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Pod tym zagadkowym tytułem kryje się glin czyli aluminium, pierwiastek o symbolu chemicznym 

AL. Występuje powszechnie - pod względem zawartości ogólnej w glebie zajmuje drugie miejsce 

po krzemie. Wierzchnia warstwa gleby może zawierać  8% Al, a w niektórych glebach znacznie 

więcej. Większość glinu ogólnego występuje na szczęcie w formie trwale związanej z 

kompleksem sorpcyjnym, nie przechodzi on do roztworu glebowego, nie ujawnia destrukcyjnego 

działania na glebę, toksycznego wpływu na mikroorganizmy glebowe i rośliny uprawne. Nie 

wpływa też na pogorszenie wartości biologicznej produktów roślinnych do szkodliwego działania 

na organizm człowieka włącznie. Problem zaczyna się, gdy w roztworze glebowym pojawiają się 

wolne jony glinu. 

Zjawisko takie występuje na glebach kwaśnych, o pH poniżej 5.Należy zdecydowanie 

podkreślić, że Większość szkodliwych dla środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa zdrowotnego 

skutków zakwaszenia gleb wiąże się właśnie z obecnością w roztworze glebowym glinu, 

określanego jako przyswajalny dla roślin, rozpuszczalny lub aktywny . Obecność w roztworze 

glebowym glinu dostępnego dla roślin jest dla wielu gatunków uprawianych roślin toksyczna, 

doprowadza nawet do przepadania uprawy   przykład wymarzanie jęczmienia ozimego przy 

zwiększonym stężeniu jonów glinu w roztworze glebowym. Szkodliwe działanie glinu jest według 

wielu badaczy związane z zaburzeniem pobierania innych, niezbędnych dla życia roślin 

pierwiastków, co wpływa na wysokość uzyskiwanych plonów. Przy nadmiarze glinu w roztworze 

glebowym u wielu gatunków roślin występuje słaby rozwój systemu korzeniowego. Korzenie są 

znacznie skrócone, a w skrajnych przypadkach zamierają. Występują także inne objawy zatrucia 

roślin, jednak objętość artykułu nie pozwala na szczegółowe ich omówienie. 

Nie sposób jednak nie zasygnalizować bardzo ważnego problemu, jaki stanowi wysoka 

toksyczność glinu dla człowieka . Szkodliwość działania glinu na organizm człowieka nie jest 

jeszcze do końca poznana, chociaż wyniki wielu badań wskazują jednoznacznie, że zwiększona 

zawartość glinu w tkankach organizmu jest zawsze niekorzystna dla zdrowia. Objawy nadmiernej 

kumulacji glinu w tkance mózgowej ujawniają się głównie w postaci zaburzeń pamięci i 

równowagi. Uszkodzenie neuronów (komórek mózgowych) w przeważającym stopniu jest 

nieodwracalne. Naukowcy podejrzewają związek występowania choroby Azheimera i choroby 

Parkinsona z kumulacją glinu w tkankach. Glin dostający się do organizmu jest szybko wydalany 

z moczem. Komplikacje występują przy upośledzeniu funkcji wydalniczej nerek. W takich 

przypadkach dochodzi do gromadzenia glinu, głównie w tkance mózgowej i w kościach, wskutek 

czego zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób wspomnianych wyżej. Głównym     źródłem 

zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego są warzywa i inne ziemiopłody uprawiane na 

glebach zakwaszonych, chociaż występują także  źródła zagrożenia niezwiązane z rolnictwem 



 

 

(napoje w aluminiowych puszkach, folie aluminiowe do pieczenia, niektóre proszki do pieczenia 

itp.). 

Uprawa na glebach zakwaszonych warzyw i innych roślin przeznaczonych do spożycia przez 

ludzi i w dodatku niekiedy reklamowanie ich jako szczególnie wartościowych (z czystych terenów, 

uprawianych bez nawozów i środków ochrony roślin), może więc być porównana do serwowania 

żuru kiszonego w aluminiowej bańce. A przecież już nasze babcie i prababcie doskonale 

wiedziały, że do potraw kwaśnych nie wolno używać aluminiowych naczyń czy łyżek. Jak 

postępować, żeby wyeliminować wszystkie zagrożenia ze strony rozpuszczalnego glinu dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego, rolnictwa i środowiska? 

Odpowiedź  na to pytanie zawiera Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, w rozdziale dotyczącym 

ochrony gleb przed degradacją. Najważniejsze zamieszczone tam zalecenia dotyczą 

utrzymania odczynu (pH) gleby w granicach 5 (na glebach lekkich) do 7 (na ciężkich). 

Badania odczynu należy wykonywać regularnie i stosować się     ściśle do zaleceń 

opartych na wynikach analizy gleby. W zaleceniach określa się czy wapnowanie jest 

konieczne, potrzebne, wskazane, czy też można je ograniczyć, a nawet, przy odczynie powyżej 

7, nie powinno być wykonywane. Podawana jest także dawka i rodzaj wapna nawozowego, jakie 

należy zastosować. Można stosować wyłącznie nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe 

dopuszczone do stosowania w rolnictwie (zawsze żądać atestu). 

Stosowanie się do tych zaleceń sprawi, że glin z roztworu glebowego powróci tam, gdzie jest jego 

właściwe miejsce   w stabilne połączenia w strukturach minerałów ilastych, nie powodując 

żadnych kłopotów. Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że zakwaszenie gleby to nie tylko 

problem nadmiernego pobierania przez rośliny glinu, generalnie zachwiana jest równowaga w 

roztworze glebowym, obniża się efektywność nawożenia mineralnego i aktywność biologiczna 

gleb. Z większością tych kłopotów można się uporać stosując poprawną agrotechnikę, a punktem 

wyjścia musi być właściwy odczyn gleby. 
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