
 

 

Żyzność gleby – odczyn gleby 

 

Aspekt odczynu gleby jest bardzo ważny albowiem od niego zależą właściwości fizyczne, 

chemiczne i biologiczne gleby, a więc czynniki składające się na jej żyzność. Za optymalny 

uważa się taki odczyn, przy którym składniki pokarmowe są najłatwiej dostępne dla roślin, a 

gleba wykazuje pożądane właściwości fizyczne. 

 

DEFINICJA 

Odczyn jest określany przez:  

 

STOSUNEK  JONÓW  WODOROWYCH  H
+
, DO JONÓW    

WODOROTLENKOWYCH OH
-
, NA KTÓRE DYSOCJUJE  WODA: 

H2O = H
+
  +  OH

-
 

Jony wodoru warunkują odczyn kwaśny, a jony wodorotlenkowe  odczyn zasadowy. 

Iloczyn stężenia obu jonów w wodzie i roztworach wodnych jest wielkością stałą i przy 22 C
0
 

wynosi: 

[H
+
]  [OH

-
]=10

-14  
mol

2
/dm

3
 

W wodzie destylowanej [H
+
] =[OH

-
]=10

-7  
mol

2
/dm

3
. Gdy zaś zmieni się stosunek stężeń tych 

jonów, zmieniają się właściwości roztworu: 

roztwory kwaśne          [H
+
] > 10

-7
 

roztwory obojętne         [H
+
] = 10

-7
 

roztwory zasadowe       [H
+
] < 10

-7 

Stężenie jonów wodorowych przyjęto wyrażać ujemnym logarytmem wartości tego stężenia i 

oznaczać symbolem pH: 

-lg [H
+
]  = lg 1/H

+
= pH 

ujemny lg liczby 10
-7

=7, liczby 10
-6

=6 itd.  

 

 

Zatem: 

roztwory kwaśne  -    pH<7 

roztwory obojętne  -   pH=7 

roztwory zasadowe -  pH>7 

 

Od odczynu gleby zależy: 

 1.   Rozwój i zasiedlenie gleb przez mikroflorę, 

 2.   Zdolności sorpcyjne, 

 3.   Przyswajalność składników pokarmowych  zawartych w glebie, awięc łatwość pobierania 

        ich przez rośliny, 

 4.    Biodostępność i fitotoksyczność metali ciężkich, 



 5.    Bezpośredni wpływ na rozwój roślin wyższych, 

6. Trwałość struktury i związane z nią stosunki  powietrzno – wodne, 

7. Rozwój drobnoustrojów, pełniących wielorakie funkcje w glebie, ożywiając ją 

biologicznie. 

WPŁYW ODCZYNU NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB I NA ROŚLINY 

 

W kompleksie sorpcyjnym gleb kwaśnych występują głównie jony wodoru i glinu, a 

próchnica charakteryzuje się przewagą zawartości fulwokwasów. Ponadto gleby te nie 

zawierają węglanu wapnia. Stosunki wodne i powietrzne tych gleb są z reguły wadliwe na 

skutek niestabilności struktury gruzełkowatej (brak lepiszcza oraz destrukcyjne działanie 

kwaśnej próchnicy). W roztworze tych gleb znajdują się duże ilości toksycznego dla roślin 

glinu, żelaza i manganu. Związki, w skład których wchodzą inne składniki pokarmowe, przy 

niskim pH stają się nierozpuszczalne 

Przy odczynie kwaśnym (pH poniżej 5,5) stwierdza się w glebie niedobór azotanów 

(hamowanie bakterii nitryfikacyjnych), obniżenie przyswajalności fosforu (tworzenie słabo  

rozpuszczalnych fosforanów żelaza i glinu) oraz niedobór wapnia, siarki, potasu i magnezu. 

Natomiast przy odczynie alkalicznym (ph>7,5-8) również może ujawnić się niedobór 

azotanów i fosforanów, nadmiar łatwo rozpuszczalnych soli, brak 2-wartosciowych form 

żelaza i manganu (chloroza) oraz niedobór miedzi, cynku i boru. 

