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Wprowadzenie

Przed piecdziesieciu laty podjeto w Polsce decyzje o utworzeniu wszystkich, ist
niejacych do dzisiaj, stacji chemiczno-rolniczych. Wprawdzie tradycje badan agroche
micznych maja znacznie dluzsza historie, to jednak dopiero w roku 1955 upowszech
niono je w skali ogólnopolskiej. W ciagu 50 lat dzialalnosci wielokrotnie zmieniala sie
struktura organizacyjna stacji. Jednak zakres zadan pozostawal zawsze zblizony, a
j ego nadrzednym celem byla ijest pelna obsluga rolników w zakresie doradztwa nawo
zowego.

Pól wieku szerokiej dzialalnosci w rolnictwie upowaznia zarówno do podsumowa
nia dokonanjak tez i oceny aktualnego stanu agrochemicznej obslugi oraz perspektyw
dzialalnosci w tym zakresie. Jednym z najwazniejszych wydarzen ostatnich lat bylo
uchwalenie w 2000 roku przez Sejm RP Ustawy o nawozach i nawozeniu wraz z
aktami wykonawczymi. Dzieki tej ustawie uregulowano stan prawny w zakresie agro
chemicznej obslugi rolnictwa i organizacji sluzb agrochemicznych. Bylo to jednocze
snie uznanie dotychczasowych osiagniec i prawidlowej organizacji, odpowiadajacej
wymaganiom wspólczesnego rolnictwa.

Stacje Chemiczno Rolnicze majac na wzgledzie ciezar odpowiedzialnosci jaki na
nich spoczywa po wejsciu Polski do Unii Europejskiej, zwlaszcza w kontekscie no
wych uregulowan prawnych zwiazanych z wdrazaniem przepisów dyrektywy azota
nowej oraz u progu wdrazania nowej Wspólnej Polityki Rolnej, musza poswiecic jesz
cze wieksza uwage charakterowi i jakosci swiadczonych uslug. Bedzie to niemale
wyzwanie wymagajace wspólpracy z wieloma instytucjami i koordynacji podejmowa
nych prac. Stacje Chemiczno-Rolnicze podejmuja wszelkie starania, aby ich dotych
czasowe ponad ISO-letnie doswiadczenia skutecznie przenosic na terazniejszosc, a
przez to i na kolejne dziesieciolecia. Ich dzialalnosc jest caly czas poszerzana i dosko
nalona, zarówno pod wzgledem organizacyjnym jak i metodycznym. Codzienne obo
wiazki wobec rolnictwa przeplataja sie ze scisla wspólpraca z instytutami resortowymi
oraz wyzszymi uczelniami rolniczymi. Przynosi to wiele pozytywnych rozwiazan slu
zacych skutecznie polskiemu rolnictwu. Od wielu lat stacje podejmuja tez wspólprace
zjednostkami o podobnym profilu dzialania w Europie Srodkowej i Wschodniej. 50
lecie dzialalnosci stanowi dla stacji wazny moment ugruntowujacy ich dobre doswiad
czenia i sklania do refleksji nad rzeczywistoscia XXI wieku.

Z okazji jubileuszu niech mi bedzie wolno wyrazic podziekowania wszystkim, któ
rzy przyczyniaja sie do rozwoju agrochemicznej obslugi rolnictwa - Ministerstwu Rol
nictwa i Rozwoju Wsi, Instytutowi Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach
oraz pozostalym instytutom resortowym, wyzszym uczelniom rolniczym, producen
tom nawozów ijednostkom kontrolnym. Jednoczesnie pragne zyczyc wszystkim pro
ducentom rolnym zadowolenia z uslug agrochemicznych swiadczonych przez stacje
chemiczno-rolnicze w calej Polsce.
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Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Wojciechowi Olejniczakowi skladam
szczególne podziekowania za objecie honorowym patronatem jubileuszu 50-lecia sta
cji chemiczno rolniczych w Polsce.

Dyrektor
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie

Dr hab. Wojciech Lipinski



PIECDZIESIA T LAT DZIALALNOSCI
STACJI CHEMICZNO-ROLNICZYCH

W POLSCE

Wojciech Lipinski

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

W pracy przedstawiono rys historyczny tworzenia i funkcjonowania stacji che
miczno-rolniczych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzialalnosc w la
tach 1955-2005. Obok stosowanych metod przedstawiono funkcje badan agroche
micznych w ciagu ostatniego 50-lecia. Omówiono takze realizowane obecnie zadania
stacji chemiczno-rolniczych wynikajace z obowiazujacych w Polsce regulacji praw
nych.
Slowa kluczowe: stacje chemiczno-rolnicze, agrochemiczna obsluga rolnictwa

Abstrakt

This paper presents the historica1 background ofthe creation and functioning ofthe
chemica1 and agricu1tura1 stations in Poland, with a particu1ar emphasis on the opera
tions in the years 1955-2005. The methods used are described, as well as the functions
of agrochemica1 tests carried out for the past 50 years. A1so presented are the present
day tasks ofthe chemica1 and agricu1tura1 stations which ensue from legal regulations
app1icable in Poland.
Keywords: Chemica1-agricu1tura1 stations, agrochemica1 services for agricu1ture

Rys historyczny

Poczatki agrochemicznej obslugi rolnictwa w Polsce

Rozwój badan chemiczno-rolniczych byl nastepstwem ogloszonej przez Justusa
von Liebiga w roku 1840 teorii mineralnego zywienia roslin. W Polsce juz w roku
1858 zostala utworzona w Warszawie Pracownia Chemiczna Towarzystwa Rolnicze
go w Królestwie Polskim. Zajmowala sit( ona badaniem gleby oraz nawozów. Po roz

wiazaniu Towarzystwa, badania zostaly przejete przez Pracownie Chemiczna Instytu
tu Politechnicznego i Rolniczo-Lesnego w Pulawach. Od roku 1869 Pracownia byla
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wlaczona w struktury Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Lesnictwa w Pulawach. W
podobnym czasie, bo w 1861 roku powstala takze Wielkopolska Stacja Rolniczo
Doswiadczalna, zas w 1886 roku Stacja Prób Melioracyjnych i Doswiadczen Rolni
czych w Sobieszynie. W kolejnych latach nastepuje rozkwit podobnych placówek - w
Kutnie (1899), Chojnowie (1899), Chrószczowie (1904), Grodzisku (1899), Jezówce
(1904). W roku 1909 powstaje w Warszawie Pracownia Chemiczna przy Muzeum
Przemyslu i Rolnictwa. W dwudziestoleciu miedzywojennym dzialaly trzy placówki 
w Dublanach, Poznaniu z filia w Rzeszowie i w Warszawie. Natomiast po roku 1945
utworzone zostaja trzy stacje - w Poznaniu, Wroclawiu i Aninie kolo Warszawy. Za
kres badan obejmowal wówczas gleby, pasze i nawozy. Poczatkowo stacje podlegaly
izbom rolniczym, ale juz w roku 1947 staly sie czescia skladowa Panstwowego Insty
tutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, a nastepnie Instytutu Uprawy Nawozenia
i Gleboznawstwa w Pulawach. W strukturach IUNG znacznie poszerzyl sie zakres
prowadzonych prac. Powstala takze jeszcze jedna placówka w Gorzowie Wielkopol
skim. Przelomowa data w dzialalnosci stacji byl rok 1954, kiedy to postanowiono
objac badaniami chemiczno-rolniczymi terytorium calego kraju. Z inicjatywy Minister
stwa Rolnictwa oraz IUNG przygotowano schematy struktury organizacyjnej, projek
ty laboratoriów oraz metodyki badania odczynu i zasobnosci gleb. Prezydium Rzadu
Uchwala nr 396/54 z dnia 16 czerwca 1954 roku postanowilo powolac w kazdym
województwie istniejace do dnia dzisiejszego stacje chemiczno-rolnicze [Czuba i in.
2000, Praca zbiorowa 1969, 1985, SCHR w Poznaniu 1961, PWRN 1966] . Oprócz
tego przelomowego wydarzenia warto przytoczyc kilka waznych dat i wydarzen:
1955 - 1965 - I rotacja badan wszystkich gleb uzytków rolnych w Polsce,
1956 - nadanie stacjom nazwy "wojewódzkie stacje chemiczno-rolnicze" z podleglo
scia wydzialom rolnictwa i lesnictwa wojewódzkich rad narodowych,
1966-1975 - II rotacja badan,
1965-1983 - badania inwentaryzacyjne gleb na zawartosc mikroelementów
1969 - powolanie Centralnego Osrodka Metodyczno-Naukowego ds. Stacji Chemicz
no-Rolniczych w IUNG we Wroclawiu,
1975 -utworzenie okregowych stacji chemiczno-rolniczych (Zarzadzenie nr 164 Mi
nistra Rolnictwa z dnia 12 sierpnia 1975 r.) podleglych administracyjnie i naukowo
IUNG w Pulawach,
1992 r. - przejecie bezposredniego nadzoru nad stacjami przez Ministerstwo Rolnic
twa i Gospodarki Zywnosciowej (Zarzadzenie nr 4 MRiGZ z dnia 18 lutego 1992 r.),
1999-2001 - uzyskanie pierwszych certyfikatów akredytacji przez laboratoria stacji
chemiczno-rolniczych,
2000 r. - utworzenie Stacji Chemiczno-Rolniczej i Oddzialów (Zarzadzenie nr 14
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 1999 r.)
2000 - uchwalenie ustawy o nawozach i nawozeniu,
2004 - powolanie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i 17 Okrego
wych Stacji Chemiczno-Rolniczych.
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Dzialalnosc stacji chemiczno-rolniczych zwiazana jest z jej wybitnymi twórcami i pra
cownikami. Na uwage zasluguja w tej licznej grupie m. in nazwiska, Prof. T. Cichoc
kiego - kierownika Pracowni Chemicznej Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Pol
skim, Prof. J. Mikulowskiego-Pomorskiego ,Prof. K. Miczynskiego, Prof. B. Niklew
skiego, Prof. M. Górskiego, Prof. J. Zólcinskiego, Prof. A. Musierowicza -kierowni
ków Stacji Chemiczno-Rolniczej w Dublanach, Prof. S. Jetysa i Prof. E. Zaleskiego 
kierowników Zakladu Doswiadczalnego w Krakowie, Prof. T. Litynskiego i Prof. B
Kurylowicza - kierowników Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Prof. M Kowal
skiego - kierownika Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie,Prof. K. Boratynskiego
- kierownika Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wroclawiu, Prof A. Wondrauscha i Prof.
I. Dechnika - kierowników Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Prof. R. Czuby
kierownika Centralnego Osrodka Metodyczno-Naukowego ds. Stacji Chemiczno-Rol
niczych IUNG we Wroclawiu.

Metody analityczne

W latach 50. ubieglego wieku funkcjonowaniu stacji chemiczno-rolniczych towa
rzyszyly trudnosci zarówno organizacyjne jak i techniczne. Rozmiar badan w poszcze
gólnych stacjach byl znacznie zróznicowany. Poszczególne placówki, w kolejnych
latach zwiekszaly ilosc badanych prób, z kilku tysiecy rocznie do ponad 100 tysiecy
na poczatku lat 60. Od 1955 roku na wieksza skale prowadzono badania odczynu
oraz zasobnosci gleb w fosfor i potas. Okreslanie zawartosci magnezu przyswajalnego
zaczeto wdrazac do praktyki na poczatku lat 60.

Poczatkowo zarówno sposób ekstrakcj ij ak i okreslania zawartosci pierwiastka byl
dosc skomplikowany. Do oznaczania ilosci skladników mineralnych wykorzystywano
glównie metody kolorymetryczne (tab. 1). Wiele z nich stosowane jest do chwili obec
nej. Duzym praktycznym znaczeniem charakteryzowala sie kolorymetryczna metoda
oznaczania fosforu oraz metoda fotometrii plomieniowej wykorzystywana z powodze
niem do dzis w okreslaniu zawartosci potasu.

