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Odczyn i zawartość składników mineralnych w glebach i wodach glebowo 

gruntowych w Polsce według badan Stacji Chemiczno Rolniczych w 50 lecie 

ich działalności, redakcja Lipinski W., Fotyma M. 

 

Lipiński W. - Pięćdziesiąt lat działalności stacji chemiczno rolniczych w Polsce, str. 7 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono rys historyczny tworzenia i funkcjonowania stacji chemiczno-

rolniczych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność w latach 1955-2005. 

Obok stosowanych metod przedstawiono funkcje badan agrochemicznych w ciągu ostatniego 

50-lecia. Omówiono także realizowane obecnie zadania stacji chemiczno-rolniczych 

wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. 

Słowa kluczowe: stacje chemiczno-rolnicze, agrochemiczna obsługa rolnictwa 

 

Papiz H., Lipiński .Podstawy prawne funkcjonowania agrochemicznej obsługi rolnictwa 

oraz wprowadzania do obrotu nawozów i ich kontroli 26 

Abstrakt 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa w Polsce jest 

ustawa o nawozach i nawożeniu. Reguluje ona zarówno zadania związane z agrochemiczna 

obsługa rolnictwa jak również zasady wprowadzania innych niż oznaczone znakiem "nawóz 

WE" nawozów do obrotu w Polsce. W pracy wskazano także na instytucje odpowiedzialne za 

prowadzenie badan nawozów, działalność szkoleniowa oraz kontrole jakości nawozów, ich 

stosowania i przechowywania. 

Słowa kluczowe: agrochemiczna obsługa rolnictwa, nawozy, kontrola. 

 

Lipiński W. Odczyn gleb Polski, str. 33 

Abstrakt 

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmują w Polsce określenie odczynu gleby. 

Obecnie działa w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolniczych, które badają rocznie około 400-500 

tys. próbek glebowych na potrzeby doradztwa nawozowego. Badania te sa podstawa do 

opracowania map zakwaszenia gleb w Polsce. 

Słowa kluczowe: pR, potrzeby wapnowania 
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Fotyma W., Fotyma M., Pietruch Cz. Zasobność gleb Polski w azot mineralny, str. 41 

 

Abstrakt 

W latach 1997-2003 w około 5000 punktów kontrolnych przeprowadzono badania 

monitoringowe gleby na zawartość mineralnych form azotu Nmin. Stwierdzono, ze rozkład 

zawartości Nmin odbiega znacznie od normalnego i jako miarę przeciętną zastosowano 

medianę, a jako miarę rozproszenia fraktyle zawartości azotu. Wydzielono 5 przedziałów 

(klas) zawartości azotu mineralnego i azotu azotanowego w glebie do głębokości 90 cm. 

Określono procentowy udział gleb w przedziałach zawartości Nmin w okresie wiosny i 

zawartości NN03w okresie jesieni w poszczególnych województwach. 

Slowa kluczowe: test Nmin, test NN03 przedziały zawartości Nmin, zasobność gleb w azot 

 

Lipiński W. Zasobność gleb Polski w fosfor przyswajalny, str. 49 

Abstrakt 

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmują w Polsce określenie zawartości 

przyswajalnego fosforu w glebie. Obecnie działa w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolniczych, 

które badają rocznie około 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby doradztwa 

nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartości fosforu w glebach Polski. 

Slowa kluczowe: fosfor przyswajalny, gleby Polski 

 

Lipiński W. Zasobność gleb Polski w potas przyswajalny, str. 55 

Abstrakt 

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmują w Polsce określenie zawartości 

przyswajalnego potasu w glebie. Obecnie dziala w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolniczych, 

które badają rocznie około 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby doradztwa 

nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartości potasu w glebach Polski. 

Słowa kluczowe: potas przyswajalny, gleby Polski 

 

Lipiński W.  Zasobność gleb Polski w magnez przyswajalny, str.61 

Abstrakt 

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmują w Polsce określenie zawartości 

przyswajalnego magnezu w glebie. Obecnie działa w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolniczych, 

które badają rocznie około 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby doradztwa 

nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartości magnezu w glebach Polski. 
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Słowa kluczowe: magnez przyswajalny, gleby Polski 

 

Filipek T. Dynamika antropogenicznych przyczyn zakwaszania gleb w Polsce w 

ostatnich 30 latach, str. 67 

Abstrakt 

W pracy dokonano oceny wielkości oraz czasowego i przestrzennego zróżnicowania 

działalności człowieka. Podstawa analizy dynamiki antropogenicznej presji i zakwaszenia w 

Polsce były dane z Roczników Statystycznych dotyczące emisji S02, NOx i NH3 oraz zużycia 

nawozów azotowych w latach 1975 - 2002. Oprócz zróżnicowania czasowego uwzględniono 

również przestrzenna emisje gazów pochodzenia przemysłowego zakładając, ze emisja na 

danym terytorium jest równa suchemu lub mokremu depozytowi zanieczyszczeń. 