W glebach kwaśnych poważnemu ograniczeniu ulega aktywność biologiczna bakterii i 

promieniowców. Wpływa to na zahamowanie wielu korzystnych przemian związków 

azotowych – nitryfikacji i wiązania wolnego azotu. Z czasem postępującego zakwaszenia gleb 

stosunki powietrzne i wodne gleby ulegają znacznemu pogorszeniu na skutek psucia się 

struktury gruzełkowej.  Próchnica nasycona wapniem, wykazująca silne właściwości 

klejące, przechodzi w próchnicę kwaśną, która własności tych nie ma. Gruzełki stają się coraz 

mniej odporne na działanie wody i gleba ulega zaszlamowaniu. Zwiększa się ilość 

fulwokwasów nie sprzyjających żyzności gleb. Powstają warunki sprzyjające rozpadowi 

minerałów ilastych. Rośliny zaczynają cierpieć na niedobór wapnia i innych składników 

pokarmowych. Jony glinu przechodzą do roztworu glebowego i stają się toksyczne dla roślin 

(bezpośrednio ) lub pośrednio przez przechodzenie niektórych składników pokarmowych np. 

kw. fosforowego w związki mniej przyswajalne. Z obecnością glinu ruchomego w większym 

stężeniu liczyć się jednak należy dopiero przy mocno kwaśnym odczynie < 4,5. Podobnie 

duże ilości manganu wpływają toksycznie na rośliny. 

 



  

                                        Rys.  Zależność warunków glebowych od pH 

 

Bakterie (szczególnie wiążące azot atmosferyczny przestają działać) zaczynają ustępować 

grzybom (żyją w symbiozie z roślinami wyższymi – mikoryza), ale ich rola jest mniejsza niż 

bakterii. Bakterie bowiem potrafią przerabiać amoniak w kwas azotowy, wiązać azot z 

powietrza. W miarę zmiany odczynu na obojętny (wapnowanie intensywne) te niekorzystne 

właściwości ulegają poprawie. Mogą jednak wystąpić inne niekorzystne zjawiska, takie jak 

obniżenie rozpuszczalności związków żelaza, manganu, miedzi, cynku, boru, fosforu. 

pH jest dobrym wskaźnikiem pozwalającym na przewidywanie prawdopodobieństwa 

niedoboru niektórych składników pokarmowych. Wpływa ono bowiem na: 

-tempo uwalniania składników pokarmowych w procesach wietrzenia, 

-rozpuszczalność wszystkich składników gleby, 



-ilość jonów odżywczych magazynowanych w kompleksie sorpcyjnym gleby 

Większość roślin uprawnych najlepiej rozwija się przy odczynie gleb od słabego 

kwaśnego do obojętnego. Przy wartościach pH 6,5 – 7,5 dostępność wszystkich składników 

pokarmowych dla roślin jest przynajmniej umiarkowanie odpowiednia. 

Niektóre rośliny-ŁUBIN, SERADELA, OWIES, ŻYTO, ZIEMNIAKI są mało wrażliwe na 

zakwaszenie gleb. Duże wymagania odnośnie odczynu zasadowego mają LUCERNA I 

ESPARCETA. Wiele roślin uprawianych na glebach kwaśnych daje niższe plony jak i o 

gorszej jakości (obniżenie zawartości fosforu i wapnia, a zwiększenie toksycznych 

mikroelementów). 

OPTYMALNY ODCZYN GLEB DLA ROŚLIN UPRAWNYCH: 

zbożowe                     okopowe i przemysłowe     warzywne 

żyto  5,0-7                  burak cukrowy    6,5-8         kapustne    6-7,5        pomidor  5,5-7,5 

pszenica 6-8               burak pastewny   6-7,5         marchew    5,5-7       ogórek     5,5-7 

jęczmień 6,5-8           ziemniak             5-6,5          cebula         6-7,5 

kukurydza 5,5-7         tytoń                   5,5-7.5       sałata          6-7,5 

 

Czynnikiem łagodzącym ujemny wpływ zbyt silnej kwasowości jest próchnica. Rośliny na 

glebach torfowych znoszą lepiej zakwaszenie niż na glebach mineralnych. Ziemniaki na 

torfach rozwijają się nawet przy pH=3,5, a przy tym samym pH na glebach mineralnych giną. 

Być może powodem tego jest brak wymiennych jonów glinu w torfach. 

Gatunek gleby wpływa na przesunięcie optimum odczynu. W tych samych warunkach, 

rośliny na glebach lżejszych lepiej znoszą zakwaszenie niż na glebach ciężkich. 

ODCZYN  A  METALE CIĘŻKIE 

 

Odczyn gleby decyduje o rozpuszczalności związków metali ciężkich występujących 

w glebach i łatwości pobierania pierwiastków przez system korzeniowy roślin. Pierwiastkami 

silniej reagującymi na zmiany pH są kadm, nikiel i cynk, dlatego zmiana tej cechy gleby 

szczególnie wpływa na biodostepność tych składników. 

