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Stankowski S. Niedzwiecki E., Malinowski R., Maciorowski R. Produkt z radiacyjnego 

oczyszczania spalin jako nawóz azotowo-siarkowy, str. 7 

Abstrakt 

W doświadczeniach polowych dokonano oceny wartości nawozowej produktu z radiacyjnego 

oczyszczania spalin z S02 i NOx' Porównano działanie tego produktu z działaniem saletry 

amonowej i siarczanu amonu na plony i jakość ziarna zbóż, nasion rzepaku i kukurydzy oraz 

siana lakowego. Stwierdzono pełną przydatność produktu jako nawozu azotowo siarkowego. 

Słowa kluczowe: metoda radiacyjna, oczyszczanie spalin, nawozy azotowe, nawozy siarkowe 

 

Winiarski A., Podlesna A., Nowak R. Technologia wytwarzania i badania 

agrochemicznych nawozów wieloskładnikowych USP, str. 19 

Abstract 

W 1995 roku w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach rozpoczęto badania nad 

otrzymywaniem nawozów mocznikowo-superfosfatowych typu USP. Po badaniach 

laboratoryjnych i cwierc-technicznych proces wdrożono w Kopalniach i Zakładach 

Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu. W latach 1998-1999 przeprowadzono 

doświadczenia wazonowe z kukurydza i rzepakiem jarym w Rolniczym Zakładzie 

Doświadczalnym IUNG w Grabowie. Celem badan było porównanie działania nawozu typu 

USP z superfosfatem pojedynczym i fosforanem dwuamonowym podawanymi razem z 

mocznikiem. Uzyskane wyniki wykazały, ze nawóz USP działa lepiej niż równoważne ilosci 

nawozów pojedynczych. 

Słowa kluczowe: nawozy wieloskładnikowe, nawozy mocznikowo-superfosfatowe. 

 

Fotyma E., z Fotyma M., Pietruch Cz., ten Berge H. Źródła azotu mineralnego i 

efektywność ich wykorzystania w rolnictwie polskim, str. 30 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono szacunek zasobów azotu mineralnego, dostępnego dla roślin z gleby, 

nawozów i atmosfery. Zasoby azotu glebowego określono na podstawie wyników 

monitoringu zawartości Nmin prowadzonego przez Stacje Chemiczno Rolnicza, ilość azotu z 

nawozów na podstawie danych statystycznych, a ilości azotu z atmosfery przyjęto na 

podstawie zestawień innych autorów. Zasoby azotu podano w skali przestrzennej, powiatów 



lub województw w Polsce. Wyznaczono parametry modelu QUADMOD dla pszenicy ozimej, 

pozwalające na pośredni szacunek ilości azotu dostępnego dla roślin z gleby i nawozów oraz 

ilości azotu niezbędnej dla wydania, maksymalnego plonu roślin. 

Słowa kluczowe: zasoby azotu, azot mineralny, model Quadmod, model MACROBIL 

 

Shepherd M. Gospodarowanie azotem mineralnym w rolnictwie Wielkiej Brytanii, str. 

50 

Abstract 

W referacie przedstawiono podstawy zaleceń nawozowych w Wielkiej Brytanii 

nakierowanych na ograniczenie strat azotu z rolnictwa, przede wszystkim w formie azotanów 

do środowiska przyrodniczego. Od strony teoretycznej zagadnienie ograniczenia strat 

azotanów jest dobrze rozpoznane i sprowadza sit; do dwóch podstawowych zaleceń: :1- 

zmniejszenia ilości azotu mineralnego w glebie w okresie jesieni, b - zmniejszenia rozmiaru 

wymywania związków azotu z nawozów mineralnych i organicznych. Łącząc obydwa 

zalecenia w spójny system doradztwa można znacznie ograniczyć straty azotu mineralnego z 

gleby. 

Słowa kluczowe: azot mineralny, azotany, wymywanie azotanów, zalecenia nawozowe 

 

Pecio A., Blaszczyk L. Geostatystyczna analiza przestrzennej zmienności azotu 

mineralnego w glebie w warunkach pola produkcyjnego, str. 66 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono analizę przestrzennej zmienności azotu mineralnego zawartego w 

glebie pól produkcyjnych przeznaczonych pod zasiew jęczmienia jarego uprawianego po 

kukurydzy w latach 1998-1999. Obliczenia przeprowadzono na podstawie prób glebowych 

pobieranych z warstwy do głębokości 60 cm w 130 (1998 r) i 106 (1999 r) w punktach 

pomiarowych siatki geostatystycznej o rozdzielczości 24 m, założonej na całej powierzchni 

pól. Analizę przeprowadzono metoda analizy semiwariancji izotropowej, przedstawiając jej 

przebieg graficznie w postaci semiwariogramu izotropowego, osobno dla każdego pola. 