Tabela 1. Metody pomiarowe stosowane w stacjach chemiczno-rolniczych:
Table 1. Measurement methods applied in chemical-agricultural stations

Parametr
Parameter

.J!
P
K

M

Lata 60.
60-years

cznie/Potentiometric

Kolorymetrycznie/Colorimetric
Fotometria plomieniowa/Flame

emision
cznie/Colorimetric

Stan obecny
Present state

PotencjometrycznielPotentiometric
Kolorymetrycznie/Colorimetric
Fotometria plomieniowaIF1ame

emlSlOn
AAS
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Ocena wyników badan dla potrzeb doradztwa nawozowego

W badaniach prowadzonych przez stacje chemiczno-rolnicze, jednym z najwaz
niejszych problemów, obok wyboru testu glebowego, jest porównanie uzyskanego
wyniku z przedzialami zawartosci, okreslanymi jako liczby graniczne. Ich wybór musi
scisle korespondowac z parametrami roslinnymi (plon, jakosc) co decyduje o ich prak
tycznej uzytecznosci. Do 1985 roku stacje chemiczno-rolnicze poslugiwaly sie trój
stopniowa skala wyceny zasobnosci gleby w makroelementy oraz pieciostopniowa
skala odczynu gleby. Do wyceny zasobnosci gleb w potas i magnez przyswajalny
(pierwotnie takze w fosfor) brany byl pod uwage sklad granulometryczny. W zwiazku
ze scislymi powiazaniami miedzy potasem i magnezem a zawartoscia czesci splawial
nych w glebie, udzial czastek o srednicy <0,02 mm uwzgledniany jest w' wycenie
zasobnosci w te pierwiastki do chwili obecnej. Zasobnosc gleby w fosfor i potas pi er
wotnie weryfikowana byla równiez w powiazaniu z odczynem. Do znacznego uprosz
czenia w tym zakresie doszlo w drugiej polowie lat 60. Zrezygnowano wtedy z uwzgled
niania pH i zawartosci czesci splawialnych w przypadku fosforu oraz pH w przypadku
potasu. Wprowadzono równiez nowe zakresy zawartosci tych pierwiastków w glebie.
Bez zmian pozostaly liczby graniczne dla magnezu.

Tabela 2. Zmiany w ocenie gleb w stacjach chemiczno-rolniczych
Table 2. Changes in soil estimation in chemical-agricultural stations

Parametr Ilosc klas
Parameter

number of c1asses
Do-until1985

Po - after 1985

Kategorie agronomiczne

34
Agronomical soil categories oH

55
P

35
K

35

Mg

35

Tabela 3. Wybrane metody badan stosowane przez stacje chemiczno-rolnicze
Table 3. Same measurement methods applied in chemical-agricultural stations

Parametr Gleby mineralneGleby organiczneGleby weglanowe
parameter

Mineral soilsOrganie soilsCarbonate soils
pH

KCl- l mol" dm-3KCl l mol" dm-3KCl l mol" dm-3

P,K
Egnera- RiehmaHCI-O,5 molEgnera- Riehma

Mg:

SchachtschabelaHCI-O.5 molSchachtschabela

Zasadniczy przelom w wycenie wyników chemicznej analizy gleby nastapil w 1986
roku. Wówczas to, ze wzgledu na znaczace zmiany w zasobnosci gleb Polski, rozsze-
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rzono skale trój stopniowa dla fosforu, potasu i magnezu do pieciu zakresów. Ta obo
wiazuje do chwili obecnej. Zmiany dotyczyly takze rozszerzenia kategorii agronomicz
nych. Zachowana zostala natomiast pierwotna skala w zakresie odczynu gleby. Jedno
czesnie ocena gleb pod wzgledem odczynu oraz zasobnosci w makroelementy pozo
staje zróznicowana dla gleb mineralnych, organicznych oraz weglanowych.

Badania odczynu i zasobnosci gleb w skladniki mineralne w latach 1955-2005
W latach 1956-1968 w Polsce objeto badaniami chemiczno-rolniczymi prawie

wszystkie gleby uzytkowane rolniczo. Przebadano ponad 17 mln ha uzytków rolnych,
na powierzchni których pobrano ponad 9 mln prób glebowych. Srednio jedna próba
reprezentowala obszar 1,90 ha uzytków rolnych. Badania te pozwolily na pelna ocene
gleb pod wzgledem stanu zakwaszenia oraz zasobnosci w fosfor i potas przyswajalny.
Byly informacja o aktualnym stanie gleb, ale równiez wykazywaly zapotrzebowanie
na produkcje nawozów mineralnych, a w konsekwencji mozliwosci rozwoju tej galezi
przemyslu w Polsce.

Wyniki badan stacji chemiczno-rolniczych przekazywane byly dla praktyki glównie
w formie map dla jednostek administracji terenowej - gmin, powiatów i kraju. Przeka
zywane byly takze gospodarstwom uspolecznionym oraz gminnym spóldzielniom. Mapy
wykonywano oddzielnie dla potrzeb wapnowania, zasobnosci w fosfor i w potas. Za
tem kazdy zainteresowany podmiot otrzymywal trzy egzemplarze map oraz zalecenia
nawozowe, uwzgledniajace odczyn oraz zawartosc fosforu i potasu w glebie. Szczegó
lowe dane dotyczace odczynu, zasobnosci gleby oraz struktury zasiewów w gospodar
stwie pozwalaly na opracowanie zapotrzebowania na nawozy mineralne dla calej wsi.
Plany takie mozna bylo dalej tworzyc dla gmin, powiatów i województw.

W latach 1965-1983, prowadzono takze badania zasobnosci gleb w mikroelemen
ty. Byly one równiez elementem inwentaryzacji gleb, a takze informowaly przemysl
nawozowy o zapotrzebowaniu na mikroelementy w rolnictwie. Efektem tych prac
bylo m.in. opracowanie map zasobnosc gleb w mikroelementy dla Polski.

Wyniki uzyskane w toku systematycznych badan masowych prowadzonych przez
stacje chemiczno-rolnicze, a zwlaszcza wyniki I rotacji badan, byly przede wszystkim
waznym elementem w strategii gospodarczej kraju. Z danych tych wynikaly zamówie
nia produkcyjne wobec przemyslu nawozowego, które mialy korespondowac z fak
tycznymi potrzebami dynamicznie rozwijajacego sie rolnictwa.

Po roku 1975 zaprzestano systematycznych badan masowych na rzecz badan w
gospodarstwach, które wykazywaly faktyczne zapotrzebowanie na wyniki oznaczen
odczynu oraz zasobnosci gleb w skladniki mineralne. Wplynelo to na zawezenie liczby
pobranych próbek i na zmniejszenie arealu objetego badaniami. Zwiekszylo sie nato
miast praktyczne wykorzystanie wyników chemicznej analizy gleby. W latach 90. sta
cje chemiczno-rolnicze obejmowaly badaniami srednio okolo 600 tys. próbek glebo
wych pochodzacych z gospodarstw rolnych. Wyniki te, jak dawniej, stanowic mogly

element oceny stanu zasobnosci gleb na poziomie kraju, województwa czy gminy ale
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w glównej mierze sluzyly wykorzystaniu w konkretnym gospodarstwie do celów na
wozowych.

Stacje chemiczno-rolnicze do chwili obecnej opracowuja obok zalecen nawozo
wych dla poszczególnych gospodarstw takze mapy odczynu i zasobnosci w makro- i
mikroelementy. Niezaleznie od tego opracowywane sa mapy dla kraju, województw,
powiatów i gmin [Czuba 1979, Lipinski 2000].

Wazniejsze zadania zrealizowane przez stacje chemiczno-rolnicze

W ostatnim dziesiecioleciu XX wieku w pracach prowadzonych przez stacje che
miczno-rolnicze na uwage zasluguje udzial w badaniach metali ciezkich w glebach
Polski. Badania te prowadzone byly na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, pod metodycznym nadzorem Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w
Pulawach. Badaniami objeto obszar calego kraju wykonujac oznaczenia zawartosci
metali ciezkich i siarki w 48.000 punktów. Z 33.000 punktów pobierano do badan
takze material roslinny. Tak duzy i reprezentatywny material pozwolil na opracowanie
przez JUNG oceny stopnia zanieczyszczenia gleb Polski metalami ciezkimi i siarka
oraz ocene jakosci produktów pochodzenia roslinnego.

Do roku 2004 stacje chemiczno-rolnicze uczestniczyly w badaniach monitoringo
wych jakosci gleb, roslin, produktów rolniczych i spozywczych. Zakres realizowa
nych przez stacje badan obejmowal nastepujace zagadnienia:
• wlasciwosci fizykochemiczne gleb ze szczególnym uwzglednieniem zawartosci

metali ciezkich oraz arsenu i rteci,
• zawartosc azotanów w produktach roslinnych,
• zawartosc metali ciezkich w produktach roslinnych.

W glebach oznaczano, odczyn - pH KCl, sklad granulometryczny, zawartosc ma
terii organicznej, zawartosc przyswajalnych skladników- fosforu, potasu, magnezu,
zawartosc siarki siarczanowej, zawartosc metali ciezkich (kadm, olów, nikiel, miedz,
cynk). W wytypowanych na terenie kraju 100 punktach kontrolnych próbobiorcy Sta
cji Chemiczno-Rolniczej pobierali bezposrednio z plantacji plody rolne w których ozna
czano zawartosc metali ciezkich i azotanów. W tych samych próbkach oznaczane byly
przez innych wykonawców pozostalosci pestycydów. Badania obejmowaly rocznie
okolo 300 próbek gleby i okolo 4000 próbek materialu roslinnego. Opracowane w for
mie raportów wyniki badan przekazywane byly Radzie Monitoringu dzialajacej przy
MRiRW, celem publikowania w ogólnym raporcie z badan monitoringowych. Wyda
wany corocznie raport dawal podstawe pelnej oceny jakosci produktów rolniczych i
spozywczych wytwarzanych w kraju.

Realizujac zapisy rozporzadzen okreslajacych sposób realizacji doplat do wapna,
stacje opracowywaly dla zainteresowanych rolników "Zalecane dawki wapna CaO
(CaO+MgO)" stanowiace podstawe zakupu wapna dotowanego. W latach 2000-2004
opracowano i przekazano ponad 204 tys. zalecen okreslajacych dawke wapna w od
niesieniu do 4,5 mln. ha uzytków rolnych. Stacja Chemiczno-Rolnicza odpowiedzial-
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na byla równiez za sprawdzanie prawidlowosci dokumentacji zwiazanej ze sprzedaza
nawozów wapniowych, sporzadzonej przez podmioty ubiegajace sie o dotacje. W
latach 2000-2004 na podstawie sprawdzonej dokumentacji Stacja Chemiczno-Rolni
cza wyplacila w z tytulu dotacji do nawozów wapniowych kwote 262 mln zl.

Agrochemiczna obsluga rolnictwa w Polsce
Wspólczesne zasady organizacji agrochemicznej obslugi rolnictwa w Polsce osta

tecznie zostaly uregulowane w roku 2000 ustawa o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr
89 poz. 991). Rozwój produkcji rolniczej musi byc oparty na nowoczesnej wiedzy,
rozwijanej i przekazywanej rolnictwu przez instytucje scisle zwiazane z rolnictwem.
We wspólczesnym rolnictwie podstawa decyzji nawozowych powinna byc analiza zasob
nosci gleb w skladniki pokarmowe oraz znajomosc odczynu gleb, który jest podstawo
wym czynnikiem decydujacym o efektywnosci stosowania nawozów mineralnych.

Badanie stopnia zakwaszenia gleby oraz zawartosci makroelementów i mikroele
mentów w glebach i roslinach pozwala dostosowac nawozenie do potrzeb uprawia
nych roslin, a tym samym wyklucza wplyw nadmiernego lub niezrównowazonego
stosowania nawozów. Nawozenie nie jest wyizolowanym elementem produkcji roslin
nej, lecz jest wspólzaleznym ogniwem w kompleksie zabiegów agrotechnicznych. Pra
widlowe nawozenie polega na dostarczaniu roslinom skladników pokarmowych w od
powiednich proporcjach oraz w ilosciach umozliwiajacych uzyskanie maksymalnych
zwyzek plonów o dobrej wartosci biologicznej i technologicznej. Wyniki badan gleb i
roslin stanowia wiec niezbedny material do prowadzenia indywidualnego doradztwa
nawozowego. Szeroki zakres badan oferowanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza
producentom rolnym i przekazywanie wiarygodnych wyników, stanowiacych podsta
we doradztwa rolniczego, zapewniaja wlasciwa obsluge agrochemiczna rolnictwa.

Metodyka prac stacji chemiczno rolniczych w zakresie agrochemicznej obslugi
rolnictwa

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wraz z Okregowymi Stacjami Chemiczno
Rolniczymi realizuje zadania z zakresu agrochemicznej obslugi rolnictwa, które zapisa
ne sa w rozdziale 5 ustawy o nawozach i nawozeniu z dnia 26 lipca 2000r. (Dz. U. Nr
89 poz. 991). Oprócz tego podstawowego aktu prawnego, najwazniejsze przepisy prawne
w zakresie agrochemicznej obslugi rolnictwa stosowane w praktyce zawarte sa takze w:
Q Rozporzadzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13

pazdziernika 2003 r. w sprawie nawozów,
• Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 pazdziernika 2004 r.

w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawozeniu
(Dz. U. Nr 236 poz. 2369)

• Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 pazdziernika 2004 r.

w sprawie uiszczania oraz wysokosci oplaty za opiniowanie planu nawozeniu (Dz.
U. Nr 231 poz. 2322)
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Analiza chemiczno - rolnicza gleby. Pobieranie próbek.
Analiza chemiczno - rolnicza gleby. Pobieranie próbek gleby
na plantacjach chmielu oraz polach przeznaczonych pod nowo
zakladane chmielniki i szkólki.