Z punktu widzenia ograniczenia biodostepności metali, najkorzystniejszy jest odczyn 

zbliżony do obojętnego (7-7,5). Jest to spowodowane obecnością w roztworze glebowym 

dużej ilości grup OH
-
, które łączą się z kationami metali w trudno rozpuszczalne 

wodorotlenki. W glebach o charakterze alkalicznym wzrasta rozpuszczalność i aktywność 

pierwiastków o charakterze amfoterycznym (cynk). 



Blume i Brummer klasyfikują gleby pod kątem możliwości wiązania w nich metali ciężkich 

na 6 grup: od klasy „0”, w której metale ciężkie w ogóle nie są wiązane do klasy „5’ , w 

której gleby bardzo silnie wiążą metale. Największy wpływ na ustalenie klasy zdolności gleby 

do akumulacji metali ciężkich ma jej pH. 

 

WPŁYW ODCZYNU GLEB NA WIĄZANIE JONÓW METALI CIĘŻKICH W GLEBIE 
PIASZCZYSTEJ O ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY PONIŻEJ 2% 

 
Metal 
 

 
pH 

 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

 
Cd 

 
0 0-1 1 1-2 2 2-3 3-4 4 4-5 5 

 
Cu 

 
1 1-2 2 3 3-4 4-5 5 5 5 5 

 
Ni 
 

0 1 1-2 2 2-3 3 4-5 4-5 5 5 

 
Pb 

 
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 

 
Zn 

 
0 1 1-2 2 2-3 3 4-5 4-5 5 5 

Siła wiązania: 0 – żadna, 1 – bardzo słaba, 2 – słaba, 3 – średnia, 4 – silna, 5 – bardzo silna 

 

Największe ilości pierwiastków śladowych rozpuszczonych w roztworze glebowym 

występują zwykle w glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych, a ich ruchliwość w tych 

warunkach zmniejsza się wg następującej gradacji:  

                                                       

                                                           Cd>Ni>Zn>Cu>Pb 

 

W glebach zasobnych w próchnicę stwierdzono, że rozpuszczalność metali przy pH wyższym 

od 6-7 wyraźnie wzrasta. Jest to wywołane tworzeniem się w tych warunkach 

rozpuszczalnych metalo-organicznych kompleksów. Sprzyja temu również większa 

rozpuszczalność kwasów huminowych przy obojętnym i zasadowym odczynie. 

 

 

 



KWASOWOŚĆ GLEBY  

 

Jest to taki stan odczynu, przy którym stężenie jonów wodorowych jest większe od 10
-7 

moli / 

1dm
3
, czyli pH jest mniejsze od 7, tj. przewaga jonów H

+
 w roztworze i kompleksie 

sorpcyjnym nad jonami OH
-
. 

Wyróżniamy:  

1. Kwasowość czynną -spowodowaną przez stężenie wolnych jonów wodorowych w 

roztworze gleb. 

2. Kwasowość potencjalną -spowodowaną przez wymienne  jony H
+
 i Al

3+
 zasorbowane 

przez koloidy glebowe. 

W obrębie kwasowości potencjalnej wyróżniamy: 

a) kwasowość wymienną - w tym przypadku z kompleksu sorpcyjnego przechodzi do 

roztworu glebowego  tylko część (słabo związane) jonów H
+
 i Al

3+
. 

b) kwasowość hydrolityczną - prawie w całości pokrywa ilości jonów H
+
 wysycających                           

       kompleks sorpcyjny gleby. 

Niskie pH gleby świadczy niewątpliwie o jej kwasowości, stąd też wywodzi się 

uproszczony sposób myślenia, że skoro zmierzono stężenie jonów wodorowych to znana jest 

już wielkość kwasowości gleby. Możemy stwierdzić, że gleba wymaga wapnowania lub nie, 

ale nie wiemy jeszcze jaka dawka wapna jest niezbędna do częściowej lub całkowitej 

neutralizacji odczynu kwaśnego. Do tego niezbędna jest znajomość całkowitych zawartości 

jonów wodorowych w glebie a nie tylko w roztworze glebowym. 

Pomiar pH dotyczy tylko jonów H
+
 w roztworze glebowym. Zasób jonów H

+
 w kompleksie 

sorpcyjnym zależy nie tyle od pH, ile od pojemności sorpcyjnej tego kompleksu. Określenie 

zapotrzebowania gleby na nawozy wapniowe wymaga więc oznaczenia kwasowości 

wymiennej i hydrolitycznej. 