Parametry otrzymanych semiwariogramów (efekt samorodka, próg, zakres) wykorzystano do 

interpolacji zawartości azotu mineralnego w glebie metoda krigingu blokowego, 

umożliwiającego wizualizacje rozkładu przestrzennego azotu mineralnego w postaci mapy 

izoliniowej . 

Słowa kluczowe: azot mineralny, zmienność przestrzenna, analiza semiwariancji 

 



Rutkowska B., Labetowicz J.,  Szulc W.  Zawartość azotu mineralnego w profilu 

glebowym w warunkach wieloletniego trwałego doświadczenia nawozowego, str. 76 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan dotyczące zawartości różnych form azotu mineralnego 

(N - N03, N - NH4) w profilu glebowym (O - 90 cm) pod roślinami uprawianymi w 

zmianowaniu 5 polowym i nawożonymi wzrastającymi dawkami nawozów azotowych w 

warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Zawartość azotu mineralnego w profilu 

glebowym była silnie zróżnicowana zależnie od miejsca rośliny w zmianowaniu, dawki 

nawozów azotowych, oddalenia od obornika oraz głębokości w profilu glebowym. 

Słowa kluczowe: azot mineralny w profilu glebowym, N - N03, N - NH4, nawożenie azotem 

 

Fotyma E., Fotyma M. Parametry modelu optymalizacji dawek azotu pod pszenice 

ozima, str. 83 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wykorzystanie modelu QUADMOD do interpretacji wyników 

doświadczeń ścisłych z nawożeniem azotem pszenicy ozimej. Model pozwala na ilościowe 

wyznaczenie podstawowych parametrów, koniecznych dla optymalizacji nawożenia roslin 

azotem. Średnie, ze zbiorowości 107 doświadczeń ścisłych, wartości tych parametrów 

wynoszą: S (ilość azotu dostępnego z gleby) = 81 kg N*ha-1, acrit (krytyczne stężenie azotu 

w biomasie pszenicy) = 1,03 % i Pini(pozorne wykorzystaniem azotu z nawozów przez 

pszenice ozima) = 79 %. Określono wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na 

wielkość parametrów S i Pini" 

Słowa kluczowe: model QUADMOD, pszenica ozima, nawożenie azotem 

 

Rutkowska A. Wykorzystanie azotu przez pszenice ozima z późno podanych dawek 

nawozów z wykorzystaniem 15N, str.  90 

Abstrakt 

Na podstawie doświadczenia wazonowego przeprowadzonego w sezonie wegetacyjnym 

2000/2001 oszacowano wykorzystanie azotu 15N,podanego doglebowo w fazie początku 

kwitnienia przez pszenice ozima odmiany Korweta. Porównano pozorne i rzeczywiste 

wykorzystanie azotu przez rośliny o różnym stopniu zaopatrzenia w składnik w fazie rozwoju 

wegetatywnego oraz określono rozmieszczenie pobranego składnika w roślinie. Na podstawie 

metody rozcieńczenia izotopowego stwierdzono, ze niezależnie od stopnia zaopatrzenia w 

azot, rośliny wykorzystały składnik z późno podanej dawki niemal w 80%, pozostałe 20% 



uległo rozproszeniu do środowiska. Z zastosowanej w nawozie dawki azotu średnio 85% 

składnika zostało zakumulowane w ziarnie. Współczynnik wykorzystania azotu przez ziarno 

obliczony metoda różnicową był wyższy od uzyskanego metoda izotopowa. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, późne dokarmianie azotem, wykorzystanie azotu, metoda 

rozcieńczenia izotopowego 

 

Sapek A., Sapek B., Pietrzak S. Obieg i bilans azotu w rolnictwie polskim, str. 100 

Abstrakt 

Omówiono przepływ azotu w łańcuchu pokarmowym człowieka w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem odcinka rolniczego. Roczny dopływ azotu do rolnictwa w Polsce przekracza 

