
            

                Żyzność gleby – próchnica 
 

 

DEFINICJA 

 

złożona i trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych 

kompleksowych koloidów mineralno-organicznych, które powstały w wyniku 

mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu (humifikacja). 

 

ŹRÓDŁA SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W GLEBIE: 

 

1. Obumarłe części nadziemne roślin, 

2. Resztki pożniwne i korzenie roślin wyższych, 

3. Obumarłe ciała makro i mezofauny, ich ekstrementy oraz obumarłe mikroorganizmy, 

4. Nawozy organiczne (obornik, osady ściekowe, komposty, nawozy zielone). 

             Współcześnie przyjmuje się że w jej skład wchodzą wszystkie związki organiczne 

występujące w glebach z wyjątkiem: 

-   nie rozłożonych tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz produktów ich częściowego rozkładu 

(„resztki organiczne”), 

- biomasy żywych organizmów. 

 

ZNACZENIE PRÓCHNICY: 

 

1. Oddziałuje na fizyczne właściwości gleby: 

- wpływa na barwę gleby (od szarego do czarnego), ciemna barwa – szybsze  i silniejsze 

nagrzewanie się gleby, 

- przyczynia się do tworzenia struktur agregatowych, szczególnie najlepszej z nich –      

      struktury gruzełkowatej dzięki temu, że jest mało plastyczna i przyczepna, 

-     zwiększa pojemność wodną gleby, 

-     korzystnie wpływa na porowatość, zwięzłość , lepkość itp., 

2. Wpływa na właściwości sorpcyjne gleb: 

- wykazuje od 2 do 30 razy większą pojemność sorpcyjną niż    

      koloidy mineralne (150-300 cmol(+)/kg), 



-     decyduje o pojemności sorpcyjnej w poziomach A gleb mineralnych, 

3. Dostarcza składników pokarmowych i przyczynia się do ich uwalniania dzięki: 

-     zawartości łatwo wymiennych kationów, 

-     obecności N, P, S i innych składników w formie organicznej, 

-     uwalnianiu składników z minerałów w wyniku oddziaływania kwasów humusowych, 

4. Korzystnie wpływa na wiele procesów biochemicznych i chemicznych przez: 

-     regulowanie procesów oksydacyjno-redukcyjnych, 

-     silne właściwości buforowe, 

-     obecność substancji wzrostowych oddziaływujących na rozwój roślin i mikroorganizmów                             

      (witaminy, hormony). 

 

SKŁAD I NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW PRÓCHNICZNYCH 

 

W glebie próchnica tworzy jedną genetyczną całość, charakteryzuje się ciemnym 

zabarwieniem i bezpostaciową strukturą. W skład próchnicy wchodzi specyficzna grupa 

substancji próchnicznych (humusowych) wśród których możemy wyróżnić: 

1. Nieswoiste substancje próchniczne – stanowią 10 – 15% materii organicznej gleby 

Przede wszystkim  biorą udział w procesach zachodzących w glebach, a także w odżywianiu 

roślin i dostarczaniu im substancji biologicznie czynnych. Stosunkowo trwałą organiczną 

substancją jest lignina, w zdrewniałych komórkach roślin. Duża odporność na rozkład oraz jej 

budowa charakterystyczna dla związków aromatycznych, to cechy dające podstawę do 

uznawania jej przez wielu badaczy za główny składnik próchnicy glebowej, który przy 

rozkładzie substancji roślinnej nie uległ istotniejszym zmianom chemicznym. 

2. Swoiste substancje próchnicze – 85-90% ogólnej ilości materii organicznej gleby 

Kompleks bezpostaciowych substancji organicznych barwy żółtej, brunatnej i 

ciemnobrązowej do czarnej, dających się wyekstrahować z gleby roztworami alkalicznymi, 

solami obojętnymi albo rozpuszczalnikami organicznymi stosunkowo odpornych na rozkład 

mikrobiologiczny. 

Związki te tworzą się w procesie rozkładu materii organicznej, w procesach resyntezy 

produktów rozkładu oraz w procesach syntezy, w wyniku działalności życiowej 

mikroorganizmów w glebie. 

