
 

Żyzność gleby – właściwości sorpcyjne gleb 

 
 

DEFINICJA I ZNACZENIE 

 

właściwości gleby polegające na zatrzymywaniu w niej określonymi siłami cząstek stałych, 

niektórych gazów i par, a przede wszystkim różnych związków chemicznych i jonów. 

 

ZNACZENIE ZDOLNOŚCI SORPCYJNYCH GLEB W PRZYRODZIE W: 

1. Odżywianiu się roślin tj. pobieraniu składników pokarmowych z gleby, 

2.   Nawożeniu gleb, 

3.  Zatrzymywaniu różnych związków np. metali ciężkich, pestycydów itp.  

 

RODZAJE SORPCJI: 

 

1. Sorpcja mechaniczna – zatrzymywanie cząstek stałych, mineralnych i organicznych w 

porach glebowych, 

2. Sorpcja fizyczna – pochłanianie gazów, par, związków niedysocjujących przez ich 

zagęszczenie na powierzchni fazy stałej, 

3. Sorpcja chemiczna – zatrzymywanie nierozpuszczalnych w wodzie soli powstających 

w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w glebie,   

4. Sorpcja wymienna – adsorbowanie związków dysocjujących przez aktywną część fazy 

stałej gleby, tzw. kompleks sorpcyjny, z zachowaniem zdolności do wymiany 

zasorbowanych jonów z roztworem glebowym, 

 

Na sorpcję wymienną wpływają: 

- budowa sorbenta (wielkość jego powierzchni sorpcyjnej i wielkość ładunku), 

- odczyn gleby, 

- rodzaj kationu (wartościowość, wielkość oraz stopień uwodnienia kationów), 

- rodzaj towarzyszącego anionu,  

- stężenie kationu w RG,  

- stężenie roztworu,  

- temperatura (zwiększa szybkość reakcji jonów wymiennych, ale prawdopodobnie obniża 

wielkość sorpcji. 



 Wymiana kationów ma duże znaczenie dla gospodarki składnikami pokarmowymi roślin, 

regulowania odczynu w środowisku, odporności (buforowości) środowiska na działanie 

substancji degradujących i fitotoksycznych. 

5.      Sorpcja biologiczna – przetwarzanie składników pokarmowych na własną materię                                    

          organiczną przez organizmy żywe. 

Kompleks sorpcyjny – koloidalna (substancja mineralna lub organiczna silnie rozdrobniona) 

część fazy stałej gleby wraz z zasorbowanymi wymiennie jonami. 

Skład kompleksu sorpcyjnego: 

1. Koloidy mineralne 

- glinokrzemiany – głównie materiały ilaste z grupy smektytu (montmorylonitu), kaolinitu 

i illitu 

- krystaliczne wodorotlenki i tlenki żelaza i glinu 

- minerały amorficzne – tj. niekrystaliczne – alofan, amorficzne tlenki Fe, Al. 

2. Koloidy organiczne – próchnica glebowa 

3. Koloidy organiczno – mineralne tj. kompleksowe połączenia próchnicy z minerałami 

ilastymi 

Cząstki koloidalne niezależnie od ich składu chemicznego są złożone z ujemnie 

naładowanego rodnika (MICELLI) otoczonego różnorodnymi kationami zaadsorbowanymi 

na powierzchni (warstwa dyfuzyjna). Ujemny ładunek powierzchniowy cząstki koloidalnej 

równoważony jest przez ładunki dodatnie kationów przyciąganych siłami elektrostatycznymi 

z roztworu glebowego. Tworzy się podwójna warstwa ładunków elektrycznych. 

Taki kompleks koloidalny przyjęto nazywać kompleksem sorpcyjnym (KS). 

Dominującymi kationami wysycającymi KS w glebach klimatu wilgotnego są Ca, Al, H, 

natomiast Mg, Na, K  występują w mniejszych ilościach. 

 

ENERGIA SORBOWANIA 

 

Wzajemne wypieranie, wymiana kationów nie odbywa się tylko na skutek prawa działania 

mas, lecz również na skutek różnicy w tzw. energii sorbowania. Jest tym większa, im 

większa jest wartościowość, a przy równej wartościowości, im większa jest masa atomowa 

danego kationu. 

WYJĄTEK: H
+
 ma najwyższą energię sorbowania 

Zjawisko desorpcji tj. energia wyjścia kationów z kompleksu sorpcyjnego do roztworu 

glebowego, kształtuje się odwrotnie. 