1,2 miliona ton N a odpływ około 400 tysięcy ton N, lecz tylko 200 tysięcy ton spożywa 

ludność. Cały jednak ten dopływ azotu ulega ostatecznie rozproszeniu do środowiska. Losy 

50 % rozproszonego azotu sa w przybliżeniu określone: około 400 tysięcy ton N ulatnia sie 

rocznie do atmosfery w postaci związków gazowych a około 200 tysięcy ton jest zrzucane do 

Morza Bałtyckiego. Rozpraszanie azotu do środowiska można skutecznie ograniczyć, jeśli 

tylko ośrodki decyzyjne będą zainteresowane tym zagadnieniem i podejmą odpowiednie 

działanie. 

Słowa kluczowe: obieg azotu, dopływ azotu do rolnictwa, straty azotu z rolnictwa. 

 

Mercik S., Moskal S. Ocena emisji podtlenku azotu (NP) w Polsce z rolnictwa w 1999 

roku, str.122 

Abstrakt 

W opracowaniu przedstawiono szacunek ilości podtlenku azotu uwalnianego z produkcji 

rolniczej w Polsce, według stanu na 1999r. Uwzględniono emisje podtlenku azotu do 

atmosfery z nawozów mineralnych, nawozów organicznych, resztek pożniwnych roślin 

motylkowych, resztek pożniwnych roślin niemotylkowych oraz z gleb organicznych. W 

obliczeniach posłużono sie zmodyfikowana metodyka ICPP. Wyliczona globalna emisja 

podtlenku azotu (NP) z rolnictwa wynosiła w Polsce w 1999 r 1,161 kg NzO-N ha-I. 

Słowa kluczowe: denitryfikacja, źródła emisji Np, emisja Np z rolnictwa w Polsce 

 

 

 

 



Pietrzak S., Sapek A., Enema O. Emisja podtlenku azotu (NP) ze źródeł rolniczych w 

Polsce, str. 135 

Abstrakt 

W pracy podjęto problematykę oceny emisji podtlenku azotu ze źródeł rolniczych w Polsce. 

Do oszacowania wielkości tej emisji wykorzystano zmodyfikowana metodologie IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Obliczona wielkość emisji podtlenku azotu ze 

źródeł rolniczych w Polsce zmieniła sie w latach 1990-2000 odpowiednio z 67,1 do 48,0 Gg. 

Na całkowity poziom emisji największy wpływ miała emisja bezpośrednia pochodząca z gleb 

użytków rolnych, następne w kolejności znaczenie miały emisja pośrednia z azotu traconego 

w produkcji rolnej oraz emisja z produkcji zwierzęcej. Uzyskane wyniki przybliżyły w 

aspekcie ilościowym problem emisji N20 z rolnictwa polskiego. 

Słowa kluczowe: emisja podtlenku azotu, metoda IPCC 

 

Igras I., Kopiński J. Ocena regionalnego zróżnicowania bilansu azotu w Polsce, str.148 

Abstrakt. 

W pracy przedstawiono wyniki bilansu azotu sporządzonego metoda na powierzchni pola na 

poziomie kraju i województw. Obliczono salda azotu dla poszczególnych regionów w latach 

1999-2000, które dostarczają ważnej informacji o środowiskowych skutkach działalności 

rolniczej. Regionalne zróżnicowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, których źródłem 

może być azot pochodzący z rolnictwa, przedstawione w formie mapy. Stwierdzono, ze 

wyniki bilansu azotu w układzie wojewódzkim sa uwarunkowane zróżnicowana regionalnie 

intensywnością gospodarowania i poziomem organizacji produkcji. 

Słowa kluczowe: bilans azotu na powierzchni pola, regionalne zróżnicowanie rolnictwa 

 

Majewski E., Labetowicz J., Wisniewski J., Laudański Z.,Radecki A. Bilans azotu na 

przykładzie wybranej populacji gospodarstw rolniczych Polski, str. 158 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono bilans azotu sporządzony metoda "u wrót gospodarstwa" dla 

populacji 721 gospodarstw towarowych z obszaru całego kraju o przeciętnej powierzchni 

użytków rolnych 31,3 ha. Średnia nadwyżka bilansowa N dla badanej zbiorowości 

gospodarstw wynosiła 93 kg N' ha-l. Jej wielkość zależała od kierunku produkcji i była 

największa w gospodarstwach przodowych (110 kg N ha-l), a najmniejsza w gospodarstwach 

roślinnych (45 kg N' ha-l). Głównymi źródłami nadwyżki bilansowej N sa nawozy mineralne 

oraz pasze z zakupu. 



