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Monografia. Azot mineralny w glebach Polski, redakcja   Fotyma M. 

 

Fotyma,M., Kęsik,K., Pietruch,Cz. Azot mineralny w glebach jako wskąznik potrzeb 

nawozowych roślin i stanu czystości wód glebowo-gruntowych , str. 5 

 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono syntezę  wyników 10 letnich (1997-2006) badań monitoringowych 

nad zawartością azotu mineralnego w glebach gruntów ornych Polski. Badania były wykonywane na 

zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez okręgowe stacje chemiczno rolnicze, a ich 

synteza została powierzona autorom pracy. Monitoring prowadzono w ok. 5000 stałych punktów 

reprezentujących gleby gruntów ornych z dwukrotnym w roku pobieraniem próbek gleby, w okresie 

wiosny i jesieni z 3 warstw profilu glebowego do głębokości 90 cm. W syntezie przedstawiono 

zawartość (mg N·kg
-1

 gleby i zasób (kg N·ha
-1

) azotu mineralnego i jego dwóch form , NO3-N i NH4-

N w okresie wiosny i jesieni w warstwach gleby i w całym profilu glebowym. Zawartość i zasób azotu 

mineralnego były zróżnicowane zależnie od składu granulometrycznego gleby, głębokości w profilu , 

terminu pobierania próbek i rodzaju uprawianych roślin. W drugiej części syntezy przedstawiono 

sposób wykorzystania wyników badań do celów doradztwa nawozowego (wiosenny termin pobierania 

próbek) i ochrony wód glebowo-gruntowych przed nadmiernymi stężeniami azotanów. 

Zaproponowano metodę symulacji stężeń azotanów w roztworze glebowym i wodach drenarskich na 

podstawie ich zasobu w glebie i różnicy zasobu pomiędzy jesiennym i wiosennym terminem 

pobierania próbek gleby.  

Słowa kluczowe: monitoring gleb, azot mineralny, azot azotanowy, azot amonowy, test Nmin, 

doradztwo nawozowe, ochrona wód glebowych  

 

Jadczyszyn,T., Pietruch,Cz. Resortowy monitoring zawartości azotu mineralnego w 

glebach Polski w latach 2007 – 2009, str. 84 

 

Abstrakt 

 W pracy przedstawiono wyniki badań monitoringowych zawartości azotu mineralnego 

w glebach gruntów ornych  za okres 2007-2009. Uzyskane wyniki porównano z wynikami 

pierwszego 10 letniego cyklu badań przeprowadzonych w latach 1997 – 2006. Stwierdzono 

podobne w obydwu cyklach zależności zawartości i zasobu azotu mineralnego i jego form, 

azotanowej i amonowej od składu granulometrycznego gleby, głębokości w profilu glebowym 

i terminu pobierania próbek gleby. Z różnicy zasobu azotu azotanowego jesienią i wiosną 

wyznaczono rozmiar prawdopodobnych strat azotanów w okresie zimowym. Straty te zależą 
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od wielkości zasobu azotu azotanowego w glebie w okresie jesieni i od kategorii 

agronomicznej gleby. Dokonano wstępnej walidacji wyznaczonych, na podstawie 10 letniego 

cyklu badań, klas zasobu azotu azotanowego w profilu 0-90 cm gleby w okresie jesieni. 

Słowa kluczowe: monitoring gleb, azot mineralny, zasobność gleb, azotany, straty  

 

Lipiński, W. Zasoby azotu mineralnego w glebach gruntów ornych w strefach 

wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami (OSN) , str. 111 

 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki wstępnych 2 letnich badań monitoringowych, nad 

zasobami azotu mineralnego w glebach obszarów uznanych za szczególnie narażone na 

zanieczyszczenie azotanami SN. Obszarów takich wyznaczono na terenie Polski 19 i w latach 

2008-2009 pobrano tam ogółem 470 probek gleby z profili 0-90 cm do analiz na zawartość 

amonowej i azotanowej formy azotu. Stwierdzono, że w glebach wszystkich OSN, z 

wyjątkiem jednego  zawartość sumy azotu mineralnego i azotu azotanowego była bardzo duża 

i wskazywała na możliwość zanieczyszczenia wód tym związkami. Możliwość ta wynikała 

również z faktu, ze zawartości azotu mineralnego były większe w okresie jesieni, niż wiosny. 

Udział azotu azotanowego w sumie azotu mineralnego na obszarach OSN był większy od 

przeciętnie stwierdzanego w badaniach monitoringowych obejmujących terytorium całej 

Polski. Wyniki wstępnych badań potwierdzają  poprawność zaliczenia tych obszarów do 

OSN.  

Słowa kluczowe: azot mineralny, rejony wrażliwe, dyrektywa azotanowa  

 