Są to pokrewne sobie związki organiczne różniące się stopniem dyspersji, kondensacji, 

polimeryzacji i innymi cechami, które pozwalają na ich wyróżnienie. Przy podziale substancji 



próchnicznych bierze się pod uwagę przede wszystkim ich barwę i zachowanie się w różnych 

rozpuszczalnikach. 

Najłatwiej rozpuszczalne są kwasy fulwowe, nieco trudniej kwasy hymatomelanowe, dość 

trudno kwasy huminowe brunatne, jeszcze trudniej kwasy huminowe szare, a najmniejszą 

rozpuszczalność wykazują huminy. 

Kwasy fulwowe różnią się od kwasów huminowych jaśniejszą barwą, mniejszą zawartością 

węgla, większą tlenu, dobrą rozpuszczalnością w wodzie, alkoholu, alkaliach i kwasach 

mineralnych. Są bardziej heterogeniczne, składają się z prostszych związków o niższej masie 

cząsteczkowej.  Są bardzo ruchliwe w glebie i wywierają duży wpływ na proces jej tworzenia 

się i ewolucji. 

Kwasy huminowe – obecność mostków łączących pierścienie aromatyczne kwasów 

huminowych powoduje, że są one zwarte, lecz mają budowę porowatą. Ta cecha warunkuje 

chłonność wody i właściwości sorpcyjne. 

Charakterystycznymi elementami struktury chemicznej substancji humusowych są GRUPY 

FUNKCYJNE, szczególnie determinujące ich właściwości kwasowe. Odpowiadają za dużą 

pojemność sorpcyjną i buforową próchnicy. 

Najważniejszymi grupami kwasowymi są grupy karboksylowe –COOH oraz fenolowe –OH. 

Kwasowość całkowita kwasów fulwowych jest większa niż kwasów huminowych. Cząsteczki 

kwasów fulwowych zawierają też więcej grup karbonylowych (chinonowych i ketonowych) 

niż kwasy huminowe. Huminy z kolei mają największą zawartość alkoholowych grup –OH. 

 

Substancje humusowe mają dużą powierzchnię właściwą (800-900m
2
/g) oraz wysoką 

pojemność wymienną kationów (150-300cmol(+)/kg). Wynika z tego ze większa część 

pojemności wymiennej kationów PWK jest determinowana obecnością materii organicznej 

(dysocjacja kwasowych grup funkcyjnych). Udział materii organicznej w PWK jest 

szczególnie istotny w glebach o składzie granulometrycznym piasków, których 60-90% 

całkowitej PWK jest uwarunkowana obecnością próchnicy. 

Substancje próchniczne są przeważnie związane z mineralną częścią masy glebowej w 

postaci połączeń organiczno-mineralnych: 

- sole prostych kwasów organicznych (octany, szczawiany) 

- sole substancji próchnicznych z kationami alkalicznymi i pierwiastkami ziem alkalicznych 

- humusowe związki kompleksowe i wewnątrzkompleksowe (chelaty) – największą 

zdolność tworzenia chelatów wykazują kwasy fulwowe, które zawierają stosunkowo dużo 



grup funkcyjnych. Kwasy huminowe są zróżnicowane pod tym względem, przy czym w 

środowisku kwaśnym wzmaga się ich ruchliwość. 

- adsorpcyjne połączenia organiczno-mineralne (argilaty) 

 

ROZKŁAD SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W GLEBACH I TWORZENIE SIĘ PRÓCHNICY 

 

W procesach rozkładu substancji organicznej wyróżnia się: 

1. MINERALIZACJĘ – rozkład połączony z wytworzeniem prostych związków 

nieorganicznych tj. CO2,H2O, NH3 oraz jonów SO4
2-

, HPO4
2-

, NO3
- 
itp.; 

- faza inicjalna, 

- faza mechanicznego rozkładu, 

- faza mikrobiologicznego rozkładu  

2. HUMIFIKACJĘ - rozkład połączony z wytworzeniem substancji próchnicznych, 

charakterystyczny dla poszczególnych gleb; 

- rozkład substratu organicznego do pewnych prostszych elementów, 

- mniej lub bardziej skomplikowana synteza i resynteza tych substancji prostszych 

powodująca powstawanie substancji próchnicznych 

     Udział dwóch grup związków powstających w mineralizacji (oprócz CO2, H2O, NO3
-
, 

SO4
2-

itp.) 