Słowa kluczowe: bilans azotu, straty azotu, gospodarstwo rolnicze 

 

Marcinkowski T. Nadmiar azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław 

Wiślanych, str. 170 

Abstrakt 

Oszacowano straty azotu w produkcji rolniczej pięciu towarowych gospodarstw rolnych 

stosując dwie metody bilansu. W metodzie I nadmiar azotu potraktowano jako sume strat w 

produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, w metodzie n zastosowano metodę "u wrót 

gospodarstwa". Straty azotu w poszczególnych gospodarstwach były zróżnicowane przy czym 

w ocenie metody I wynosiły od 59 do 206 kg N/ha a w ocenie metody n od 50 do 176 kg 

N/ha. Wyniki bilansu azotu porównano z parametrami globalnej i towarowej produkcji 

rolniczej oraz intensywności organizacji gospodarstw stosując metody korelacji i regresji 

prostoliniowej. Uzyskane współczynniki korelacji R były istotne statystycznie w obu 

przypadkach jednak wyraźnie wyższe dla metody I. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, bilans azotu. 

 

Jonczyk K., Stalenga J.Bilans azotu w różnych systemach produkcji roślinnej, str.  179 

Abstract 

W pracy przedstawiono bilans azotu w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym 

systemie produkcji roślinnej. Wyniki obejmują lata 1997-2000. Bilans azotu sporządzono 

metoda OECD. Dodatkowo w celu uściślenia potencjalnych zagrożeń związanych ze stratami 

azotu na skutek wymycia przeprowadzono pomiary Nmin w profilu glebowym. Najbardziej 

zrównoważonym bilansem na poziomie 40 kgN/ha charakteryzowali sie system integrowany. 

W systemie ekologicznym odnotowano nieznacznie ujemne saldo bilansu, przy dużych jego 

wahaniach w poszczególnych latach badan, natomiast w systemie konwencjonalnym 

stwierdzono nadwyżkę bilansowa na poziomie 106 kg N/ha. Największe potencjalne 

zagrożenie stratami Nmin występowało w stanowisku po uprawie koniczyny z trawa w 

systemie ekologicznym, rzepaku w systemie konwencjonalnym i bobiku w systemie 

integrowanym. 

Słowa kluczowe: bilans azotu, azot mineralny, systemy produkcji roślinnej. 

 

Żabikowska B. Wpływ nawożenia obornikiem i azotem mineralnym na bilans azotu w 

doświadczeniu statycznym, str. 188 

Abstrakt 



W pracy przedstawiono bilans azotu za dwie czteroletnie rotacje statycznego, 

dwuczynnikowego doświadczenia polowego, w którym stosuje sie trzy sposoby nawożenia 

obornikiem w rotacji i trzy dawki nawozów azotowych. W bilansie uwzględniono ilości azotu 

wprowadzone z obornikiem i nawozami mineralnymi oraz azot odprowadzony z plonami 

roślin. W warunkach wieloletniej gospodarki bezobornikowej, na wszystkich dawkach 

nawozów azotowych stwierdzono deficyt tego składnika. Azot stosowany w oborniku 

zapewniał dodatnie saldo bilansu N juz na najniższych dawkach nawozów. Wieloletnie 

nawożenie obornikiem i azotem mineralnym spowodowało istotne zróżnicowanie ogólnej 

zawartości N w glebie do głębokości 80cm . 

Słowa kluczowe: doświadczenia wieloletnie, obornik, nawożenie N, bilans N 

 

Gosek S. Bilans i przemieszczanie azotu w glebie nawożonej gnojowica i nawozami 

mineralnymi,str. 198 

Abstrakt 

W latach 1973 - 1999 przeprowadzono badania nad wpływem stosowania zróżnicowanych 

dawek gnojowicy bydlęcej i nawozów mineralnych na plonowanie roślin oraz bilans i 

przemieszczanie azotu w profilu glebowym. Doświadczenie zlokalizowano na obmurowanych 

poletkach o powierzchni 1 m2 i głębokości 1 m, wypełnionych gleba lekka na warstwie gliny 

sredniej z zachowaniem naturalnego układu profilu. Gnojowice stosowano w latach 1973 - 

1989 corocznie w dawkach 25,50, 100 i 200 m3 * ha-l, a nawozy mineralne w dawkach 

odpowiadających polowie dawek NPK wnoszonych w gnojowicy. W latach 1990 - 1999 

badano działanie następcze gnojowicy. Dla każdego obiektu nawożonego gnojowica i 

nawozami mineralnymi wyliczono bilans azotu i oznaczono zawartosci azotu ogólnego w 

warstwach gleby: 0-25, 25-50,50-75 i 75-100 cm. 

