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Kluczewska-Cwalina J., Boreczek B.: Wykorzystanie fluoroscencyjnej spektrometrii 

rentgenowskiej w analizie nawozów i materiałów roślinnych, str 4 

Abstrakt 

Przedstawiono ogólne podstawy fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej, będącej 

idealna technika analityczna w zastosowaniu do wielkoseryjnych analiz, często 

wykonywanych w ramach kontroli procesów technologicznych, oceny jakości surowców lub 

w pracach o charakterze badawczym. Pokazano, na przykładach udanej implementacji tej 

metody, zastosowanie fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej do kontroli analitycznej 

procesu wytwarzania wieloskladnikowego nawozu "Azofoska" oraz do oznaczania siarki w 

materiałach roślinnych. 

 

Van Dijk D., Houba V.J.G: Miedzylaboratoryjna kontrola jakości badan w świetle 

doswiadczen Wageningen - Wepal , str.14 

Abstrakt 

W referacie przedstawiono program miedzy laboratoryjnej kontroli jakosci WEP 

AL(Wageningne Evaluating ProgranU11esfor Analitycal Laboratories) przeznaczony dla 

laboratoriów wykonujących analizy roślin, gleb, osadów, nawozów organicznych i osadów 

ściekowych. Podano niektóre przykładowe wyniki programu, a szczególna uwagę zwrócono 

na wykorzystanie i dostępność materiałów referencyjnych. 

 

Dobrowolski R.: Zastosowanie metod spektrometrii atomowej w analizie gleb, roslin, 

nawozów i odpadów, str. 27 

Abstrakt 

Spektrometria atomowa jest obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod analitycznych. 

Stosowana jest do oznaczania składników nieorganicznych występujących na poziomie 

średnich jak i sladowych ilości stężeń w różnorodnych materiałach pochodzenia 

geologicznego, rolniczego, środowiskowego biologicznego. Pomimo rosnącego zastosowania 

metod opartych ma spektrometrii atomowej nie zawsze laboratoria je stosujące dysponują 

pełną wiedza o tych metodach i o ich możliwościach. W referacie przedstawiono przegląd 

metod spektrometrii atomowej z uwzględnieniem możliwości analitycznych określonej 

techniki. Ciągły rozwój zarówno metod spektrometrii atomowej jak i stosowana w nich 



aparatura powodują wprowadzanie do powszechnego użytku nowe techniki, które stosowane 

były niedawno jedynie w specjalistycznych laboratoriach. Tak salto sie z optyczna 

spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP AES) a w 

najbliższej przyszłości z jej sprzężeniem ze spektrometria masowa (ICP MS). Celem tego 

referatu jest umożliwienie analitykom zajmującym sie zastosowaniem spektrometrii 

atomowej w analizie materiałów istotnych dla rolnictwa zapoznanie sie z jej nowymi 

osiągnięciami oraz zwrócenie uwagi na niektóre ważne aspekty stosowanych technik. 

 

Fotyma M., Fotyma E., Stuczynski T.: Wykorzystanie wyników analiz chemicznych w 

doradztwie nawozowym i ochronie środowiska , str.44 

Abstrakt 

W referacie przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników analiz 

chemicznych gleb roślin i produktów roślinnych do celów doradztwa nawozowego i oceny 

stanu środowiska rolniczego w Polsce. Podstawowym zagadaniem w wykorzystaniu wyników 

analiz jest posiadanie wartości odniesienia zwanych klasami zasobności lub wartościami 

progowymi (granicznymi). Opisano sposób dochodzenia do takich wartości granicznych i 

podano ich przedziały dla wybranych charakterystyk gleby. Omówiono podstawowe rodzaje 

badan monitoringowych prowadzonych w kraju. 

 

Gorzelany T., Kicinski B.: Wdrożenie i eksploatacja automatycznych analizatorów 

nawozów wieloskładnikowych, str.  59 

Abstrakt 

Przedstawiono schemat blokowy pracującego w Zakładach Chemicznych "Police"S .A. 

automatycznego analizatora do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w nawozach. 

