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Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Integracja służb 

agrochemicznych w Europie Środkowej  

 

Czuba R., Boguszewska M. Historia i zadania Stacji Chemiczno Rolniczych w Polsce, 

str. 7 

Abstrakt. 

W pierwszej części pracy przedstawiono historię Stacji Chemiczno Rolniczych w Polsce od momentu 

powstania pierwszej Stacji w 1958 r, aż do chwili obecnej, gdy status tych jednostek został po raz 

pierwszy uregulowany specjalna Ustawą Sejmową. Druga część pracy omawia, również w 

historycznym ujęciu, zadania Stacji Chemiczno Rolniczych. Do 1975 r były to głównie funkcje 

polegające na kontroli stanu żyzności gleb, które zostały później rozbudowane o kontrolę stanu 

zanieczyszczenia gleb i zagrożeń środowiskowych. Od 1975 r podstawowym zadaniem Stacji jest 

świadczenie usług doradztwa nawozowego na rzecz rolników i prowadzenie gospodarki nawozowej, 

przede wszystkim w zakresie wapnowania gleb. 

Słowa kluczowe. Stacje Chemiczno Rolnicze, agrochemiczny stan gleb, gospodarka nawozowa. 

 

Fotyma E. Zasady nawożenia azotem z wykorzystaniem testów glebowych i roślinnych, 

str. 19 

Abstrakt. 

W referacie przedstawiono zasady nawożenia azotem roślin uprawnych z wykorzystaniem 

funkcji produkcji, testów glebowych i roślinnych. Zaprezentowano nowe podejście do określania 

optymalnych produkcyjnie, ekonomicznie i ekologicznie dawek azotu polegające na uwzględnieniu 

zależności między plonem a dawką składnika, plonem a pobraniem azotu przez rośliny,  oraz 

pobraniem azotu a dawką tego  składnika. Przedstawiono możliwość uściślania wielkości 

pierwszej  dawki azotu na podstawie glebowego testu Nmm, a drugiej dawki na podstawie 

nowych testów roślinnych NNI i SPAD. 

Słowa kluczowe, nawożenie azotem, funkcje produkcji, testy glebowe, testy roślinne, indeks 

stanu odżywienia azotem, indeks zieloności liścia. 
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Igras J. Składa chemiczny wód glebowo – gruntowych w Polsce, str. 38 

 

Abstrakt 

Skład chemiczny wód glebowo-gruntowych jest wskaźnikiem zarówno wykorzystania składników 

pokarmowych przez rośliny, jak również ich strat z ekosystemu. W pracy przedstawiono skład 

chemiczny wód glebowo-gruntowych pochodzących z różnych ujęć wody rozmieszczonych na 

obszarze całej Polski. Przebadano wody pobrane z rowów melioracyjnych, drenów, piezometrów a 

także gospodarskich studni kopanych. W większości próbek wód z rowów melioracyjnych, 

odprowadzających wody do cieków wodnych, odnotowano przekroczenie progowej dla eutrofizacji 

zawartości fosforanów. W około 50 % studni kopanych odnotowano przekroczenie dopuszczalnych dla 

wody do picia zawartości azotanów i amoniaku . 

Słowa kluczowe. Wody drenarskie, wody z rowów melioracyjnych, wody z piezometrów, skład 

chemiczny wody. 

 

Jadczyszyn T. Informatyka w doradztwie nawozowym  

Abstrakt. 

W pracy omówiono wykorzystanie informatyki w doradztwie nawozowym na kolejnych   jego 

etapach: pozyskiwania danych wejściowych do programu doradztwa nawozowego i 

przetwarzania informacji do postaci zaleceń nawozowych. Doradztwem nawozowym może być 

objęte pojedyncze pole lub nawet jego fragment    (rolnictwo precyzyjne) ale także cały region 

lub kraj (korekta dawek nawozów azotowych na podstawie monitoringu gleb pod kątem 

zawartości Nmin). Na wszystkich poziomach i różnych    etapach    realizacji    doradztwa    

nawozowego    komputeryzacja    umożliwia efektywniejsze  działanie  dzięki   możliwości   

szybkiego   przetwarzania  dużych   ilości informacji. 