Analiza chemiczno - rolnicza gleby. Metody pobierania próbek
i oznaczania zawartosci jonów azotanowych i amonowych w
glebach mineralnych
Jakosc gleby. Wstepne przygotowanie próbek do badan fizyko
Chemicznych
Jakosc gleby. Ekstrakcja pierwiastków sladowych
rozpuszczalnych w wodzie królewskie'
Jakosc gleby. Oznaczanie pH

PN-R-04028,1997-12

PN-ISO 10390, 1997-12

ISO 11466, 1995-03

PN-ISO 11464,1999-06

• Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegó
lowego sposobu zamieszczania informacji dotyczacej identyfikacji nawozów, spo
sobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartosci skladników nawozo
wych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania i metod badania nawozów
mineralnych oraz wartosci zanieczyszczen (Dz. U. Nr 91 poz. 1016)

• Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia typów wapna nawozowego (Dz. U nr 130, poz. 1384),

• Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przed
miotowych dla róznych podmiotów wykonujacych zadania na rzecz rolnictwa
(corocznie)

W szystkie badania prowadzone sa na podstawie norm krajowych lub miedzynarodowych.

Analizy gleby

PN-R-04031,1997-11
PN-R-04026, 1997-04

PN-R-0402-3, 1996-03

PN-R-04022,1996-03

PN-R-04020,1994-1O

PN-R-04024, 1997-04

PN-R-04016,1992-06

PN-R-04017,1992-06

PN-R-04019,1993-03

PN-R-04021, 1994-10

ISO 11047, 1998-05
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Analizy nawozów normy
.

PN-EN 1482,2000-08

PN-C-87007/05,1993-02

PN-C-87006/08,1992-03

PN-C-87074,1993-0
PN-C-87007 103,1993-02

PN-C-87006/07,1992-03

PN-C-87001,1998-10
PN-C-87080, 1993-0
PN-C-87007/06,1993-02

PN-C-87007 109,1993-02

PN-C-87007/1 O,1993-02
PN-C-87007/15,1993-02

PN-C-87007 116,1993-02

PN-C-87006/11, 1990-1 O

PN-C-87006/14,1993-06

PN -C-87006-15, 1996-02

PN-C-87006/20,1991-03
PN-C-87006/21,1991-06

Analiza nawozów rozporzadzenia

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczególo
wego sposobu zamieszczania informacji dotyczacej identyfikacji nawozów, sposobu
ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartosci skladników nawozowych w na
wozach mineralnych, sposobu pobierania i metod badania nawozów mineralnych oraz
wartosci zanieczyszczen (Dz. U. Nr 91 poz. 1016)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczególo
wego sposobu zamieszczania informacji dotyczacej identyfikacji nawozów, sposobu
ich pakowa,nia, dopuszczalnych tolerancji zawartosci skladników nawozowych w na
wozach mineralnych, sposobu pobierania i metod badania nawozów mineralnych oraz
wartosci zanieczyszczen (Dz. U. Nr 91 poz. 1016)
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Rozporzadzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
pazdziernika 2003 r. w sprawie nawozów (zal. IV A, zal. IV B)

Kontrola jakosci w badaniach laboratoryjnych realizowana jest w oparciu o sys
tem kontroli wewnetrznej oraz miedzylaboratoryjne badania porównawcze prowadzo
ne w ramach badan miedzy stacyjnych i badan programu WEPAL.oradztwo nawozo
we stacji chemiczno-rolniczych oparte jest o zalecenia nawozowe opracowane na zle
cenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gle
boznawstwa w Pulawach.

Zestawienie zadan realizowanych przez okregowe stacje chemiczno-rolnicze

Lp. zadania realizowane /tasks realizedpodstawa prawna / legal basis
l

badania odczynu i zasobnosci gleb wart. 20 a pkt. l i 2 oraz ustawy o nawozach i
makroelementy dla potrzeb

nawozeniu (Dz. U nr 89 poz. 991 oraz z 2004
doradztwa nawozowego

r. Nr 91, poz. 876)
2

badania zasobnosci gleb w art. 20a pkt l i 2 ustawy o nawozach i
mikroelementy dla potrzeb

nawozeniu
nawozenia mikroelementami 3

badania gleb, ziem, podlozy, i art. 20 a pkt l i 2 ustawy o nawozach i
pozywek dla potrzeb upraw

nawozeniu

warzywnych, sadowniczych, roslin ozdobnych i trawników4
inne badania gleb, w tym gruntów naart. 20 a pkt l i 2 ustawy o nawozach i

potrzeby budowlane
nawozeniu

5
badania materialu roslinnego dla art. 20 a pkt. l i 2 ustawy o nawozach i

potrzeb doradztwa nawozowego
nawozeniu

6
badania jakosci pasz gospodarskichart. 20 a pkt l ustawy o nawozach i

nawozeniu7
badania plodów rolnych (w tym art. 20 a pkt. l i 3 ustawy o nawozach i

zywnosci - owoce, warzywa,

nawozeniu

miód)na zawartosc metali ciezkich i azotanów oraz wydawaniestosownych certyfikatów izaswiadczen o nie przekraczaniu wroslinach ich dopuszczalnychzawartosci8
badania wyrobów spozywczych narozporzadzenie MRiRW z dnia 26 lipca

zawartosc metali ciezkich - pieczywo
2004 r. w sprawie integrowanej produkcji

Dz. U nr 178, poz. 18349
badania skladu chemicznego art. 20 a pkt. 3 ustawy o nawozach i

nawozów mineralnych
nawozeniu

10
Badania wapna nawozowego art. 20 a pkt. 3 ustawy o nawozach i

nawozeniu11
badania nawozów naturalnych i art. 20 a pkt. 3 ustawy o nawozach i

organicznych
nawozeniu
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12 okreslanie zalecanych dawek wapnaart. 20 a pkt. 2 ustawy o nawozach i
na potrzeby dotacji z tytulu

nawozeniu

rekultywacji gleb o charakterze lokalnym13
badania nawozów na zgodnosc art. 20 a pkt. 3 i 4 ustawy o nawozach i

nawozó~ oznaczonych znakiem

nawozeniu

"NAWOZWE" 14
badania osadów sciekowych i art. 20 a pkt. 3 ustawy o nawozach i

scieków do rolniczego
nawozeniu w zwiazku z § 2 ust. 3

wykorzystania
rozporzadzenia MRiRW z dnia 1 czerwca

2001 r. w sprawie szczególowego sposobustosowania nawozów oraz prowadzeniaszkolen z zakresu ich stosowania15
badania monitoringowe azotu art. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i

mineralnego w glebach
nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z

2004 r. Nr 91, poz 876)16
badania monitoringowe azotu art. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i

azotanowego w wodach do
nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z

glebokosci 90 cm pod powierzchnia
2004 r. Nr 91, poz 876)

terenu 17
badania monitoringowe fosforu art. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i

przyswajalnego w glebach
nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z

2004 r. Nr 91, poz 876)18
badania gleb, nawozów, rozporzadzenia dyrektorów regionalnych

opracowywanie bilansu azotu,
zarzadów gospodarki wodnej w sprawie

sporzadzanie planów nawozenia dla
wprowadzenia programów dzialan majacych

potrzeb gospodarstw rolnych
na celu ograniczenie odplywu azotu ze

polozonych na obszarach szczególnie
zródel rolniczych wydane na podstawie art.

narazonych na zanieczyszczenia
47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -

azotanami ze zródel rolniczych
Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz.

1229z pózno zm.)19
tworzenie i prowadzenie baz danychart. 20 a pkt 6 ustawy o nawozach i

z zakresu azotu mineralnego w
nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z

glebie, azotu azotanowego w wodach
2004 r. Nr 91, poz 876)

90 cm pod powierzchnia terenu i fosforu w glebie oraz zarzadzaniatymi bazami20
opiniowanie planów nawozenia art. 11a ust. 3 ustawy o nawozach i

nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z2004 r. poz. Nr 91, poz 876)*21
sporzadzanie planów nawozenia art. 20 a pkt 2 ustawy o nawozach i

nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z2004 r. poz. Nr 91, poz 876)*22
badania gleb dla potrzeb realizacjiart. 20 a pkt. 1 i 4 ustawy o nawozach i

przedsiewziec rolno-
nawozeniu

srodowiskowYch
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L
1.

23 prowadzenie szkolen w zakresie rozporzadzenia dyrektorów regionalnych
stosowania nawozów na obszarach

zarzadów gospodarki wodnej w sprawie
szczególnie narazonych na

wprowadzenia programu dzialan majacych
zanieczyszczenia azotanami ze

na celu ograniczenie odplywu azotu ze
zródel rolniczych

zródel rolniczych na obszarach szczególnie
narazonych na zanieczyszczenia azotanamiwydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy zdnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z pózno zm.)24

wydawanie opinii z zakresu art. 20a pkt 4 ustawy o nawozach i
stosowania nawozów

nawozeniu Dz.U nr 89 poz. 991 z pózno zm.
25

opracowywanie zalecen art. 20 a pkt. 2 i 5 ustawy o nawozach i
nawozowych, map odczynu i

nawozeniu
zasobnosci gleby 26

wydawanie opinii w zakresie art. 20 a pkt. 4 ustawy o nawozach i
zawartosci poszczególnych

nawozeniu

pierwiastków w róznych elementach srodowiska (gleba, woda)27
opracowywanie instrukcji

28
opracowywanie raportów na art. 20 a pkt. 5 ustawy o nawozach i

potrzeby instytucji administracji
nawozeniu

wszystkich szczebli 29
wydawanie publikacji i materialówart. 20 a pkt. 5 ustawy o nawozach i

informacyjnych
nawozeniu

30
prowadzenie dzialalnosci art. 20 a pkt. 5 ustawy o nawozach i

szkoleniowej
nawozeniu

31
wspólpraca miedzynarodowa

32
wspólpraca ze wszystkimi art. 20 a pkt. 4 i 5 ustawy o nawozach i

instytucjami dzialajacymi w

nawozeniu
rolnictwie i ochronie srodowiska 33

Wdrazanie systemu jakosci w
laboratoriach i dzialach terenowych34

Wyplata dotacji za kontrole rozdzial 6 rozporzadzenia MRiRW z dnia 15
prowadzone w gospodarstwach

kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji ...
ekologicznych

zadania zrealizowane Iterminated tasks
badania gleb i roslin dla potrzeb
monitoringu jakosci gleb produktów
rolniczych i spozywczych.

2.

3.

4.

rozliczenia i wyplaty dotacji do
nawozów wapniowych i wapniowo
magnezowych
atesty partii nawozów wapniowych i
wapniowo-magnezowych

badania gleb na zawartosc metali
ciezkich dla potrzeb gospodarstw
ekolol!icznvch
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Zestawienie zadan rozpoczetych w roku 2004 oraz przewidzianych do
realizacji przez okregowe stacje chemiczno-rolnicze

nowe zadania wynikajace z ustawo-podstawa prawna/legal basis:
dawstwa krajowego i UE/ new tasks ensuing from national and EU legi-slation1.

monitoring azotu mineralnego w gle-art. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i na-
bach

wozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
2004 r. Nr 91, poz. 876)2.

monitoring azotu azotanowego wart. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i na-
wodach do glebokosci 90 cm pod

wozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
powierzchnia terenu

2004 r. Nr 91, poz. 876)

3'-

monitoring fosforu przyswajalnego wart. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i na-
glebach

wozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
2004 r. Nr 91, poz. 876)4'-

tworzenie i prowadzenie baz danychart. 20 a pkt. 6 ustawy o nawozach i na-
z zakresu azotu mineralnego w gle-

wozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
bie, azotu azotanowego w wodach 90

2004 r. Nr 91, poz. 876)
cm pod powierzchnia terenu i fosforu w glebie oraz zarzadzania tymi ba-zamI5.

opiniowanie planów nawozeniaart. 11 a ust. 3 ustawy o nawozach i nawo-
zeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z 2004r. poz. Nr 91, poz 876)*6.

sporzadzanie planów nawozeniaart. 20 a pkt 2 ustawy o nawozach i nawo-
zeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z 2004r. poz. Nr 91, poz 876)*7.

badania roslin i plodów rolnych dlaart. 20a ust. l i 4 ustawy o nawozach i
potrzeb oceny jakosci handlowej ar-

nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
tykulów rolno-spozywczych oraz

2004 r. poz. Nr 91, poz 876)
wydawanie stosownych zaswiadczen o nieprzekraczaniu w roslinach ichdopuszczalnych zawartosci8."

badania gleb dla potrzeb realizacjiart. 20a ust. l i 4 ustawy o nawozach i
przedsiewziec rolno-srodowiskowych

nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z
2004 r. poz. Nr 91, poz 876)9.

badania gleb, nawozów, opracowy-rozporzadzenia dyrektorów RZGW w
wanie bilansu azotu, sporzadzanie

sprawie wprowadzenia programu dzialan
planów nawozenia dla potrzeb go-

na obszarach szczególnie narazonych na
spodarstw rolnych polozonych na ob-

zanieczyszczenia azotanami art. 47 ust. 7
szarach szczególnie narazonych na

ustawy z dnia 18 lipca 200lr. - Prawo
zanieczyszczenia azotanami ze zródel

wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz.
rolniczych

1229z pózno zm.)
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10. prowadzenie szkolen w zakresie sto-Jak wyzej
sowania nawozów na obszarach szczególnie narazonych na zanie-czyszczenia azotanami ze zródel rol-niczvch11.