Uwzględniając fakt, ze import zanieczyszczeń gazowych jest zrównoważony eksportem, do 

obliczeń przyjęto, ze w wyniku przemian chemicznych zanieczyszczeń w glebie każdy mol 

S02 jest źródłem 2 mol H+, a mol NOx l mol H+. Ładunek protonu wynikający ze stosowania 

nawozów azotowych wyliczono na podstawie równoważników kwasowych nawozów 

uwzględniając średnią strukturę ich zużycia. W porównaniu z danymi z lat 80-tych obecna 

emisja S02 jest mniejsza około 2,5 krotnie. Spadek emisji NO x i NH3 w tym czasie wyniósł 

tylko około 30%. Zmniejszenie zużycia nawozów azotowych w Polsce średnio z 69,6 kg N • 

ha
-1

 w roku 1980 do 33,9 kg N • ha
-1

 w roku 1992 i powolny wzrost do około 50 kg N • ha-I 

obecnie miał odzwierciedlenie w wielkości ładunku protonu [kmol H+xha
-1

]w tym okresie. 

Słowa kluczowe: emisja S02' NO x' NH3; zużycie nawozów azotowych, ładunek protonu 

[kmol H+ • ha
-1

. rok] 

 

Kopiński J. Regionalne zróżnicowanie bilansu azotu, fosforu i potasu w rolnictwie 

polskim w latach 1999-2003, str. 84 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono bilanse azotu, fosforu i potasu, obliczone według metody na 

powierzchni pola, na poziomie kraju i województw. Obliczone salda trzech makro składników 

dla poszczególnych regionów w latach 1999-2003, dostarczają ważnej informacji o 

środowiskowych skutkach działalności rolniczej. Pozwalają, bowiem określić obszary 

charakteryzujące sie znacznymi nadwyżkami bilansowymi lub niedoborami składników 

nawozowych. Regionalne zróżnicowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, których 

głównym źródłem mogą być azot i fosfor pochodzące z rolnictwa, przedstawione zostały na 
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mapach. Głównym kryterium wyodrębnienia takich regionów była wielkość różnic 

bilansowych poszczególnych składników (N, P,K). 

Słowa kluczowe: bilans składników na powierzchni pola, regionalne zróżnicowanie 

rolnictwa, potencjalne zagrożenia środowiska. 

 

Janusz Igras, Czeslaw Pietruch - Zawartość składników biogennych w wodach 

drenarskich w Polsce, str. 97 

Abstrakt 

W latach 1998-2002 przeprowadzono badania monitoringowe zawartości azotanów, 

fosforanów, potasu, wapnia i magnezu w wodach drenarskich w około 770 punktach 

kontrolnych na terenie całego kraju. Stwierdzono, ze rozkład zawartości tych składników w 

wodzie znacznie odbiega od rozkładu normalnego, dlatego jako miarę przeciętnej zawartości 

zastosowano medianę a jako miarę rozproszenia przewidywane zakresy stężeń. Określono 

przeciętne zawartości oraz przewidywane zakresy stężeń badanych składników w wodach z 

drenów pobranych jesienią w układzie województw. 

Słowa kluczowe: wody z drenów, azotany, fosforany, potas, wapń, magnez 

 

Lipiński W., Watros A.- Udział stacji chemiczno-rolniczych w międzynarodowych 

badaniach porównawczych WEPAL, str. 112 

Abstrakt 

Do opracowania wykorzystano wyniki badan między laboratoryjnych realizowanych w 

ramach programu WEPAL. W pracy analizowano wyniki uzyskane przez wszystkie 

laboratoria, które wzięły udział w programie WEPAL-ISE oraz WEPALIPE, a na ich tle 

oceniano laboratoria stacji chemiczno-rolniczych. 

Slowa kluczowe: badania między laboratoryjne, WEPAL 

 