Słowa  kluczowe:   informatyka  -  doradztwo  nawozowe  -  monitoring  -  rolnictwo 

precyzyjne 

 

Klupczyński Z., Knapowski T., Ralcewicz M., Murawska B. Wpływ zróżnicowanego 

nawożenia azotem na wartość technologiczna odmian pszenicy ozimej , str. 61 

Abstrakt. 
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W latach 1992-95 na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego przeprowadzono 

doświadczenie polowe, którego celem było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia 

azotem na kształtowanie wybranych parametrów technologicznych pszenicy chlebowej. 

Przedmiotem badań były dwie odmiany pszenicy ozimej (Begra, Panda) oraz trzy poziomy 

nawożenia azotem (0, 80 kg/ha, 120kg/ha w dwóch wariantach: I – 80 kg w okresie ruszenia 

wegetacji wiosennej i 40 kg w fazie pełni strzelania w źdźbło; II - 80kg w okresie ruszenia wegetacji 

wiosennej i 40kg na początku fazy kłoszenia) na tle stałego nawożenia fosforem i potasem. W 

doświadczeniu określono plon ziarna oraz oznaczono wskaźniki wartości technologicznej ziarna i 

mąki, m.in.: zawartość białka ogólnego, liczbę opadania, test sedymentacji i objętość chleba. Badane 

wskaźniki wartości technologicznej pszenicy ozimej wykazywały tendencję wzrostową w całym 

zakresie stosowanych dawek azotu. Jednak dla wskaźnika sedymentacji za optymalny poziom 

nawożenia azotem należy uznać 120kg/ha, gdy 1/3 dawki zastosowano w pełni fazy strzelania w 

źdźbło. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima - winter wheat, nawożenie azotem - nitrogen. 

 

Klupczyński,Z., Ralcewicz,M.,Knapowski,T., MurawskaB. Ocena wartości wypiekowej 

chlebowych odmian pszenicy jarej pod wpływem zróżnicowanego nawożenia fosforem i 

potasem  

Abstrakt. 

W latach 1991-94 przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było określenie wpływu 

zróżnicowanego nawożenia fosforem i potasem na kształtowanie się wskaźników wartości 

wypiekowej pszenicy jarej. Przedmiotem badań były trzy odmiany pszenicy jarej (Henika, Kadett, 

Sigma) przy uprawie których zastosowano dwa poziomy nawożenia fosforowo-potasowego (P-26, K-

100 i P-39, K-150 kg/ha) + obiekt kontrolny bez P i K. W doświadczeniu określono plon ziarna oraz 

oznaczono wskaźniki wartości technologicznej ziarna i maki: zawartość białka ogólnego, zawartość i 

rozpływalność glutenu, wskaźnik sedymentacji, wodochłonność, objętość chleba. Wzrastający poziom 

nawożenia fosforem i potasem, w warunkach średniej i wysokiej zasobności tych składników w 

glebie w zakresie badanych dawek, nie powodował kierunkowych zmian podstawowych 

wskaźników technologicznych pszemcy jarej. 

Słowa kluczowe: pszenica jara, nawożenie fosforem i potasem, parametry technologiczne.   
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Kotwas Fr. Agrochemiczne badanie gleb w Słowacji rozwój historyczny i stan aktualny, 

str.82  

Abstrakt 

Systematyczne badania w zakresie chemii gleb mają w Słowacji ponad 40-letnią tradycję. 

Głównym ich zadaniem było stałe podnoszenie żyzności gleb. Zapoczątkowaniem badań było 

założenie w 1883 roku na terenie dzisiejszej Słowacji pierwszej chemicznej stacji badawczej. 