Badania metali ciezkich, azotanów iRozporzadzenie MRiR W z dnia 26 lipca
innych pierwiastków dla potrzeb rol-

2004 r. w sprawie integrowanej produkcji
nictwa integrowanego

(Dz. U. nr 178, poz. 1834)

12:'"
Wydawanie opinii w zakresie stoso-art. 20a ust. l i 4 ustawy o nawozach i

wania i przechowywania nawozów
nawozeniu (Dz.U Nr 89, poz. 991 oraz z

2004 r. poz. Nr 91. poz 876)13.
Badania zgodnosci nawozów ozna-art. 20a ust. l i 4 ustawy o nawozach i

czonych znakiem "NA WÓZ WE" z
nawozeniu (Dz. U Nr 89, poz. 991 oraz z

wymogami okreslonymi w przepi-
2004 r. poz. Nr 91, poz 876)

sach UE 14.
Pobieranie próbek nawozów do ba-Rozporzadzenie MRiR W z dnia 19 paz-

dan fIzykochemicznych, chemicz-
dziemika 2004 r. w sprawie wykonania

nych, biologicznych oraz rolniczych
niektórych przepisów ustawy o nawozach

i nawozeniu (Dz. U nr 236 poz. 2369)15.
Zadania w zakresie agrochemicznej

obslugi rolnictwa wynikajace z wy-mogów nowej polityki UE (cross-compliance)

* równiez: ustawa prawo wodne (Dz. U nr 115, poz. 1229), Rozporzadzenie Ministra Srodo
wiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególowych wymagan, jakim powinny odpo
wiadac programy dzialan majacych na celu ograniczenie odplywu azotu ze zródel rolniczych
(Dz. U nr 4 poz. 44)
** równiez: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
srodków pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (Dz. U nr 229 poz. 2273 z pózno zm.) .Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 14
kwietnia 2004 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu udzielania pomocy fInansowej
na wspieranie dzialalnosci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro
wania objetej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U nr 73, poz. 657). Rozporzadzenie
MRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie platnosci z tytulu
realizacji przedsiewziec rolno-srodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat oraz zawar
tosci planu tego dzialania (Dz. U nr 181, poz. 1878)
*** równiez: Rozporzadzenie MRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o
przyznanie platnosci z tytulu realizacji przedsiewziec rolno-srodowiskowych i poprawy do
brostanu zwierzat oraz zawartosci planu tego dzialania (Dz. U nr 181, poz. 1878)
**** równiez: Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szcze
gólowych warunków i trybu udzielania pomocy fInansowej na wspieranie dzialalnosci rolni
czej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objetej planem rozwoju ob
szarów wiejskich Dz. U nr 73, poz. 657
*****równiez: Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 13 maja 2004 r.
M.P.04.23.404

******6 dyrektyw i 2 rozporzadzenia UE (wg. FAPA)
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Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego, obejmujace oznaczenie stopnia
zakwaszenia, oraz zawartosci podstawowych skladników pokarmowych roslin (fosfo
ru, potasu i magnezu) prowadzone sa corocznie na obszarze blisko miliona ha UR.
Corocznie wykonywane sa badania okolo 400.000 próbek gleby. Powierzchnia przy
padajaca na l próbke jest zróznicowana w zaleznosci od wielkosci gospodarstw w
poszczególnych regionach kraju. W cyklu 4-6-letnim badaniami obejmuje sie okolo
polowy powierzchni gruntów ornych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych ba
dan wydaje sie rocznie okolo 50.000 zalecen dla potrzeb doradztwa nawozowego.Nie
zwykle wazne miejsce w doradztwie nawozowym zajmuja szkolenia oraz instruktarze.
Srednio w roku stacje przeprowadzaj a ponad 20.000 szkolen i instruktarzy grupowych
i indywidualnych.

Prowadzone sa równiez badania gleb na zawartosc manganu, boru, miedzi, cynku
i zelaza. Zainteresowanie badaniem mikroelementów zwieksza sie w ostatnich latach,
jednak nie jest to poziom wystarczajacy. Rocznie wykonuje sie oznaczenia okolo
13.000 próbek, na podstawie których prowadzone jest doradztwo nawozowe w zakre
sie nawozenia mikroelementami. Badania gleby uzupelniane sa wynikami oznaczen
mikroelementów w materiale roslinnym, obejmujace rocznie kilka tysiecy próbek.

Badania gleb i podlozy ogrodniczych

Badania wykonane dla potrzeb ogrodnictwa stanowia specjalistyczna forma do
radztwa nawozowego. W ciagu roku badaniom poddawanych jest okolo 30.000 pró
bek gleb i podlozy ogrodniczych. Zakres badan obejmuje okreslenie zawartosci ma
kroelementów (fosforu, potasu, magnezu, azotu, wapnia), oznaczenie odczynu oraz
dodatkowo zawartosci chloru i zasolenia. Wyniki badan przekazywane saproducen
tom w terminie 1-3 dni od dostarczenia próbek do laboratorium. Przy duzej róznorod
nosci gatunkowej roslin ogrodniczych wiekszosc badan wymaga indywidualnego do
radztwa, dlatego ilosc wydawanych zalecen ogrodniczych czesto zbliza sie do ilosci
przebadanych próbek.

Badanie jakosci nawozów mineralnych

Stacj e chemiczno-rolnicze wykonuj a analizy jakosci nawozów mineralnych (azoto
wych, fosforowych, potasowych i wieloskladnikowych) na podstawie porozumienia
zawartego z Inspekcja Jakosci Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych. Do roku
2004 wlacznie badano rocznie okolo 3000 próbek nawozów, z czego blisko 2/3 stano
wilo wapno nawozowe dotowane z budzetu Panstwa, którego sprzedaz uwarunkowa
na byla badaniem potwierdzajacym spelnienie wymagan jakosciowych. W pozostalej
grupie, udzial nawozów zaliczanych do wieloskladnikowych wynosil ponad 50% bada
nej populacji.Na podstawie wyników badan przeprowadzonych w ostatnich latach mozna
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ocenic, ze w 5 % ogólnej ilosci badanych nawozów stwierdzano nieprawidlowosci w
zakresie parametrów jakosciowych.

Material roslinny

Badania materialu roslinnego prowadzone w stacjach chemiczno-rolniczych obej
muja, analize pasz gospodarskich, badanie materialu roslinnego do oceny skladu che
micznego (w tym rosliny konsumpcyjne), badania czesci wskaznikowych roslin dla
potrzeb nawozenia dolistnego. Badania obejmuja szeroki zakres analityczny poczaw
szy od zawartosci makroelementów, poprzez azotany, azotyny, do metali ciezkich.
Rocznie badaniom poddaje sie kilka tysiecy próbek materialu roslinnego dla potrzeb
doradztwa rolniczego.

Badania monitoringowe

Monitoring zawartosci azotu mineralnego w glebie
Od roku 1997 na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nadzorem meto

dycznym Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach wykonywane
sa badania monitoringowe azotu mineralnego w glebach gruntów ornych. Obejmuja
one 5.000 stalych punktów wytypowanych na terenie kraju, zlokalizowanych na grun
tach ornych, z których pobierane sa w dwóch terminach (wczesna wiosna, jesien)
próbki gleb z trzech warstw (0-30cm, 30-60 cm, 60-90 cm). W ciagu roku badania
zawartosci azotu wykonywane sa w 30000 próbek glebowych.

Monitoring stanu zyznosci gleb i skladu chemicznego wód gruntowych
Na terenie calego kraju stacje chemiczno-rolnicze prowadza monitoring w 764 go

spodarstwach, w których wyznaczono punkty kontrolne do pobierania próbek gleby i
wód gruntowych. Laczna ilosc pól objetych badaniami wynosi ponad 3.700. Obok
próbek gleby monitoringiem objete sa wody drenarskie. Zakres badania gleb obejmuje,
oznaczanie wlasciwosci fizykochemicznych - kwasowosc hydrolityczna, odczyn (PH),
zawartosc próchnicy, zawartosc kationów wymiennych, zawartosc makroelementów.
Zakres badania próbek wody gruntowej obejmuje oznaczenie zawartosci anionów i
kationów. Wyniki badan analitycznych lacznie z czescia informacyjna sporzadzona
przez specjalistów terenowych stacji chemiczno-rolniczych, dotyczaca gatunku upra
wianych roslin na danym polu oraz poziomu nawozenia, sa przekazane do Instytutu
Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach.

Realizacja zadan wynikajacych z rozliczen dotacji przedmiotowych dla róz
nych podmiotów wykonujacych zadania na rzecz rolnictwa

Stacje Chemiczno-Rolnicze prowadza dzialalnosc zwiazana z wyplata dotacji dla
gospodarstw produkujacych lub podejmujacych produkcje metodami ekologicznymi.
Do roku 2004 dotacja wyplacana za posrednictwem Stacji obejmowala kwoty prze-
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znaczone zarówno za produkcjejak i kontrole. Od roku 2004 wyplacana dotacja doty
czy jedynie dzialalnosci kontrolnej prowadzonej przezjednostki certyfikujace.

Inne zadania

Stacje Chemiczno-Rolnicze zostaly wlaczone w dzialania zwiazana z wdrazaniem
przepisów dyrektywy azotanowej. W roku 2004, wraz z wejsciem Polski do Unii
Europejskiej, zaczely obowiazywac rozporzadzenia dyrektorów Regionalnych Zarza
dów Gospodarki Wodnej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/676/EWG doty
czacej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pocho
dzenia rolniczego. Czesc zadan wynikajacych z tych przepisów realizuje Krajowa Sta
cja Chemiczno-Rolnicza i Okregowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. W ramach w/w pro
gramów dzialan stacje chemiczno-rolnicze prowadza monitoring azotu mineralnego w
glebach, monitoring fosforu oraz monitoring azotu azotanowego w wodach do glebo
kosci 90 cm pod powierzchnia gleby. W obszarach szczególnie narazonych na odplyw
azotu ze zródel rolniczych dodatkowo prowadzone sa badania gleb pod katem opraco
wania planów nawozenia oraz bilansów azotu, szkolenia, a takze ankietyzacja gospo
darstw rolnych.

Dzialalnosc upowszechnieniowa

Realizujac zadania w zakresie agrochemicznej obslugi rolnictwa, stacje chemiczno
rolnicze wspólpracuja z róznymi instytucjami dzialajacymi na rzecz rolnictwa - osrod
kami doradztwa rolniczego, samorzadami i komisjami urzedów gmin, inspektoratami
ochrony srodowiska i izbami rolniczymi.

Wyniki badan dotyczace stopnia zakwaszenia i zasobnosci gleb w skladniki pokar
mowe publikowane sa w lokalnych opracowaniach. W ramach wspólpracy z Woje
wódzkimi Inspektoratami Ochrony Srodowiska przekazywane sa do publikacji wyniki
badan o stanie srodowiska.

Dla prezentowania swojej dzialalnosci stacje uczestnicza w organizowanych impre
zach o zasiegu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (Dni Pola, Dni Otwartych Drzwi,
wystawy rolnicze) oraz w imprezach o zasiegu miedzynarodowym. Wyniki badan pro
wadzonych w stacjach chemiczno-rolniczych sa przedmiotem wielu wykladów, szko
len i referatów oraz licznych publikacji. Rocznie stacje chemiczno-rolnicze publikuja
ponad 500 róznego rodzaju raportów, opracowan, artykulów o zasiegu lokalnym, ogól
nopolskim i miedzynarodowym w nakladach przekraczajacych 150.000 egzemplarzy.