 

Polatowski P., Wilkos G.: Certyfikacja nawozów mineralnych i ocena nawozów 

wapniowych, str.  64 

Abstrakt 

Dążenie Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej jest zasadniczym powodem 

opracowania, ustanawiania i wdrażania uregulowan zmierzających do likwidacji barier 

technicznych i handlowych. Związane z tym zadania wynikają z podpisanego w dniu 16 

grudnia 1991 roku w Brukseli Układu GATT. Porozumienie nakłada na Polskę obowiązek 

zbliżania własnych przepisów z ustawodawstwem istniejącym w Unii. Taki obowiązek 

dotyczy również uregulowania zasad wprowadzania nawozów na polski rynek. W etapie 



początkowym tych zmian postanowiono wprowadzić system certyfikacji nawozów. 

Certyfikacja nawozów w Polsce ma swoja historie i jest związana z działaniem Biura Znaku 

Jakości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a następnie Polskiego Komitetu Normalizacji 

Miar i Jakości i wchodzącego w jego skład Centralnego Biura Jakości Wyrobów. W wyniku 

wejścia w zycie Ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku powstało 

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, które zbudowało system akredytacji i certyfikacji w 

Polsce. Krajowy system certyfikacji nawozów sztucznych SWW 1231 w Rzeczpospolitej 

Polskiej jest organizowany i nadzorowany przez Polskie Centrum Badali i Certyfikacji, a w 

ramach tej jednostki przez PCBC Oddział w Pile. 

 

Polatowski P.: Kontrola jakości badan w laboratorium, str.  79 

Abstrakt 

W celu zapewnienia wiarygodności oraz identyfikowalności badan i pomiarów norma PN-EN 

45001 oraz przewodnik ISO/IEC-25 wymaga stosowania kontroli badan. Kontrola badan 

powinna być realizowana na podstawie programu wewnętrznej kontroli jakości. Kontrola 

jakości obejmuje działanie takie, jak zmierzenie, zbadanie, oszacowanie lub sprawdzenie 

jednej lub kilku własności obiektu oraz porównanie wyników z wymaganiami w celu 

stwierdzenia, czy w odniesieniu do każdej z tych właściwości osiągnięto zgodność (PN - ISO 

8402 pkt. 2.16). 

 

Sapek B.: Metodyka pobierania próbek gleby z użytków zielonych w celu oceny 

akumulacji i przemieszczania sie składników nawozowych, str.  88 

Abstrakt 

Swoistość gleb trwałych użytków zielonych wynikająca z odmiennej od gleb ornych 

stosowanej agrotechniki sprawia, ze przyjęte zgodnie z norma pobieranie próbek z 

wierzchniej, 20 cm warstwy gleby jest niewystarczające w przypadku badan migracji i 

dynamiki składników gleby, szczególnie składników nawozowych. Zaproponowano 

warstwowy sposób pobierania próbek z gleb użytków zielonych, na glebach zarówno 

mineralnych jak i organicznych, w celu oceny akumulacji i przemieszczania sie oraz 

czasowych zmian składników nawozowych. Sposób ten może być również przydatny w 

podobnych badaniach innych cech gleby oraz niepożądanych składników 

zanieczyszczających glebę, np. metali ciężkich. Ten sposób pobierania próbek gleby w 

połączeniu z objętościowym ich odmierzaniem do analizy jest propozycja rozszerzenia badali 

nad zasobnością oraz potrzebami nawożenia gleb trwałych użytków zielonych. 



 

Sapek A.: Zastosowanie przepływowej analizy kolorymetrycznej w analizie chemiczno-

rolniczej ,str. 99 

 

 

Skalska I.: System akredytacji jednostek certyfikujących w Polsce 112 

Abstrakt 

W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące systemu certyfikacji i 

akredytacji w Polsce na tle systemów funkcjonujących w krajach stowarzyszonych w Unii 

Europejskiej. Opisano działalność jednostek certyfikujących w obszarze prawnie 

uregulowanym i nieuregulowanym z wyjaśnieniem obu tych pojęć i przedstawiono normy 

zawierające kryteria dotyczące jednostek certyfikujących. Szczegółowo omówiono 

organizacje akredytacji w Polsce podając podstawy prawne, zasady postępowania krajowej 

jednostki akredytującej, wymagania dla jednostek certyfikujących oraz stosowana procedurę 

akredytacji i wyjaśniono różnice pomiędzy certyfikacja i akredytacja. Poruszono tarze 

problem badan, wykonywanych przez akredytowane laboratoria badawcze i 

wykorzystywanych przy akredytacji oraz ich niezależność od procesów certyfikacji 

prowadzonych w jednostkach certyfikujących. Pokazano także rodzaje jednostek 

certyfikujących akredytowanych przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji i ich zakresy 

działania w obszarze certyfikacji. 