W następnych latach były zakładane dalsze stacje chemiczno-rolnicze. Po powstaniu w 1920 

roku pierwszej Republiki Czechosłowackiej powołano państwowe instytuty rolnicze, 

działające też na terenie Słowacji. Zakres badań glebowych w okresie do zakończenia drugiej 

wojny światowej był stosunkowo niewielki. Szybki rozwój w tej dziedzinie nastąpił dzięki 

powołaniu w 1951 roku Centralnego Ośrodka Kontrolno Badawczego dla resortu rolnictwa. 

Ośrodek ten oprócz ogólnej kontroli i prowadzenia prac badawczych zabezpieczał 

harmonijny rozwój nauk agrochemiczno-gleboznawczych. 

 

Lipiński W. Odczyn i zasobność gleb w świetle badań stacji chemiczno – rolniczych, str. 

89 

Abstrakt. 

Upowszechnienie badań chemiczno-rolniczych w Polsce, pomimo ponad 140- letniej tradycji, 

przypadło dopiero na lata 50. ostatniego stulecia. Wówczas powołano do życia wszystkie istniejące 

do dnia dzisiejszego stacje chemiczno-rolnicze. Określanie potrzeb nawozowych metodami 

orientacyjnymi zastąpione zostało metodami chemicznej analizy. W latach 1955-1975 funkcja badań 

miała charakter ściśle inwentaryzacyjny. Po roku 1975 systematyczne badania masowe ustępują na 

rzecz coraz szerszego zakresu badań służących doradztwu nawozowemu skierowanemu w 

większym zakresie do rolnictwa indywidualnego. 

Słowa kluczowe: stacje chemiczno-rolnicze, badania gleb 

 

Łabętowicz, J. Współczesne poglądy na żyzność i metody testowania gleb, str. 106 

Abstrakt. 
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W pracy   omówiono   główne   pojęcia   związane   z   żyznością  gleby   i przyswajalnością 

składników mineralnych. Zaprezentowano główne grupy oznaczania zawartości składników 

mineralnych oraz główne procesy glebowe wpływające na ich przyswajalność. Omówiono 

trudności i ograniczenia związane ze stosowaniem glebowych testów oznaczania azotu. Na tle 

warunków jakie powinien spełniać "idealny" test glebowy przeprowadzono ocenę stosowanych testów 

glebowych i metod ich kalibracji. 

Słowa kluczowe: Testy glebowe, przyswajalność składników pokarmowych, żyzność gleby. 

 

Maćkowiak Cz. Wykorzystanie w rolnictwie produktów odpadowych o znaczeniu 

nawozowym, str. 131 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz odpadów (wytłoki jabłek, czarnej porzeczki, malin, truskawek, aronii) i osadów 

ściekowych z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego na podstawie wyników analiz 

chemicznych wykonanych w IUNG w latach 1993-2000. Stwierdzono, że badane osady ściekowe i 

odpady zawierają znaczące z punktu widzenia nawozowego zawartości składników nawozowych i 

substancji organicznej. Składniki niebezpieczne dla środowiska (metale ciężkie) występują z reguły w 

małych lub w bardzo małych stężeniach i bezpiecznych w związku z tym dla środowiska. 

 Słowa kluczowe: osady ściekowe, wytłoki, składniki nawozowe, metale ciężkie. 

 

Palmai O. Organizacja i zadania służb ochrony roślin i kontroli żyzności gleb na 

Węgrzech, str. 150 

Abstrakt 

Sieć Stacji Ochrony Roślin została założona na Węgrzech w drugiej połowie lat 

pięćdziesiątych. W każdym z okręgów Stacja Ochrony Roślin została powołana przez władze 

państwowe z zadaniem kontroli stosowania pestycydów. Aktualnie na Węgrzech działa 19 