Wspólpraca z innymi instytucjami

Stacja Chemiczno-Rolnicza prowadzi wspólprac\{ z wielu jednostkami i podmiota
mi gospodarczymi w szczególnosci z: Instytutem Uprawy Nawozenia i Gleboznaw-
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stwa W Pulawach oraz z innymi instytutami resortowymi, Towarzystwami naukowy
mi, w tym z Polskim Towarzystwem Nawozowym, Polskim Towarzystwem Glebo
znawczym, Polskim Towarzystwem Magnezologicznym, Uczelniami Rolniczymi w
calej Polsce, producentami nawozów, Inspekcja Jakosci Handlowej Artykulów Rolno
Spozywczych, Inspekcja Ochrony Srodowiska, Osrodkami Doradztwa Rolniczego,
AriMR Urzedami Wojewódzkimi, Samorzadami lokalnymi, glównie z gminami.
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50 YEARS OFOPERATlON OF CHEMICALAND AGRICULTURAL
STATlONS IN POLAND

Summary

The peak ofthe popularization of chemical and agricultural tests in Poland, despite
a tradition of testing stretching back more than over 140 years, was only in the 1950s.
At that time aU the present chemical and agricultural stations were established. Since
1955 the testing ofthe reaction and soil fertility in phosphorus and potassium has been
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carried out on a larger scale. The determination of available magnesium content was
introduced into practice in the early 1960s.

In the years 1955-1975 the tests was carried out solely for the purpose ofinventory
making. After 1975 systematic mass tests were replaced by a wider range oftests for
the sake of fertilizer advice, and mainly aimed at individual farming.

In 1965 began testing for the level of microelements in the soil. They not only
constituted a part of the soil inventory taking, but also provided information for the
fertilizer industry with regard to demand for microelements in agriculture. After 1975
systematic mass tests ceased to be carried to enable more effort being put towards the
benefit of tests carried out on farms which showed a demand for the results of the

determination of reaction and soi l richness in mineral elements. During the 1990s the
tests carried out on farms by chemical and agricultural stations amounted to approx.
600 thousand soil sampies.

Chemical and agricultural stations, as well as giving fertilizer advice to particular
farms, also prepare maps ofthe who le country, provinces, poviats and grninas showing
reaction and richness in macro- and microelements.

The guidelines of the agrochemical organization for services to Polish agriculture
were finally established in 2000 by the act on fertilizers and fertilizing. Apart from the
tests for the sake of fertilizer advice the tests on plant material, natural, organic, mine
raI fertilizers, and soillime are included. In 1990s the stations participated in monito
ring tests for the content ofheavy metal s and sulphur in agro-ecosystems as well as in
monitoring the quality of soils, agricultural and food products carried out by the Mini
stry of Agriculture and Rural Development. Nowadays they participate in the tests for
the mineral nitrogen content in soil, and tests of the chemical composition of soil water.
The rang e of these activities derives from the requirements of the provisions of the
nitrogen directive.

Wojciech Lipinski
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Zólkiewskiego 17, 05-07 5 Warszawa-Wesola,
e-mail: wlipinski@schr.gov.pl
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Abstrakt

Podstawowym aktem prawnym w zakresie agrochemicznej obslugi rolnictwa
w Polsce jest ustawa o nawozach i nawozeniu. Reguluje ona zarówno zadania zwiazane
z agrochemiczna obsluga rolnictwa jak równiez zasady wprowadzania innych niz
oznaczone znakiem "nawóz WE" nawozów do obrotu w Polsce. W pracy wskazano
takze na instytucje odpowiedzialne za prowadzenie badan nawozów, dzialalnosc
szkoleniowa oraz kontrole jakosci nawozów, ich stosowania i przechowywania.
Slowa kluczowe: agrochemiczna obsluga rolnictwa, nawozy, kontrola.

Abstract

The basic legal act with regard to agrochemical services for the agriculture in Poland
is the act on fertilizers and fertilizing. It regulates both tasks connected with agrochemical
services for agriculture and the rules for the marketing fertilizers other than the ones
marked "EC fertilizer". This paper takes also into consideration institutions responsible
for carrying out tests on fertilizers and quality control offertilizers.
Keywords: agrochemical services for agriculture, fertilizers, contro!.

Wprowadzenie

Organizacje oraz zadania Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz okregowych
stacji chemiczno-rolniczych, prowadzacych agrochemicma obsluge rolnictwa w Polsce,
okreslaja przepisy ustawy z dnia 26 lipca 200 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr
89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876). Krajowa Stacja Chemiczno-Rolniczajest
podlegla ministrowi wlasciwemu do spraw rolnictwa, a okregowe stacje chemiczno
rolnicze sa podlegle Krajowej Stacji [7]. Zarówno Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
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jak i okregowe stacje chemiczno-rolnicze sapanstwowymijednostkami budzetowymi.
Do zadan Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej nalezy:

okreslanie sposobu prowadzenia badan agrochemicznych, w tym dobór metod
badawczych,
ustalanie zakresu zadan wykonywanych przez okregowe stacje,
kontrola dzialalnosci okregowych stacji, w tym stosowania metod badawczych i
terminowosci

wykonywania badan przez te stacje,
podejmowanie dzialan w zakresie udzialu laboratoriów okregowych stacji w badaniach
dokladnosci wykonywania analiz chemicznych,
organizacja szkolen dla pracowników okregowych stacji,
tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczacych zasobnosci gleb w azot i fosfor
oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod
powierzchnia terenu,
Do zadan okregowych stacji chemiczno-rolniczych nalezy:

wykonywanie analiz gleb, roslin, plodów rolnych i lesnych,
doradztwo w sprawach nawozenia,
wykonywanie badanjakosci nawozów,
wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczacych zasobnosci gleb, skladu
chemicznego roslin i nawozów oraz prawidlowego stosowania nawozów,
prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej i informacyjnej,
tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczacych zasobnosci gleb w azot i fosfor
oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod
powierzchnia terenu,
wykonywanie innych zadan powierzonych przez Krajowa Stacje.

Obrót nawozami

Wprowadzanie nawozów do obrotu reguluja przepisy Rozporzadzenia (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/2003 z dnia 13 pazdziernika 2003 r.
w sprawie nawozów (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2003, str. l;z pózno zm.) oraz w/w
ustawy o nawozach i nawozeniu [3, 7, 9]. Rozporzadzenie (WE) Nr 2003/2003
w sprawie nawozów ustanawia, na terenie Unii Europejskiej, swobodny obrót nawozami
oznaczonymi znakiem "nawóz WE" oraz okresla zasady handlu tymi nawozami,
a takze wymagania jakosciowe i inne parametry techniczne typów nawozów
oznaczonych tym znakiem. Natomiast ustawa o nawozach i nawozeniu reguluje m.in.
sprawy wprowadzania do obrotu nawozów w zakresie nieuregulowanym przepisami
Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 3 tej ustawy do obrotu mozna wprowadzac nawozy:

powstale ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "nawóz WE",
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odpowiadajace typom wapna nawozowego wyszczególnionym w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie okreslenia typów wapna
nawozowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1384), w których zanieczyszczenia nie przekraczaja
dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen,

naturalne, z wylaczeniem gnojowicy, spelniajace wymagania weterynaryjne
okreslone w Rozporzadzeniu (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 3 pazdziernika 2002 r. ustanawiajace przepisy sanitarne dotyczace produktów
ubocznych pochodzenia zwierzecego nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi ( Dz.
Urz. UE L 273 z 10.10.2002 r. str. 1; z pózn.zm.)
- naturalne, w tym gnojowica, do bezposredniego rolniczego wykorzystania na

podstawie pisemnej umowy,
organiczne, organiczno-mineralne oraz mineralne nieoznaczone znakiem "NAWÓZ
WE" na podstawie zezwolenia ministra wlasciwego do spraw rolnictwa. [7, 9].

Zezwolenie ministra wlasciwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie nawozu do
obrotu wydaje sie po zlozeniu wniosku i m.in. wyników badan nawozu i
wynikajacych z nich opinii stwierdzajacych, ze nawóz:
jest przydatny do nawozenia roslin lub gleb, lub rekultywacji gleb,
po zastosowaniu, zgodnym z instrukcja stosowania, nie wykazuje szkodliwego
oddzialywania na zdrowie ludzi i zwierzat oraz na srodowisko,
spelnia minimalne wymagania jakosciowe oraz wymagania jakosciowe deklarowane
przez producenta,
nie zawiera zanieczyszczen w ilosci przekraczajacej ich dopuszczalne wartosci,
organiczny i organiczno-mineralny wytworzony z surowców bedacych ubocznymi
produktami zwierzecymi lub z produktów uzyskanych z ubocznych produktów
zwierzecych albo zawierajacy w swoim skladzie uboczne produkty zwierzece spelnia
wymagania weterynaryjne okreslone w Rozporzadzeniu (WE) 1774.

Zakres badan i opiniowania nawozów oraz jednostki upowaznione do prowadzenia
tych badan i wydawania opinii, stanowiacych podstawe do wydania zezwolenia ministra
wlasciwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie nawozu do obrotu, zostaly okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 pazdziernika 2004 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 236,
poz. 2369). Zgodnie z tymi przepisami badania fizykochemiczne, biologiczne irolnicze
nawozów przeprowadza sie, w przypadku nawozów wyprodukowanych w kraju - na
próbkach nawozu pobranych przez próbobiorce z okregowej stacji chemiczno-rolniczej
lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek, w przypadku nawozów
przywiezionych z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub z panstw trzecich
- na próbkach nawozu pobranych przez próbobiorce posiadajacego uprawnienia w
zakresie pobierania próbek.
Jednostkami organizacyjnymi upowaznionymi do prowadzenia badan nawozów sa:
l) w zakresie badan fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów, Instytut

Nawozów Sztucznych w Pulawach, Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa
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w Pulawach, jednostki akredytowane w zakresie tych badan.
2) w zakresie badan biologicznych, Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa w

Pulawach, Panstwowy Instytut Weterynaryjny w Pulawach, Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie,Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, jednostki
akredytowane w zakresie tych badan.

3) w zakresie badan rolniczych, Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa w
Pulawach - nawozy przeznaczone do nawozenia upraw polowych oraz uzytków
zielonych, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach - nawozy przeznaczone do
nawozenia warzyw, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - nawozy przeznaczone
do nawozenia sadów, roslin ozdobnych i trawników, Instytut Badawczy Lesnictwa
w Warszawie - nawozy przeznaczone do nawozenia lasów.

Natomiast jednostkami upowaznionymi do wydawania opinii niezbednych do
wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu sa: Instytut Nawozów
Sztucznych w Pulawach - w zakresie spelniania przez nawóz mineralny wymagan
jakosciowych, Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach (dla nawozów
przewidzianych do nawozenia upraw polowych oraz uzytków zielonych lub rekultywacji
gleb), Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach (dla nawozów przewidzianych do
nawozenia roslin warzywnych), Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skliemiewicach
(dla nawozów przewidzianych) do nawozenia upraw sadowniczych, roslin ozdobnych
i trawników), Instytut Badawczy Lesnictwa w Warszawie (dla nawozów przewidzianych
do nawozenia roslin i gleb w lasach) - w zakresie spelnienia przez nawóz organiczny i
organiczno mineralny wymagan j akosciowych, jego przydatnosci do nawozenia roslin
lub gleb, lub rekultywacji gleb, a takze oddzialywania nawozu na zdrowie ludzi, zwierzat
oraz na srodowisko, Panstwowy Instytut Weterynaryjny w Pulawach- w zakresie
spelniania wymagan weterynaryjnych przez nawozy organiczne i organiczno-mineralne
wytworzone z surowców ubocznych pochodzenia zwierzecego lub zawierajace w swoim
skladzie te produkty, Instytut Medycyny Wsi (zdrowie ludzi) , Panstwowy Instytut
Weterynaryjny (zdrowie zwierzat), Instytut Ochrony Srodowiska (srodowisko) - w
zakresie oddzialywania ma zdrowie ludzi, zwierzat i srodowisko nawozu organicznego
i organiczno-mineralnego, wytworzonego z odpadów lub ubocznych produktów
zwierzecych, badz z produktów z nich uzyskanych, a takze nawozu, w którego skladzie
wystepuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawozeniu.

