponieważ jest słabo związany z KS, dlatego istnieje potrzeba dostarczania S z 

nawozami mineralnymi. 

Rośliny: 

S w roślinach występuje jako grupy sulfhydrylowe lub dwusiarczkowe w 3 aminokwasach: 

cystynie, cysteinie oraz metioninie. Występuje tez w witaminie B1 (tianinie), biotynie, 

olejkach czosnkowych, gorczycznych, penicylinie. 

S znajduje się również w błonach komórkowych (sulfolipidy oraz w fitochelatynach tj. 

peptydach odgrywających ważną rolę w detoksykacji metali ciężkich (Cd, Pb, bizmut). 

Najważniejszym w metaboliźmie roślin enzymem zawierającym S jest koenzym A. Inne 

ważne związki S to ferredoksyna oraz glutation. 

Niedobory S: 

Rośliny drobne i chlorotyczne, a na jasnożółtych liściach pojawiają się czerwonawe plamy. 

Chloroza pojawia się na początku na najmłodszych liściach w postaci jasnozielonego 

zabarwienia ich krawędzi, a następnie obejmuje ich całą powierzchnię. Liście te są 

wyprostowane i sztywne. Lekkie zwijanie się liści ku górze świadczy o deficycie siarki. 