Slowa kluczowe: gnojowica, bilans azotu, azot całkowity w glebie. 

 

Cermak P. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na wielkość plonów roślin i 

bilans azotu, str. 200 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich doświadczeń polowych z różnymi systemami 

nawożenia, prowadzonych w Republice Czeskiej. Omówiono wpływ zróżnicowanych dawek 

nawozów na wielkość globalnej produkcji roślinnej i sporządzono bilans azotu. Największe 

plony roślin uzyskano w obiektach z dawkami nawozów zapewniającymi zrównoważony 



bilans azotu, o ile po stronie odpływu uwzględniono tylko ilość składnika zabierana z pola z 

głównymi plonami roślin. 

Słowa kluczowe: doświadczenia statyczne, bilans azotu. 

 

Debska B., Gonet S. Wpływ zmianowania, nawożenia obornikiem i azotem na zawartość 

węgla rozpuszczalnego w glebie płowej,str. 209 

Abstrakt 

W statycznym doświadczeniu polowym określono wpływ nawożenia obornikiem i azotem 

mineralnym oraz doboru roślin w zmianowaniu na zawartość rozpuszczalnego węgla 

organicznego (RWO) w glebie. Ekstrakcje RWO prowadzono stosując roztwory chlorku 

wapnia i buforu boranowego o pH = 7. Zawartość RWO była większa w glebie z pod 

zmianowania z udziałem koniczyny z trawami oraz w glebie z obiektów z dużymi dawkami 

obornika. Stwierdzono również, ze ilość ekstrahowanego węgla rozpuszczalnego zależy od 

rodzaju ekstrahenta i sposobu przygotowania próbek do ekstrakcji 

Słowa kluczowe: zmianowanie, obornik, azot, rozpuszczalny węgieł organiczny 

 

Szczepaniak W., Diatta B.J., Kryszak J. Dynamika mineralizacji azotu z resztek 

roślinnych mieszanek motylkowo-trawiastych, str. 217 

Abstrakt 

W trzech kolejnych sezonach wegetacyjnych (1997-2000), traktujac pszenice ozima jako 

rosline testowa okreslono szybkosc mineralizacji azotu z resztek korzeniowych i czwartego 

odrostu dwuletnich mieszanek motylkowo trawiastych. Potencjal mineralizacyjny wyliczono 

na podstawie zawartosci azotu ogólnego w biomasie nadziemnej i podziemnej runi oraz 

wartosci granicznej zawartosci N wynoszacej 1,8% s.m. Każdego roku, na poczatku 

wiosennego ruszenia wegetacji pszenicy oznaczano zawartosc azotu mineralnego w glebie 

(0,0-0,6 m). Mineralizacja netto azotu organicznego w okresie od EC 29 do EC 61 pszenicy 

wyniosla 91 kg N*ha-1 dla poletek nie nawozonych i 88 kg N*ha-l dla nawozonych azotem. 

W okresie nalewania ziarna ilość azotu ulegajacego mineralizacji ksztahowala sie na 

poziomie 20 i 18 kgN*ha-1• 

Slowa kluczowe: mieszanki motylkowo-trawiaste, resztki roslinne, mineralizacja, pszenica 

ozima 

 

 



Mercik S., Labetowicz J., Mosulski T., Stepien W. - Losy azotu z nawozów mineralnych 

i obornika w doświadczeniach wieloletnich, str. 228 

Abstract 

Losy azotu z nawozów mineralnych i obornika w dłuższym przedziale czasu można naj 

dokładniej prześledzić w doświadczeniach wieloletnich. W pracy przedstawiono bilans N za 

okres 40 lat (1961-200) w wieloletnich doświadczeniach nawozowych prowadzonych na 

Polach Doświadczalnych w Skierniewicach i w Lyczynie, należących do Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. W obiektach nie nawożonych azotem (PK) ilość N ogólnego w 

warstwie ornej nie zmieniła sie ( w Skierniewicach) lub nieznacznie zmniejszyła (w 

Lyczynie), mimo ze pobranie składnika osiągało około 30 kg N*ha'l*rok'l. W obiektach z 

pełnym nawożeniem (NPK) ilość azotu ogólnego w glebie ulegała zwiększeniu 03-10 

kg*ha,l*rok-l, wykorzystanie azotu z nawozów wynosiło 60 - 80 % a straty azotu z nawozów 

14-30% w Skierniewicach i 3040% w Lyczynie. 