Nadzór i kontrola w zakresie nawozów i nawozenia

Kontrole nawozów oznaczonych znakiem ,,nawóz WE" ,na zgodnosc z wymaganiami
jakosciowymi okreslonymi w przepisach Unii Europejskiej, wykonuja akredytowane
laboratoria upowaznione do prowadzenia tego typu badan. Lista laboratoriów
publikowana jest w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy [l, 3]. Pozostale
nawozy podlegaj a kontroli okregowych stacji chemiczno-rolniczych dzialajacych na
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podstawie porozumienia z Inspekcja Jakosci Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych.
Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów sprawuje Inspekcja Jakosci

Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych [7, 8J. W ramach sprawowanego nadzoru,
organy Inspekcji oraz upowaznieni pracownicy sa uprawnieni do:

wstepu na grunty,
dokonywania inwentaryzacji nawozów,
przeprowadzania kontroli w zakresie spelniania przez nawozy wymagan

jakosciowych, dokonywanej na podstawie badan ich parametrów chemicznych,
fizycznych i fizykochemicznych,

wstepu do magazynów i innych miejsc, w których sa przechowywane nawozy,
przeprowadzania kontroli w zakresie spelniania wymagan jakosciowych przez

nawozy oznaczone znakiem "nawóz WE", wymagan jakosciowych okreslonych dla
ich typów w Rozporzadzeniu (WE) Nr 2003/2003 w sprawie nawozów,

przeprowadzania kontroli w zakresie zgodnosci nawozów powstalych ze zmieszania
typów nawozów oznaczonych znakiem "nawóz WE" z tymi typami okreslonymi w
Rozporzadzeniu (WE) Nr 2003/2003 oraz z typami wapna nawozowego okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. oraz kontroli
spelniania przez te nawozy wymaganjakosciowych okreslonych dla tych typów.

Badania zgodnosci nawozów znajdujacych sie w obrocie z typami oraz spelniania
przez nawozy wymagan j akosciowych okreslonych w Rozporzadzeniu (WE) Nr 2003/
2003 lub w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maj a 2004 r. lub w
zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie nawozu do obrotu
przeprowadza sie na podstawie badan ich parametrów fizycznych, fizykochemicznych
i chemicznych. Badania te na zlecenie Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulów Rolno
Spozywczych wykonuja okregowe stacje chemiczno-rolnicze. W przypadku nawozów
oznaczonych znakiem "nawóz WE" upowaznionymi do wykonywania ich badan sa
laboratoria akredytowane wyszczególnione w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów
upowaznionych do badan nawozów (M.P. Nr 23, poz. 404). W szczególnosci do
badan nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" upowaznione sa nastepujace
laboratoria:

Na podstawie dokonanej kontroli nawozów Wojewódzki Inspektor Jakosci
Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych, moze w drodze decyzji, zakazac
wprowadzenia do obrotu nawozów nie spelniajacych wymaganjakosciowych, nakazac
wycofanie z obrotu nawozów nie spelniajacych wymagan jakosciowych, w przypadku
nieprzydatnosci nawozu do stosowania w rolnictwie, nakazac zniszczenie tego nawozu
na koszt posiadacza.

W przypadku wprowadzenia do obrotu nawozów nie spelniajacych wymagan
jakosciowych okreslonych w Rozporzadzeniu (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13pazdziernika 2003 r. w sprawie nawozów lub niezgodnie
z przepisami art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawozeniu stosuje sie
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oplate sankcyjna stanowiaca 100 % kwoty naleznej za sprzedane nawozy oraz wycofuje
sie je z obrotu na koszt wprowadzajacego te nawozy do obrotu. Natomiast w
przypadkach nie przestrzegania pozostalych przepisów ma zastosowanie kara grzywny,
orzekana w trybie przepisów Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenie.

Materialy zródlowe

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy
akredytowanych laboratoriów upowaznionych do wykonywania badan
nawozów (M.P. Nr 23, poz. 404)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
pazdziernika 2002 r. ustanawiajace przepisy sanitarne dotyczace produktów
ubocznych pochodzenia zwierzecego nieprzeznaczonych do spozycia przez
ludzi ( Dz. Urz. UE L 273 z 10.10.2002 r. str. 1; z pózn.zm.)

Rozporzadzenie (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
pazdziernika 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz. UE L 304 z 21.11.2003,
str. 1;z pÓZnozm.).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia l czerwca 200 l r. w sprawie
szczególowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkolen z
zakresu ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju W si z dnia 19 pazdziernika 2004 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawozeniu
(Dz.U. Nr 236, poz. 2369)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykulów rolno-spozywczych
(Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 44)

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r.o nawozach i nawozeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991 oraz z
2004 r. Nr 91, poz. 876)

Halina Papiz, Wojciech Lipinski

LEGAL BASIS FORAGROCHEMICAL SERVICES FORAGRICULTURE
AND MARKETING FERTILIZERS AND THEIR CONTROL

Summary

The tasks assoeiated with agroehemieal services for the Polish agrieulture are realized
by the National Agrochemical Stations, responsible to the minister of agriculture and
regional agrochemieal stations, responsible to the National Station. The tasks with

regard to the agrochemie al services for agriculture inc1udc intel' alia soil, plant, farm
and forest produce analysis, fertilizing advice, undertaking tests on fertilizer quality,
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undertaking expertise tests and issuing opinions on soi l richness, chemical composition
of plants and fertilizers as well as proper use of fertilizers, organizing training and
information meetings, creating and maintaining a data bas e with regard to soil richness
in nitrogen and phosphorus and contamination ofwater with nitrates in the soi l profile
up to 90 cm under the surface.

In Poland, fertilizers bearing the mark "EC FERTILIZER" may be marketed, in
accordance with the EU regulations, generated trom a mixture ofthese fertilizers, soil
lime, in which the impurities do not exceed admissible content, manure, exc1uding
liquid manure, meeting the veterinary requirements specified in EU regulations, and
other types of fertilizers on the basis of a permit issued by the minister of agriculture.
The supervision of the marketing of fertilizers is carried out by the Commercial Quality
Inspection for Agricultural and Food Products, and the control ofthe use and storage
ofthe fertilizers is done by Environmental Protection Inspection.

Halina Papiz
Departament Hodowli i Ochrony Roslin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
halina.papiz@minrol.gov.pl



ODCZYN GLEB POLSKI

Wojciech Lipinski

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmuja w Polsce okreslenie odczynu
gleby. Obecnie dziala w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolniczych, które badaja rocznie
okolo 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby doradztwa nawozowego. Badania
te sa podstawa do opracowania map zakwaszenia gleb w Polsce.
Slowa kluczowe: pR, potrzeby wapnowania

Abstract

The basic agrochemical tests in Poland include the determination of soil reaction.
Nowadays, there are 17 agrochemical stations operating in Poland, which carry out
tests on approx. 400-500 thousand soi l sampies each year for the sake of fertilizer
advice. These tests constitute the basis for the preparation of maps of soi l acidification
in Poland.

Keywords: pR, need for liming

WS1EP

Jednym z najwazniejszych czynników ograniczajacych produkcje roslinna w Polsce
jest duze zakwaszenie gleb. Przyczyniaja sie do niego zarówno warunki klimatyczno
glebowe jak i dzialalnosc czlowieka. Na wiekszosci obszaru kraju wystepuja gleby
wytworzone z kwasnych skal osadowych, z których intensywnie nastepowalo
wymywanie kationów o charakterze zasadowym. Do procesów tych przyczyniaja sie
dodatkowo opady oraz niskie temperatury, zwlaszcza w okresie jesienno-zimowym, a
takze procesy mikrobiologiczne. Pogorszenie odczynu gleby nastepuje takze w wyniku
stosowania nawozenia oraz odprowadzaniu z plonem kationów zasadowych. Szczególna
role w procesie zakwaszenia odgrywa wykorzystywanie nawozów fizjologicznie
kwasnych, przy niedostatecznych dawkach nawozów wapniowych, których zuzycie
dalece odbiega od faktycznych potrzeb.
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MATERlAL IMETODY BADAN

Badania odczynu prowadzone sa w Polsce wedlug jednolitej metodyki. Próbki
przeznaczone do badan pobierane sa wedlug normy PN -R-04031,1997, przewiduj acej
oznaczanie odczynu, pH gleb w l mol KCL *dcm-3• Jedna próbka glebowa reprezentuje
obszar nie przekraczajacy 4 ha DR. W latach 2000-2004 wykonano badania okolo 2
mln próbek gleb uzytków rolnych na powierzchni ponad 4 mln ha DR.

Oceny odczynu dokonuje sie na podstawie liczb granicznych zawartych w polskiej
normie PN-ISO 10390 (Tabela l ).

Tabela 1. Ocena odczynu gleby

Table 1. Soil pH evaluation

pH CX:enazakwaszenia gleblevaluation of soil acidification

<4,5

Bardzo kwasne/very acid

4,6 - 5,5

Kwasne/acid

5,6 - 6,5

lekko kwasne/slightly acid

6,6 -7,2

Obojetne/neutra1

>7,2

Zasadowe/alcaline

Obok przedzialów odczynu podawane sa przedzialy potrzeb wapnowania gleb, na
które sklada sie ich sklad granulometryczny (Tabela 2 ) i odczyn, pH. Potrzeby
wapnowania gleb (Tabela 3 ) sluza bezposrednio do ustalania wielkosci dawek nawozów
wapniowych.

Tabela 2. Kategorie agronomiczne gleb
Tabele 2. Agronomical soi! categories

Kategorie/Categories
Grupa /Group

% frakcji <0,02 mm!

% fraction <0,02 mmI - gleby bardzo lekkie/very light soils

pl, pIp, ps, psp0-10

II - gleby lekkie/light soil

pgl, pglp, pgm, pgmp, plp,

11-20plz
III - gleby srednie/medium soils

gl, glp, plg21-35

IV - gleby ciezkie /heavy soils

gs, gsp, gc, gcp, pli, i, ip>35
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Tabela 3. Potrzeby wapnowania gleb
Tabel 3. Liming demands oj soUs

35

pH, gleb kategorii agronomicznych, pH in soil categories

Potrzeby wapnowania

Bardzo lekkieLekkieSrednieCiezkie

Liming demands

VerylightLightMediumHeavy

lConieczne,necessary

do, up 4,0do, up 4,5do, up 5,0do, up 5,5

Potrzebne,needed

4,1-4,54,6-5,05,1-5,55,6-6,0

Wskazane, recommended

4,6-5,05,1-5,55,6-6,06,1-6,5

Ograniczone, limited

5,1-5,55,6-6,06,1-6,56,6-7,0

Zbedne, unnecessary

od, from 5,6od, from 6,1od, from6,6od, from 7,1

WYNIKI BADAN

Badania przeprowadzone przez Okregowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w Polsce
wskazuja, ze udzial gleb bardzo kwasnych i kwasnych (pH<4,5) przekracza 50%
powierzchni uzytków rolnych w kraju. Gleby naj silniej zakwaszone skoncentrowane
sa w centralnych i wschodnich rejonach kraju. Najwiecej gleb bardzo kwasnych i
kwasnych znajduje sie obecnie w województwach, podlaskim, mazowieckim, lódzkim
i podkarpackim (rys.! ,3). Najmniej takich gleb wystepuje natomiast w województwach
kujawsko-pomorskim i opolskim Udzial gleb w grupach potrzeb wapnowania jest
wypadkowa odczynu i skladu granulometrycznego gleby. Z tego wzgledu uszeregowanie
województw wedlug najwiekszego udzialu gleb bardzo kwasnych i kwasnych (rys l)
nie odpowiada dokladnie ich uszeregowaniu wedlug potrzeb wapnowania (rys.2).
Najwiekszym udzialem gleb, których wapnowanie jest konieczne i potrzebne
charakteryzuja sie obecnie województwa lódzkie, malopolskie, mazowieckie, podlaskie
i podkarpackie (rys.2,4). W skali calego kraju ponad 40 % uzytków rolnych wykazuje
bardzo duze potrzeby wapnowania ( wapnowanie konieczne i potrzebne). Udzial gleb
silnie zakwaszonych ulega w Polsce powolnemu, choc systematycznemu ograniczaniu,
o czym swiadczy porównanie aktualnych wyników badan z wynikami z lat 1955-1999
[Lipinski 2000, SCHR 2000].

Gleby o odczynie lekko kwasnym i obojetnym stanowia obecnie 42% przebadanej
powierzchni uzytków rolnych (rys. l ). Gleb takich, o uregulowanym odczynie, najwiecej

jest w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, slaskim i wielkopolskim (rys
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l). Gleby zasadowe zajmuja w kraju okolo 6% uzytków rolnych, ale w niektórych
województwach np. w województwie kujawsko- pomorskim ich udzial dochodzi do
niema120% badanego arealu (rys. 1,5).