 

Strączynski G.: Zastosowanie analizatora azotu LECa FP-528 do oznaczania azotu w 

nawozach oraz materiałach roślinnych i glebowych, str.  131 

Abstrakt 

W wystąpieniu przedstawiono wyniki analiz różnorodnych materiałów wykonanych za 

pomocą analizatora LECa FP-528, pracującego w oparciu o metodę Dumas, której założenia 

pokrótce przedstawiono. Prezentowane wyniki dowodzą skuteczności i przydatności 

wspomnianej metody i analizatora do oznaczania azotu w nawozach naturalnych i sztucznych 

oraz materiałach roślinnych i glebowych. 

 

 

 

 



Winiarski A., Drobniewska D.: Zagadnienia normalizacji nawozów mineralnych na tle 

legislacji Unii Europejskiej , str. 137 

Abstrakt 

Główne zadania stojące przed normalizacja krajowa w zakresie nawozów sztucznych to 

szerokie wprowadzanie do zbioru Polskich Nom1 (PN) norm europejskich EN oraz 

harmonizacja krajowych prac normalizacyjnych z dyrektywami Unii Europejskiej ( UE ) w 

obszarze klasyfikacji, wymagan oraz poboru próbek i metod badan.. W referacie 

przedstawiono regulacje prawne dotyczące jakości i obrotu nawozami w UE, w tym 

dyrektywy Rady i Komisji Europejskiej w zakresie nawozów mineralnych oraz zadania dla 

normalizacji krajowej. 

 

Wontorski T.: System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce, str. 153 

Abstrakt 

W referacie przedstawiono akredytacje laboratoriów badawczych w Polsce. Przedstawiono 

podstawowe definicje dotyczące tego problemu, przypomniano dokumenty normatywne 

dotyczące akredytacji i wskazano na podstawowe akcenty odnoszące sie do potwierdzania 

kompetencji laboratoriów. 

 

Ozóg A.: Kryteria i procedury uzyskania akredytacji laboratoriów badawczych, str. 166 

Abstrakt 

W referacie przedstawiono kryteria akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce. 

Omówiono etapy prac związanych z dokumentowaniem i wdrażaniem systemu jakości, 

strukturę dokumentacji systemu jakości oraz zawartość informacyjna Księgi Jakosci - 

podstawowego dokumentu systemu jakości. W końcowej części referatu przedstawiono 

podstawy prawne oraz omówiono przebieg procesu akredytacji laboratoriów badawczych. 

 

Fotyma M., Filipek T., Winiarski A.: Polskie Towarzystwo Nawozowe PTN, str.  174 

Abstrakt 

W roku 1997 wśród wielu towarzystw naukowych zaistniało Polskie Towarzystwo 

Nawozowe w skrócie PTN, które jest Polskim Oddziałem Międzynarodowego Centmm 

Naukowego Nawozów (w oryginale International Scientific Centre of Fertilizers - CIEC). 

Jego celem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi,. 

pracownikami przemysłu nawozowego oraz rolnikami. Głównymi problemami, którymi 

zajmuje sie PTN są nawozy i nawożenie. W szerszym ujęciu zakres zainteresowan obejmuje: 



technologie wytwarzania, właściwości agrochemiczne oraz stosowanie nawozów mineralnych 

i organicznych, ustalanie potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin z uwzględnieniem 

aspektów produkcyjnych (wielkości i jakości plonów) oraz ochrony środowiska, fizjologiczne 

uwarunkowania mineralnego żywienia roślin wyższych oraz cyklu składników pokarmowych 

roślin w agroekosystemach. 

 