Stacji w Okręgach i jedna Centralna - razem 20. Od 1976 roku różne instytucje pracujące dla 

ochrony roślin i żyzności gleby na Węgrzech zostały połączone w jedną centralną instytucję 

obejmującą wszystkie jednostki administracyjne kraju. Nie zdarza się często łączenie ochrony 

roślin z kontrolą żyzności gleby w prawnie jednolitą strukturę i technicznie wspólną 
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organizację. Chociaż logiczne jest to, że czyste środowisko, bezpieczne żywienie roślin i ich 

ochrona, oraz zdrowe produkty rolne są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. System 

państwowych instytucji jest zarządzany i kontrolowany przez Departament Ochrony Roślin i 

Agro- Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. W całej sieci 

zatrudnionych jest 900 pracowników, a połowa z nich ma tytuł inżyniera. Inżynierowie ci 

mają wysokie kwalifikacje i prawie wszyscy po ukończeniu studiów zdobyli specjalizacje 

zgodnie z wykonywanymi przez nich rodzajami pracy. Cała działalność oparta jest na 

ustawach i innych regulacjach prawnych, co daje autoryzację prowadzonych prac. Działalność 

służb agrochemicznych jest również dobrze powiązana z innymi biurami i organami władzy. 

 

Rozbicki J. Pobranie i wykorzystanie azotu przez pszenicę ozimą, str. 162 

Abstrakt 

W wieloczynnikowym doświadczeniu polowym typu (2
5
) badano pobranie i wykorzystanie azotu przez 

pszenżyto ozime odm. Presto w zależności od termin siewu, nawożenia N i stosowania retardantu. 

Stwierdzono, że pobranie azotu przez nadziemną część pszenżyta ozimego jest modyfikowane 

przez termin siewu i dawkę nawożenia azotem. Efektywność pobrania azotu, i efektywność 

zastosowania azotu i jego wykorzystania ulegały poprawie w warunkach wczesnego terminu 

siewu oraz po nawożeniu azotem podczas wiosennego ruszenia wegetacji (RW) w stosunku do 

terminów opóźnionych. 

Słowa kluczowe: pszenżyto ozime, pobranie azotu, efektywność zastosowania azotu 

 

Stana J. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Czechach, str. 174 

Abstrakt 

Rolnictwo jest jedną z dziedzin ludzkiej działalności, dlatego stały rozwój 

społeczeństw zależał, między innymi, od sprawności i wydajności produkcji rolnej. Stałe 

ulepszanie metod, aparatury i materiału genetycznego było możliwe dzięki więzi i wymianie 

doświadczeń w rodzinach, wsiach, rejonach geograficznych, a później pomiędzy krajami. 

Znaczącą rolę w tym przepływie informacji w epoce średniowiecza odegrały też struktury 

kościelne. Szczególnie klasztory rozprzestrzeniały osiągnięcia w zakresie technologii i 

materiału siewnego czy sadzonek na terenie swojej lokalizacji. Zaburzenia klimatyczne, oraz 

wojny zawsze doprowadzały do niedostatku żywności, a nawet klęski głodu w poszczególnych 
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krajach. Współczesne zmiany w zakresie poznawania praw natury dotyczą pojedynczych osób 

i wysoko kwalifikowanych towarzystw naukowych, testujących nowe osiągnięcia na 

własnym podwórku i wdrażającym po ich sprawdzeniu w szerokiej praktyce rolniczej. W 

drugiej połowie dwudziestego wieku wdrażanie postępu w rolnictwie było aktywnie 

wspierane przez władze państwowe i terytorialne. Równocześnie powstały pierwsze szkoły 

rolnicze, a na politechnikach tworzono wydziały rolne związane personalnie z równolegle 

powoływanymi stacjami doświadczalnymi. Po utworzeniu niezależnej Czechosłowacji w 

1918 roku stworzono strukturę państwową instytutów badawczych, stacji doświadczalnych i 

innych jednostek badawczych z zapleczem terytorialnym i rozwiniętymi laboratoriami, oraz 

powiązano je z założonymi w tym czasie Wyższymi Szkołami Rolniczymi. 

 