Podsumowanie

1. Badania stacji chemiczno-rolniczych prowadzone dla potrzeb doradztwa
nawozowego wskazuja na powolna ale systematyczna poprawe odczynu gleb
w Polsce.

2. Najwiecej gleb silnie zakwaszonych skoncentrowanych jest we wschodniej i
centralnej czesci kraju.

3. Blisko polowa gleb uzytków rolnych w Polsce charakteryzuje sie bardzo
wysokimi potrzebami w zakresie wapnowania.
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Rys. 1. Udzial gleb w klasach odczynu w województwach
Fig. 1. Percent oj soils in reaction classes in provinces
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% GLEB BARDZO KWASNYCH
IKWASNYCH- do 20%- 21 - 40%

41- 60%- 61 - 80%- 81 -100%

Rys. 3. Udzial gleb bardzo kwasnych i kwasnych w Polsce

Fig. 3. Percent oj very acid and acid soUs in Poland
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% GLEB O POTRZEBACH WAPNOWANIA
KONIECZNYCH I POTRZEBNYCH

Lubelskie

39

-- do 20%

21 - 40%

41 - 60%

_ 61-80%

_ 81-100%

Rys. 4. Udzial gleb o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych w Polsce

Fig. 4. Percent oj soils where liming is necessary and needed in Poland
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o o udzl<l1 gleb z<lsado\\ ,ch

do5%
6-10%

11- 15 %
16 - 20 %
21 - 25 %
26 - 30 %
31 - 35 %
powyzej 35 %

Rys. 5. Udzial gleb zasadowych w Polsce
Fig. 5. Percent oj alcaline soils in Poland



ZASOBNOSC GLEB POLSKI W AZOT MINERALNY

Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma, Czeslaw Pietruch

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W latach 1997-2003 wokolo 5000 punktów kontrolnych przeprowadzono badania

monitoringowe gleby na zawartosc mineralnych form azotu Nmin• Stwierdzono, ze
rozklad zawartosci N . odbiega znacznie od normalnego ijako miare przecietna zasto-mm

sowano mediane, ajako miare rozproszenia fraktyle zawartosci azotu. Wydzielono 5
przedzialów (klas) zawartosci azotu mineralnego i azotu azotanowego w glebie do
glebokosci 90 cm. Okreslono procentowy udzial gleb w przedzialach zawartosci Nmin

w okresie wiosny i zawartosci NN03w okresie jesieni w poszczególnych wojewódz
twach.

Slowa kluczowe: test Nmin, test NN03'przedzialy zawartosci Nmin, zasobnosc gleb w
azot

Abstract

In the years 1997-2003 in about 5000 sites soi1was being monitored for the content

of minera1 nitrogen Nmin, NN03'The distribution of date was far from norma1 and
therefore median was proposed as the measure of average and fracta1s as the measure

of the scatter of nitrogen content. Five classes of Nmin and NN03content in the soi1
profile to the depth of 90 cm were suggested. The percentage of soi1 belonging to
mineral nitrogen c1assesin 16regions ofPo1and was calcu1atedand presented graphicaHy.

Key words: N ., NN03classes ofN . content, soil minera1 nitrogenmm, mm

Wprowadzenie

Zawartosc azotu mineralnego w glebie, na który sklada sie azotanowa N-N03
i amonowa N-NH4 forma skladnika, stanowi od ponad 20 lat uznany w krajach
europejskich test potrzeb nawozowych roslin [Wehrmann, Scharpf 1979, MuHer, Gorlitz
1986,Fotyma,E. 1995 ]. Test ten wykonywany w okresie wczesnej wiosny, lub przed
siewem czy sadzeniem roslin pózniej sianych moze sluzyc do uscislania wielkosci
pierwszej lub calej dawki nawozów azotowych [Fotyma,E. i in. 1998]. Od poczatku
lat 90tych datuje sie zainteresowanie tym testem, wykonywanym w okresie póznej

jesieni, po sprzecie roslin, dla celów oceny srodowiskowych skutków nawozenia azotem
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[Van der Ploeg, Machulla 1995, Verhagen, Bouma 1997]. W tym kontekscie zaklada
sie, ze w miare wzrostu zawartosci ,,resztkowego" azotu mineralnego w profilu glebowym
wzrasta prawdopodobienstwo jego przemieszczania do wód glebowo-gruntowych

[Vagstad i in 1997]. Test azotu mineralnego, w skrócie Nmin ' jest testem bezposrednim
to znaczy wyniki oznaczen zawartosci azotanów i jonów amonowych (lub tylko
azotanów) przeliczane sa na kg N na ha i odnoszone bezposrednio do potrzeb
pokarmowych roslin lub, w ochronie srodowiska wykorzystywane do przewidywania
ilosci skladnika przemieszczanej do wód. Nie oznacza to oczywiscie, ze test ten nie
musi byc kalibrowany to znaczy poddany procedurze wyznaczenia jego przedzialów
(klas), w których mozna sie spodziewac okreslonej reakcji na nawozenie roslin lub
okreslonej ilosci azotu przemieszczanej z okreslona iloscia wody opadowej poza profil

glebowy. Dokonanie takiej bezposredniej kalibracji testu Nmin bylo jednym z naukowych
celów akcji monitoringu gleb na zawartosc azotu mineralnego podjetej w 1997 roku w
Polsce.

Przedzialy (klasy) zawartosci azotu mineralnego w Polsce

W latach 1997 - 2003 Okregowe Stacje Chemiczno Rolnicze , pod nadzorem
merytorycznym IUNG w Pulawach prowadzily w Polsce monitoring gleb gruntów
ornych na zawartosc mineralnych form azotu. W tym celu wytypowano okolo 5000
punktów kontrolnych na obszarze calego kraju i pobierano w nich dwukrotnie w przeciagu
okresu wegetacyjnego, wczesna wiosna i jesienia po sprzecie roslin, próbki gleby
z warstw 0-30, 30-60 i 60-90 cm w profilu glebowym. W zamrozonych, a nastepnie
odmrozonych próbkach gleby oznaczano w przyjety sposób [PNR 1997] zawartosc

azotanowej N-NOJ i amonowej N-NH4 formy azotu i przeliczano wynik na kg NH na
ha. Wyniki poddano opracowaniu statystycznemu z wykorzystaniem pakietu Stagraph
5+ [Fotyma,E. I in 2004]. Wstepna analiza wyników wykazala, ze rozklad zawartosci
azotu mineralnego w próbkach gleby nie mial charakteru normalnego i w zwiazku z
tym jako miare wartosci przecietnej zastosowano mediane, aj ako miare rozproszenia

fraktylowy rozklad zawartosci N min. Zawartosc Nmin wykazywala bardzo duza zmiennosc
i jej podstawowymi zródlami okazaly sie sklad granulometryczny gleby oraz rodzaj
rosliny uprawianej w danym, lub poprzednim roku. Dla gleb zaliczonych do czterech
kategorii agronomicznych wydzielono po 5 fraktyli zawartosci azotu mineralnego
obejmujacych kolejno do 20, do 40, do 60, do 80 i do 100 % wyników. Wydzielone
fraktyle potraktowano jako przedzialy (klasy) zawartosci azotu mineralnego w glebach
Polski (Tabela 1 i 2 ).

Przedzialy, klasy zawartosci N min podane w tabeli 1moga sluzyc do celów doradztwa
nawozowego to znaczy do uscislania wielkosci pierwszej, lub calkowitej dawki nawozów
azotowych. W ogólnej zawartosci azotu mineralnego znacznie przewaza azot azotanowy,
ale zawartosc azotu amonowego jest równiez znaczaca i dla celów doradztwa nalezy
uwzgledniac obydwie formy skladnika. Przedzialy, klasy zawartosci azotu azotanowego
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Tabela 1. Klasy zawartosci azotu mineralnego Nmin w okresie wiosny
Table 1. Classes oj Nmin content in the spring

Kategoria
Zawartosc Nminwarstwie O - 90 cm w mg N*kg-1 gleby

agronomiczna

Bardzo
NiskaSrednia·Wysoka
Bardzo

niska
wysoka

Bardzo lekka
do 4041 - 5556 - 7374 - 101od 102

Lekka

do 5152 - 7071 - 9091 - 123od 124

Srednia

do 5859 - 7980 -103104 - 139od 140

Ciezka

do 6162 - 8384 - 107108 - 145Od 146
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*srodek tej klasy wyznacza wartosc mediany zawartosci Nmin W glebie okreslonej kategorii
agronomicznej w Polsce (odpowiednio 64, 79, 89 i 94 kg N*ha -I)

Tabela 2. Klasy zawartosci azotu azotanowego NN03 w okresie jesieni
Table 2. Classes oj nitrates NN03 content in the autumn

Kategoria Zawartosc NN03warstwie O- 90 cm w mg N*kg-I gleby
agronomiczna

BardzoNiskaSredniaWysokaBardzo
niska

wysoka
Bardzo lekka

do 2627 - 4243 - 5960 - 85od 86

Lekka

do 3233 - 5152 - 7173 - 104od 105

Srednia

do 3738 - 5859 - 8182 - 119od 120

Ciezka

do 3940-6061 - 8586 - 123Od 124

*srodek tej klasy wyznacza wartosc mediany zawartosci NN03 w glebie okreslonej kategorii
agronomicznej w Polsce (odpowiednio 50, 60, 69 i 72 kg N*ha -1)

NN03moga sluzyc do przewidywania srodowiskowych skutków ewentualnego nadmiaru
azotu mineralnego w glebie. Azot azotanowy ulega znacznie latwiej wymyciu z gleby,
niz ulegajacy sorpcji azot amonowy i dlatego wystarczy uwzgledniac ilosc tej tylko
formy skladnika.

Zasobnosc gleb w azot w ujeciu regionalnym

Jak juz wspomniano zawartosc azotu mineralnego w glebie wykazuje znaczna
zmiennosc przestrzenna (i oczywiscie czasowa). W przeprowadzonych badaniach
monitoringowych, dzieki bardzo duzemu ich zakresowi udalo sie wydzielic niektóre
zródla tej zmiennosci. Naleza do nich sklad granulometryczny gleby (kategoria
agronomiczna), rodzaj uprawianej rosliny i jej przedplonu, oddalenie od roku

zastosowania nawozów naturalnych i saldo bilansu azotu. Kombinacje wymienionych
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czynników zlozyly sie na zróznicowanie zawartosci azotu mineralnego w skali jednostek
administracyjnych i hydrologicznych w kraju.

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono udzial gleb w przedzialach zawartosci sumy

azotu mineralnego Nmin i azotu azotanowego NN03w poszczególnych województwach.
W okresie wiosny w województwach Dolnoslaskim, Lubelskim, Lubuskim,

Opolskim, Slaskim i Swietokrzyskim polowa i ponad polowa monitorowanych gleb
gruntów ornych wykazywala wysoka i bardzo wysoka zawartosc azotu mineralnego.
W województwach Mazowieckim, Podlaskim, Pomorskim i Warminsko-Mazurskim
gleb takich bylo natomiast, zaledwie okolo 25 %. Skrajne miejsca na tej liscie zajmuja
województwo Dolnoslaskie z niemal 60 % udzialem gleb o wysokiej i bardzo wysokiej

zawartosci Nmin i województwo Warminsko-Mazurskie, w którym gleb takich znaleziono
niespelna 25 %.

W okresie jesieni najwieksza zawartoscia azotu azotanowego, podobnie jak w okresie
wiosny, odznaczaly sie gleby w woj ewództwach Dolnoslaskim, Lubuskim i Opolskim.
Na liscie województw z co najmniej 50 % udzialem gleb zasobnych w azot azotanowy
znalazly sie ponadto województwa Wielkopolskie i Zachodniopomorskie.
W wymienionych 5 województwach nalezy sie liczyc z wiekszym przenikaniem
azotanów do wód glebowo-gruntowych w okresie póznej jesieni i zimy. Województwa
Mazowieckie, Podlaskie i Warminsko-Mazurskie charakteryzuja sie ogólnie mala
zawartoscia azotu azotanowego w okresie jesieni.

Omówione prawidlowosci przedstawiono w sposób syntetyczny na rysunkach 3 i 4.
Jak wynika z rysunku 3 w calej Wschodniej i Pólnocno-Wschodniej Polsce gleby

wykazuja w okresie wiosny znacznie mniejsza zasobnosc w azot mineralny od gleb
w Zachodniej i Poludniowo-Zachodniej czesci kraju. Posrednio moze to swiadczyc o
gorszym stanie odzywienia azotem uprawnianych tam roslin.