Słowa kluczowe: bilans azotu, straty azotu z gleby, doświadczenia wieloletnie, formy azotu w 

glebie 

 

Sapek A., Sapek B., Barszczewski J. - Mineralizacja azotu w glebie laki trwalej 

deszczowanej, str. 238 

Abstrakt 

Do oznaczania szybkości mineralizacji azotu w glebie lakowej, bez okrywy roslinnej 

stosowano metodę ,jn situ". Metoda ta polegała na oznaczaniu zawartosci azotu mineralnego 

w glebie odizolowanej plastikowymi rurkami zakopanymi na poletkach doświadczenia 

trwałego z deszczowaniem. Rurki pozostawały w glebie przez okres czasu pomiędzy 

kolejnymi pokosami. W momencie usuwania rurki pobierano próbkę gleby spod runi lakowej. 

Różnica zawartosci azotu mineralnego w glebie odizolowanej rurka i spod runi określana była 

jako różnicowa wydajność mineralizacji (RWM). Wartość RWM wzrastała proporcjonalnie 

do stosowanych na użytku dawek nawozów azotowych i była uzależnioną od zawartosci 

azotanów w glebie spod runi lakowej. Stosowana gnojówka nie miała wpływu na wartość 

RWM. 

Słowa kluczowe: mineralizacja azotu, gleba lakowa, azot mineralny, azotany. 

 

 

 



Spiak Z., Piszcz U., Kotecki A. Wpływ przyorania słomy z dodatkiem azotu mineralnego 

na zawartość azotu w glebie, str. 247 

Abstrakt 

W badaniach polowych oceniano wpływ przyorywania słomy z dodatkiem zróżnicowanych 

dawek azotu na zawartość tego pierwiastka w glebie. Doświadczenia prowadzone były w 

układzie "sp lit-plot" w 3 seriach jednorocznych. Uprawiano w nich rzepak po pszenicy oraz 

pszenice po rzepaku. Schemat badan obejmowali obiekty bez przyorywania słomy oraz z 

przyorana słomą przedplonu. Na tym tle stosowano zróżnicowane dawki azotu od O do 75 kg 

N na hektar. W próbkach glebowych oznaczono podstawowe własności fizyczno-chemiczne 

gleby oraz zawartosci azotu ogólnego i mineralnego. Przyorywanie słomy rzepaku 

powodowało obniżenie plonów ziarna pszenicy, a przyorywanie słomy pszenicy, wzrost 

plonów rzepaku. Przyorywanie słomy modyfikowało zawartość azotu ogólnego i nie 

powodowało istotnych zmian w zawartosci w glebie azotu mineralnego. 

Słowa kluczowe: słoma rzepaku, słoma pszenicy, azot ogólny, azot mineralny 

 

Harnkalo Z. Nitrogramy jako metoda oceny zawartości aktywnej frakcji glebowej 

substancji organicznej, str. 256 

Abstrakt 

W pracy zaproponowano metodę nitrogramow do opisu stanu azotowego gleby leśnej spod 

trwałego użytku zielonego. Nitrogram  jest płaszczyzną reakcji opisująca zależność pomiędzy 

ilością azotu uwalnianego w procesie hydrolizy alkalicznej (metoda Comfielda), a czasem 

hydrolizy i stężeniem NaOH. Stwierdzono przydatność metody do oceny procesów 

mineralizacji-immobilizacji azotu w glebie. 