Szereg energii wejścia i wyjścia dla jednakowych stężeń jest następujący: 

Li+<Na+<NH4
+
=K+<Mg2+<Ca2+<Al3+<Fe3+<H+ 

  ----------------Wzrost energii wejścia----------------- 

  -------------Wzrost energii wyjścia------------------- 

Zdawać by się mogło, że wobec tego KS powinien być niemal w całości wysycony jonami 

wodoru. Tak jednak nie jest gdyż stężenie kationów  H
+
 w roztworze glebowym na ogół nie 

jest duże, znacznie niższe od stężenia kationów o mniejszej energii wejścia, od niego zaś 

zależy sorpcja wymienna, a więc i stopień nasycenia KS. Rola korzeni w wymianie kationów 

polega na tym, że  rośliny ażeby pobrać z roztworu glebowego kationy K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, NH4

+
 

wydzielają w zamian do roztworu glebowego równoważną ilość jonów H
+
, które z kolei 

wypierają z KS  do roztworu odpowiednią ilość zasorbowanych kationów. 

Dzięki sorpcji wymiennej kompleks sorpcyjny spełnia rolę magazynu składników 

pokarmowych dla roślin, przyjmuje kationy gdy wzrasta ich stężenie w roztworze glebowym, 

oddaje gdy maleje. Całkowite stężenie jonów w KS może być 50-150 razy większe niż ich 

stężenie w roztworze glebowym. 

 

POJEMNOŚĆ SORPCYJNA GLEBY – 

 

 ilość wszystkich jonów, jaką może zasorbować  dana gleba. Wyrażamy w cmol(+)/kg 

gleby. 

Zależy od: 

1. Ilości minerałów ilastych, 

2. Rodzaju minerałów, 

3. Zawartości i jakości próchnicy, 

4. pH gleby, 

5. Składu jakościowego kationów wymiennych, 

 

SORPCJA WYMIENNA 

 

W charakterystyce sorpcji wymiennej określa się: 

1. Całkowitą kationową pojemność sorpcyjną T (CEC) – suma wszystkich kationów 

zasadowych (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
) i kwasowych (H

+
, Al

3+
) zasorbowanych przez glebę. 

wyrażona w cmol(+)/kg gleby. 



2.    Sumę zasad S (TEB) – suma kationów o charakterze zasadowym, tj. Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
 

zasorbowanych przez glebę. Wyrażona w cmol(+)/kg gleby. 

3.   Kationy wymienne – są to wymienne formy Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, H

+
, które stanowią 

absolutną większość (>99%) w kompleksie sorpcyjnym. 

4.     Stopień wysycenia gleby zasadami V  

V=S/T * 100% 

Jest to najistotniejszy wskaźnik zakwaszenia  gleby. 

 

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNYCH GLEB POLSKI 

 

Kompleks sorpcyjny gleb Polski – charakterystyka (wg Pondela) 

Typ gleby Charakterystyka 
Rodzaj gleby 

piaski gliny pyły(lessy) 

Brunatne 

T 

S 

Hh 

V 

5,30-5,92 

2,75-3,06 

2,39-2,86 

46,2-49,2 

7,18-14,50 

4,97-12,00 

1,98-2,50 

65,0-80,0 

9,47-11,60 

6,65-9,25 

2,82-2,35 

64,2-76,5 

Pseudobielicowe 

T 

S 

Hh 

V 

4,38-6,02 

1,96-3,34 

2,42-2,68 

44,1-53,6 

5,83-9,99 

3,53-7,53 

2,30-2,55 

57,9-73,0 

7,19-9,27 

4,49-5,98 

2,70-3,29 

59,8-62,7 

 

Czarne ziemie 

 

T 

S 

Hh 

V 

10,27 

7,95 

2,32 

72,6 

11,34-20,27 

9,74-18,35 

1,60-1,92 

82,6-89,6 

13,66-14,29 

11,15-12,50 

1,79-2,51 

78,7-86,5 

                       

Typ genetyczny gleby znajduje swe odbicie w pojemności KS z dwóch powodów: 

- wiąże się z nim określony poziom zawartości próchnicy 

- jedne gleby są bardziej, a inne mniej zakwaszone 

Na przeciwstawnych miejscach znajdują się gleby rdzawe (piaskowe) i czarnoziemne. 

Gleby piaskowe uznane jako nadające się do użytkowania rolniczego sorbują 3 – 6 m.-row 

kationów/100g gleby. Gleby piaskowe gliniaste – 5-8 m.-równ. kationów/100g gleby. 