- trudno rozkładające się połączenia pochodzenia roślinnego(woski, tłuszcze, ligniny) 

- nowe związki, syntetyzowane przez mikroorganizmy i stanowiące część ich ciała: 

wielocukrowce i poliuronidyny 

Powyższe związki stanowią główną masę próchnicy. 

Są to przede wszystkim procesy o charakterze biochemicznym. Biorą w nim udział enzymy 

wydzielane przez żywe organizmy zasiedlające glebę, jak też występuje cały kompleks 

reakcji chemicznych. 

 

      PRÓCHNICA W GLEBACH POLSKI 

 

Istnienie charakterystycznych nagromadzeń próchnicy glebowej możliwe jest dzięki 

dynamicznej równowadze między dopływem świeżej masy organicznej a ubytkami 

spowodowanymi mineralizacją i częściowym wymywaniem rozpuszczonych połączeń 

organicznych w głębsze poziomy lub poza obręb profilu glebowego. 

 



ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY W GLEBACH ZALEŻY OD:  

- typu gleby tj. warunków przyrodniczych w jakich kształtowała się dana gleba, 

- uziarnienia składu mineralogicznego i chemicznego, 

- układu stosunków powietrzno-wodnych, 

- właściwości chemicznych gleb, 

- ilości i rodzaju mikroorganizmów glebowych 

- pH, 

- zawartości CaCO3, 

- ilości masy organicznej wprowadzonej do gleby (nawozy zielone, kompost, obornik, 

osady ściekowe) 

Substancja organiczna ulega stosunkowo szybko mineralizacji, zwłaszcza w warunkach 

nadmiernego przesuszenia z uwolnieniem azotu i innych składników chemicznych 

pobieranych przez rośliny. Zjawisko to występuje szczególnie w glebach lekkich i bardzo 

lekkich. W glebach zbyt mokrych proces humifikacji, w wyniku którego powstaje próchnica 

jest zahamowany i mamy do czynienia z procesem murszenia, a nawet w warunkach 

skrajnych z procesem torfienia. Tak wiec określony układ warunków powietrznych w 

środowisku decyduje o przewadze procesu tworzenia lub mineralizacji próchnicy. 

W Polsce występują głównie gleby mineralne z niewielką zawartością próchnicy oraz gleby 

organiczne z dużymi zapasami materii organicznej, której połowa jest prawdopodobnie 

zhumifikowana. 

Najmniejszą zawartością próchnicy charakteryzują się gleby bielicowe, płowe, rdzawe (0,6-

1,8%) największą rędziny próchnicze i mady próchnicze (poniżej 6%), czarnoziemy leśno-

stepowe i leśno-łąkowe (poniżej 4%). Gleby płowe i brunatne  wytworzone z gliny zwałowej i 

utworów pyłowych (1,0-2,5%) zajmują wśród gleb polskich miejsce pośrednie pod względem 

zawartości próchnicy. 

Wyniki oznaczeń zawartości próchnicy w glebach użytków rolnych Polski wskazują 

na duże zróżnicowanie w nich zawartości próchnicy (0,51-10,0%) w warstwie 0-25cm. 

Średnia zawartość próchnicy w glebach użytkowanych rolniczo wynosi 2,2%. 

W większości województw gleby użytków rolnych zawierają 1-2% próchnicy, a więc 

charakteryzują się średnią próchnicznością. Gleby o niskiej próchniczności są na dużych 

powierzchniach w tych województwach gdzie gleby są lekkie (bydgoskie, kieleckie, 

radomskie, tarnobrzeskie, tarnowskie). W województwie elbląskim, gdańskim, katowickim, 

jeleniogórskim- duży udział gleb o zwięzłym składzie granulometrycznym i korzystnym 

układzie stosunków wodnych- w tych warunkach znaczna akumulacja próchnicy w glebach. 



 Niska próchniczność gleb Polski, szczególnie lekkich wskazuje na potrzebę pełnego 

wykorzystania biomasy (nawożenie organiczne, osady ściekowe, kompost, obornik, nawozy 

zielone) w rolnictwie. 