Słowa kluczowe: glebowa substancja organiczna, azot organiczny w glebie, nitrogramy 

 

Martyniuk S. Systemy biologicznego wiązania azotu, str. 264 

Abstrakt 

Zdolność do biologicznego wiązania N2 BWAA jest dość szeroko rozpowszechniona w 

przyrodzie, ale tylko wśród mikroorganizmów prokariotycznych. Proces ten dokonywany jest 

przez różne grupy fizjologiczne bakterii. Pod względem ekologicznym wyróżnia sie wolno 

żyjące asymilatory N2 występujące w glebie i zbiornikach wodnych (Azotobacter, 

Clostridium, Nostoc), bakterie wiążące azot w asocjacjach z korzeniami roślin (Azospirillum) 

lub rozwijające sie w wiązkach przewodzących niektórych roślin (Acetobacter) oraz bakterie 

wiążące N2 w ścisłych układach symbiotycznych z roślinami (Rhizobium - rosliny 



motylkowate, Frankia - olsza). W referacie omówiono wymienione systemy BWAA oraz ich 

przyrodnicze i gospodarcze znaczenie. 

Słowa kluczowe: biologiczne wiązanie N2, mikroorganizmy, rośliny motylkowate 

 

Barabasz W., Wróblewska H. Wpływ wieloletniego stosowania nawozów azotowych na 

bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych górskich ekosystemów 

trawiastych, str. 278 

Abstrakt 

Badania na trwałym użytku zielonym wykazały, ze duże dawki nawozów azotowych 

powodują znaczne zmiany w składzie biocenoz mikroorganizmów glebowych. W wyniku 

intensywnego nawożenia N zmniejsza sie udział mikroorganizmów pożytecznych, a w glebie 

następuje nagromadzanie nitrozoamin. 

Słowa kluczowe: nawożenie azotem, mikroorganizmy glebowe, nitrozoaminy. 

 

Kocon A.  Biologiczne wiązanie azotu przez zróżnicowane genotypy bobiku w zależności 

od żywienia azotem, str. 285 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń wazonowych, dotyczące oceny wielkości 

symbiotycznego wiązania azotu przez zróżnicowane morfologicznie genotypy bobiku w 

zależności od żywienia azotem. Oceny wielkości symbiotycznego wiązania N2 dokonano na 

podstawie oznaczeń aktywności nitrogenazy. Stwierdzono, ze rośliny bobiku odmiany 

Nadwiślański sa zdolne do wiązania większej ilości azotu atmosferycznego w porównaniu z 

samo kończącą odmiana Martin. 

Słowa kluczowe: bobik, aktywność nitrogenazy, biologiczne wiązanie N2• 

 

Kocon A. Wykorzystanie przez bobik azotu z mocznika 15Nstosowanego dolistnie lub 

doglebowo, str. 293 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan, dotyczące wykorzystania przez bobik odmiany 

Nadwiślański azotu mocznika znakowanego 15Nstosowanego dolistnie i dog1ebowo. 

Wykorzystanie przez rośliny bobiku azotu wahało sie w granicach od 41 do 56 % i zależało w 

większym stopniu od zasobności podłoża w N mineralny, niż od sposobu dokarmiania roślin 

mocznikiem Wykorzystanie azotu rosło wraz ze zwiększaniem zasobności podłoża w N 

mineralny. 



Słowa kluczowe: bobik, mocznik znakowany 15N, wykorzystanie azotu. 

 

Szulc W., Rutkowska B., Jaskowska H. Występowanie bakterii z rodzaju Azospiryllum w 

rizosferze roślin zbożowych 300 

Abstrakt 

Celem badan było określenie występowania i liczebności bakterii z rodzaju Azospirillum w 

strefie korzeniowej zbóż. Oceniając wpływ sytemu nawożenia i dawki azotu na liczebność 

bakterii z rodzaju Azospirillum stwierdzono, ze występują one najczęściej w rizosferze roślin 

nie nawożonych lub nawożonych mala dawka azotu (40 kg· ha-l). Duże dawki azotu 

eliminowały te bakterie ze strefy korzeniowej zbóż. Podobnie stosowanie nawożenia 

gnojowica, z uwagi na znaczące ilości azotu wnoszone w tym nawozie (170 i 340 kg . ha-l) 

eliminowało bakterie Azospirillum z powierzchni korzeni badanych roślin. Nawożenie 

obornikiem łącznie z nawożeniem azotowym łagodzi niekorzystne działanie duzych dawek 

azotu (80 i 120 kg· ha-l) na występowanie Azospirillum w rizosferze zbóż. 

Słowa kluczowe: bakterie azotowe, Azospirillum, aktywność mikrobiologiczna gleby, 

rizosfera zbóż. 

 