Gleby średnio zwięzłe i ciężkie pochłaniają 20-30, a max. 40 m.-rów. 

 

Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, H

+ 
-PROPORCJE ILOŚCIOWE WAŻNIEJSZYCH KATIONÓW W 

GLEBACH 

Kationy Ca stanowią ok. 65-75% wszystkich kationów w glebach niekwaśnych i tyleż samo 

wśród kationów metalicznych i to niezależnie od stopnia zakwaszenia środowiska. Kationy 



wapnia mają większą energię wejścia, a mniejszą wyjścia niż kationy magnezu, potasu i sodu, 

dlatego zakwaszenie środowiska przynosi mniejsze straty Ca niż pozostałych kationów. 

Odkwaszenie gleb przez stosowanie CaCO3 narusza w większym stopniu ilościowy stosunek 

kationów Ca
2+

 : Mg
2+

+K
+
+Na

+
. Zamiast jonu wodorowego wprowadzamy bowiem wyłącznie 

jon Ca
2+

. Intensywne wapnowanie gleb silnie kwaśnych może okazać się zabiegiem 

niekorzystnym jeżeli nie dbamy o uzupełnienie zaistniałego niedoboru pozostałych 

składników, zwłaszcza magnezu! O wiele korzystniej byłoby stosować wapno magnezowe o 

odpowiednim stosunku  Ca:Mg. 

 

Kationy Mg drugi ilościowo po Ca. Stosunek kationów Ca
2+

 : Mg
2+

 waha się 3 – 6:1. W 

glebach kwaśnych przewaga wapnia nad magnezem jest większa proporcjonalnie do stopnia 

zakwaszenia. Najmniej Mg występuje w górnych częściach profilu gleb piaskowych o dużym 

stopniu zakwaszenia. Udział w tym przypadku Mg
2+

 w KS niekiedy jest mniejszy niż K
+
. 

Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wystąpienia antagonizmu miedzy nimi i ujawnienia się 

objawów ostrego niedoboru magnezu u roślin. W glebach o większej zawartości iłu 

koloidalnego odczyn nie wywiera już tak dużego wpływu na zawartość Mg wymiennego i 

przyswajalnego ponieważ: 

- zawartość Mg wymiennego i przyswajalnego jest silnie skorelowana z zawartością iłu 

koloidalnego, 

- stopień wymycia kationów Ca
2+

 i Mg
2+

 z gleb zwięzłych jest mniejszy niż z piaskowych, 

mimo ze obie wykazują jednakowe pH. 

 

Kationy K – 3-cie miejsce wśród jonów metalicznych. W glebach piaskowych większy udział 

niż w glebach gliniastych i ilastych. Jony potasu wymiennego wychodzą łatwo do roztworu 

glebowego. Są więc łatwo dostępne dla roślin. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem 

zasobności gleb w potas dostępny dla roślin jest zawartość potasu w KS. 

 

Kationy Na nie są istotne w KS i chemiźmie gleby 

 

Kationy H występują w KS od wielkości śladowych (przy obecności CaCO3 w skale 

macierzystej) do ponad 90% w niektórych bardzo silnie kwaśnych glebach piaskowych, 

zwłaszcza zasobnych w storfiałą substancję organiczną. 

 



POTRZEBA PODNOSZENIA ZDOLNOŚCI SORPCYJNYCH GLEB I OPTYMALNE 

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEB 

 

Podniesienie zdolności sorpcyjnych gleb jest jednym z podstawowych warunków 

utrzymania żyzności gleby na wysokim poziomie i pełnego wykorzystania nawozów 

mineralnych. Dokonuje tego rolnik, systematycznie nawożąc gleby lekkie obornikiem lub 

kompostem obornika z torfem, przyorywując nawozy zielone i resztki pożniwne poplonów 

itp.  

Nawożenie mineralne gleb lekkich musi iść zawsze w parze ze wzbogaceniem ich w materię 

organiczną. 

Najbardziej korzystne dla gleb wartości pojemności sorpcyjnej, udziału poszczególnych 

kationów wymiennych i stopnia nasycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami powinno być 

następujące: 

Optymalne właściwości sorpcyjne gleb: 

T(pojemność wymienna) = 15 – 20 cmol(+)/kg 

                                     H
+
 = 0-3 

                                     Ca
2+

 = 12-17 

                                     Mg
2+

 = 2-3 

                                     K
+
 = 0,5-1 

                                     Na
+
 = 0-0,5 

                                     V = 80-100% 