Zainteresowanie kwasowością jest tak duże, że pojęcie odczynu gleby identyfikuje się często 

z kwasowością. O kwasowości decyduje całkowita wielkość jonów H
+
 w roztworze 

glebowym i kompleksie sorpcyjnym. 

Odczyn gleby jest to stężenie, a właściwie aktywność, jonów wodorowych w roztworze 

glebowym albo standardowym roztworze ekstrakcyjnym, np. 1mol*dm
-3

. 

Kwasowość gleby określa się jako ilość jonów H
+
 i Al

3+
 związanych wymiennie lub nie 

wymiennie przez fazę stałą gleby. 



Odczyn jest miarą aktywności, a kwasowość miarą ilości jonów wodorowych i glinowych w 

glebie. 

 

WAPNOWANIE GLEB 

 

Rola wapnowania - zneutralizowanie szkodliwej (dla roślin i chemizmu) kwasowości gleby 

oraz przeciwdziałanie jej wtórnemu zakwaszeniu. W rejonach o wysokiej kulturze rolnej 

wprowadza się do gleby większe ilości nawozów wapniowych od szacunkowych wielkości 

wymywania Ca z gleby przez wodę opadową. 

W toku wapnowania dokonuje się zamiany wymiennego wodoru i glinu na wapń w 

kompleksie sorpcyjnym, z jednoczesnym wydzieleniem H2CO3 i Al(OH)3. Kwas rozkłada się 

na wodę i utleniający się CO2. 

Wapnowanie przeprowadza się dostarczając do gleby CaCO3 w ilości od 5 do 20t/ha. Daje 

najlepsze wyniki, gdy towarzyszy mu stosowanie nawożenia mineralnego i organicznego, a 

zwłaszcza w płodozmianie uwzględniającym wieloletnie mieszanki traw z motylkowymi. 

Polepszeniu ulega odczyn jak i struktura. 

Przyjmuje się, że gleby wykazujące pH około 6 nie wymagają wapnowania, przy pH 5,5-4,5 

wymagają umiarkowanego wapnowania, natomiast przy pH poniżej 4,5 wymagają 

intensywnego wapnowania (melioracyjnego). 

 

ODCZYN GLEB POLSKI 

 

Gleby Polski mają odczyn wahający się w szerokich granicach, od bardzo kwaśnego 

do zasadowego. Dla praktyki rolniczej gleby dzieli się w zależności od ich pH na trzy grupy: 

                                           gleby bardzo kwaśne i kwaśne – pH do 5,5 

                                           gleby lekko kwaśne – pH od 5,6 – 6,5 

                                            gleby obojętne i zasadowe – pH od 6,6 

Odczyn gleb Polski mieści się w zakresie pH od 3 (bielice leśne) do 8,2 (rędziny). 

Udział gleb Polski ze względu na odczyn gleby oznaczony w 1n KCl w warstwie 0-25cm  wg. 

Terelaka i in. jest następujący (wahania 2,0-8,6 , średnio 5,4): 

bardzo kwaśne       4,5                29% 

kwaśne                4,6-5,5    ponad 28%  

                                        wymagają wapnowania 58% gleb 

lekko kwaśne      5,6-6,5               24%  



                                         wymagają okresowego wapnowania tzw. zachowawczego 

obojętne              6,6-7,2               16% 

zasadowe               >7,2                 2,8% 

Około 10,6 mln ha użytków ornych w kraju wymaga wapnowania. 

Odczyn gleb kształtowany jest czynnikami naturalnymi (ługowanie) i 

antropogenicznymi, tj. zanieczyszczeniem środowiska związkami zakwaszającymi (związki S 

i N) oraz poziomem nawożenia mineralnego, przy równoczesnym braku lub niskim poziomie 

zużycia wapna nawozowego. 

O kwaśnym odczynie gleb decyduje: 

1. Brak składników zasadowych w skałach macierzystych, 

2. Przewaga opadów nad parowaniem, 

3. Odprowadzanie składników zasadowych z plonami roślin, 

4. Doprowadzanie do gleb substancji zakwaszających. 

Duże zakwaszenie gleb jest przyczyną : 

 słabej efektywności nawożenia mineralnego, 

 niskich plonów,  

 zwiększonego pobrania metali ciężkich przez rośliny 

 obniżenia jakości płodów rolnych i spadku żyzności 

 Niezwykle istotnym problemem dla rolnictwa polskiego jest doprowadzenie gleb do 

właściwego odczynu (pHKCl>5,5) 

 

 

 

 