Dane przedstawione na rysunku 4 pozwalaja natomiast wnioskowac o potencjalnym
zagrozeniu srodowiska nadmiarem azotu pozostajacym w glebie po sprzecie roslin.
Zagrozenie to jest wieksze w Zachodniej i Poludniowej czesci Polski. Sytuacje w
Zachodniej czesci Polski pogarsza fakt przewagi gleb lekkich o mniejszej pojemnosci
wodnej i bardziej narazonych na procesy przemywania, mniejszymi tu wprawdzie od
srednich dla Polski opadami. Z kolei w Poludniowej Polsce przewazaja wprawdzie
gleby zwiezle, ale przewaga opadów nad ewapotranspiracjajest tutaj szczególnie duza.
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Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma, Czeslaw Pietruch

THE CONTENT OF MINERAL NITROGEN IN THE SOILS OF POLAND

SUMMARY

On the recommendation of the Ministry of Agriculture and Rural Development the

program of soil monitoring for the content of mineral nitrogen Nmin, NN03has started in
1997 on about 5000 arabIe fields in whole Poland. The results ofthis programme were
recapitulated in 2003 and published in form ofscientific monograph [Fotyma,E. Et all
2004]. In this paper the most important date, supplemented by regional approach are
presented. The main achievement of this programme was pointing out the classes of
mineral nitrogen content in the spring and nitrate content in the autumn (Table 1,2).
Table 1 can be used for improving the fertilizer recommendations and Table 2 for
predicting the environmental consequences of the mineral nitrogen residues in the soils.
On the base ofthese classes the status ofarable soils in 16 regions (voivodships) in
Poland has been evaluated and presented in graphical form (Rys 1- 4). In the eastem
and southem parts ofPoland the soils are generally poorer in mineral nitrogen that may
have negative consequences for crop productivity but positive consequences for the
quality of groundwater.

Prof. Ewa Fotyma
Department ofPlant Nutrition and Fertilization
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Efot@iung.pulawy.pl



46

100%

75%

50%

25%

0%

8
t"'

E. Fotyma, M Fotyma, Cz. Pietruch

,.-- --------r--r--r-----
-

-----------------
-

-------•....•-------
--

----------------
...,...

...,......,..."T'"T'"T'..,....,..•.....•.....•....."-r-...,...

.b.wysoka

• wysoka
msrednia

• niska

.b.niska

Rys. 1Procentowy udzial gleb o róznej zawartosci azotu mineralnego Nmin w okresie
wiosny w województwach (objasnienia skrótów nazw województw na rys 3 i 4 ).

Fig. 1 The percentage oj the soils belonging to Nmin classes in the spring in 16 regions ot
Poland (explanation oj the abbreviations oj regions on fig. 3 and 4 )
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Rys.2. Procentowy udzial gleb o róznej zawartosci azotu azotanowego NN03 w okresie
jesieni w województwach (objasnienia skrótów nazw województw na rys 3 i 4 ).

Fig. 2. The percentage oJsoUs belonging to NN03 classes in the autumn in 16
regions oj Poland (explanation oj the abbreviations oj regions on fig. 3 and 4 ).
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Rys. 3. Udzial gleb o malej zasobnosci w azot mineralny Nmin w okresie wiosny
w województwach (mala = gleby o bardzo niskiej i 50 % gleb o niskiej zawartosci Nmir/
Fig. 3. The share oj soils poor in mineral nitrogen N min in spring in 16 regions oj

Poland (poor = soils showing very low and half oj the soUs showing low

content oj Nmir/
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Rys. 4. Udzial gleb o duzej zasobnosci w azot azotanowy NN03 w okresie jesieni
w województwach (duza = gleby o bardzo wysokiej i 50 % gleb o wysokiej

zawartosci NNOJJ.

Fig. 3. The share oj soils rich in nitrates NN03 in autumn in 16 regions oj Poland
(rich = soUs showing very high and half oJthe soUs showing high

content oj N mir!



ZASOBNOSC GLEB POLSKI W FOSFOR PRZYSWAJALNY

Wojciech Lipinski

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmuja w Polsce okreslenie zawartosci
przyswajalnego fosforu w glebie. Obecnie dziala w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolni
czych, które badaja rocznie okolo 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby do
radztwa nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartosci fosforu w glebach
Polski.

Slowa kluczowe: fosfor przyswajalny, gleby Polski

Abstract

The basic agrochemical tests in Poland include the determination of available
phosphorus in soi!. Nowadays, there are 17 agrochemical stations operating in Poland,
which carry out tests on approx. 400-500 thousand soil sampIes each year for the sake
of fertilizer advice. These tests constitute the basis for the evaluation of available

phosphorus in Polish soils.
Keywords: available phosphorus, Polish soils

WSTEP

Skladniki pokarmowe roslin wystl:(puja w glebie w róznych formach i ilosciach. Z
punktu widzenia zywienia roslin, najwazniejsza grup l:(stanowia tak zwane frakcje
dostl:(pne lub przyswajalne, na które skladaja sil:(ilosci pierwiastka znajdujace sil:(w
roztworze glebowym, kompleksie sorpcyjnym oraz wystl:(pujace w formie slabiej
rozpuszczalnych soli. O ich pobraniu przez rosliny decyduje wiele czynników, z których
za najwazniejsze nalezy uznac wiek i gatunek rosliny, wilgotnosc i napowietrzenie
gleby, odczyn, stosunki jonowe, a takze temperaturl:( i naslonecznienie.

Podstawa racjonalnego gospodarowania ziemia w rolnictwie oraz naturalnymi
zasobami skladników mineralnych, a takze ich wprowadzania do srodowiska w formie
nawozów, sa testy pozwalajace okreslac aktualny poziom biogenów w glebie, a w
dalszej kolejnosci przewidywac plonowanie roslin i ich jakosc. Wyróznia sil:(zasadniczo

dwie grupy testów: biologiczne oraz chemiczne i fizykochemiczne. Te ostatnie ze
wzgll:(dów organizacyjnych i ekonomicznych staly sil:(powszechne w rolnictwie XX
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wieku, równiez w naszym kraju. Jednym z najwazniejszych pierwiastków w produkcji
roslinnej jest fosfor, którego diagnostyke wykonuje sie w ramach badan chemiczno
rolniczych.

MATERlAL IMETODY BADAN

Badania zasobnosci gleb w fosfor przyswajalny prowadzone sa w Polsce wedlug
jednolitej metodyki. Próbki przeznaczone do badan pobierane sa wedlug normy PN
R-04031; 1997. Jedna próbka glebowa reprezentuje obszar nie przekraczajacy 4 ha
DR. W latach 2000-2004 wykonano badania okolo 2 mln próbek gleb uzytków rolnych
na powierzchni ponad 4 mln ha DR. Oznaczanie zawartosci fosforu przyswajalnego w
glebach prowadzi sie w Polsce metoda Egnera-Riehma (DL). Oceny zasobnosci gleb
w ten skladnik dokonuje sie na podstawie liczb granicznych zawartych w tabeli l i 2.

Tabela 1. Ocena zasobnosci gleb mineralnych wfosfor przyswajalny
Table 1. Evaluation of avai/able phosphorus soi/ abundance in mineral soils

Klasa zasobnosci Zasobnoscgleby mineralnegleby weglanowe
degree of fertility

Fertilitymineral soilscarbonate soils

mg PzOs* 100 -j g glebyV

Bardzo niska/very low<5,0<5,0

IV

Niska/low5,1-10,05,1-10,0

III

Srednia/avarage10,1-15,010,1-20,0

II

Wysoka/high15,1-20,020,1-40,0

I

Bardzo wysoka/very high>20,1>40,1

Tabela 2. Ocena zawartosci fosforu w glebach organicznych
Table 2. Evaluation of phosphorus eon ten ts in organie soi/s

Klasa zasobnosci Zasobnoscmg/l 00 g suchej masy gleby/dry*

degree of fertility

fertility
matter of soi I

V

PzOs

Bardzo niska/very low

<40

IV

Niska/low 41- 60

III

Srednia/avarage 61- 80

II

Wysoka/high 81 - 120

I

Bardzo wysoka/v ery high > 121

- w 0,5 mol Hel odm
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Badania zawartosci fosforu przyswajalnego przeprowadzone przez Okregowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze w Polsce wskazuja, ze 38% gleb charakteryzuje si((bardzo niska
i niska zawartoscia tego pierwiastka. Najwi((cej gleb o zasobnosci bardzo niskiej i
niskiej wyst((puje obecnie w województwach, slaskim, swi((tokrzyskim, malopolskim,
podkarpackim, lubelskim i podlaskim (rys. 1,2). Udzial gleb ubogich w fosfor
przyswajalny w tych województwach osiaga 43-58%. W pozostalych województwach
udzial gleb o zasobnosci bardzo niskiej i niskiej nie przekracza 40%, a w województwie
wielkopolskim wynosi zaledwie 19%. W porównaniu do wyników badan prowadzonych
w latach 1955-1999, zasobnosc gleb w fosfor od poczatku lat 90. ulegala systematycznej
poprawie i obecnie jest wzgl((dnie ustabilizowana [Lipinski 2000, SCHR 2000].

Udzial gleb o zasobnosci bardzo wysokiej i wysokiej jest znaczacy i osiaga obecnie
36% gleb obj((tych badaniami. W stosunku do wyników badan z lat siedemdziesiatych
i osiemdziesiatych udzial takich gleb ulegl wprawdzie zmniejszeniu ,ale gleby o bardzo
wysokiej zawartosci fosforu zajmuja w niektórych województwach ( kujawsko 
pomorskie, wielkopolskie) niemal 30% uzytków rolnych (rys. 1,3). W województwach
warminsko-mazurskim, lódzkim, swi((tokrzyskim i malopolskim udzial gleb o bardzo
wysokiej zasobnosci w fosfor wynosi od 16 do 20% powierzchni uzytków rolnych
obj((tych badaniami. Sytuacja taka moze miec ujemne konsekwencje srodowiskowe z
uwagi na biogenny charakter fosforu.

Podsumowanie

l. Udzial gleb o zasobnosci bardzo niskiej i niskiej w fosfor przyswajalny nie przekracza
38% powierzchni uzytków rolnych objetych badaniami stacji chemiczno-rolniczych.

2. Gleby najubozsze w fosfor przyswajalny koncentruja si((w Polsce Wschodniej i
Poludniowo-Wschodniej.

3. Wyniki badan z lat 2000-2004 wskazujana zwi((kszajacy sie udzial gleb o bardzo
wysokiej zasobnosci w fosfor, co moze miec negatywny wplyw na jakosc wód.
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Rys. 2. Udzial gleb o bardzo niskiej iniskiej zasobnosci w fosfor przyswajalny w
Polsce

Fig. 2. Percent oj soUs oj law and very 10wJertility in available phosphorus in
Poland



54

Zachodnio
Pomorskie

% udzial gleb o bardzo wysokiej

zasobnoscl w tosfor przyswajalny

W Lipinski

do5%
.6-10 %
11- 15 %
16 - 20 %
21 - 25 %
26 - 30 %
31 - 35°.10

pow)'zej 35 %

Rys. 3. Udzial gleb o bardzo wysokiej zasobnosci wfosfor przyswajalny w Polsce
Fig. 3. Percent ofsoils ofvery highfertility in available phosphorus in Poland



ZASOBNOSC GLEB POLSKI W POTAS PRZYSWAJALNY

Wojciech Lipinski

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmuja w Polsce okreslenie zawartosci
przyswajalnego potasu w glebie. Obecnie dziala w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolni
czych, które badaja rocznie okolo 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby do
radztwa nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartosci potasu w glebach
Polski.

Slowa kluczowe: potas przyswajalny, gleby Polski

Abstract

The basic agrochemical tests in Poland inc1ude the determination of available
potassium in soi!. Nowadays, there are 17 agrochemical stations operating in Poland,
which carry out tests on approx. 400-500 thousand soil sampies each year for the sake
of fertilizer advice. These tests constitute the basis for the evaluation of available

potassium in Polish soils.
Keywords: available potassium, Polish soils

WSTEP

Podstawowe badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego obok odczynu,
zawartosci przyswajalnego fosforu i magnezu obejmuja okreslenie zasobnosci gleby w
potas. Niedobory tego pierwiastka zajmuja drugie miejsce po zakwaszeniu wsród
czynników naj silniej ograniczajacych zyznosc gleby [Fotyma, Gosek 2000]. Jest to
wynikiem zmniejszenia zuzycia nawozów tak naturalnych jak i mineralnych
zawierajacych potas [Lipinski 2003]. Konsekwencja tej sytuacji jest deficyt potasu
przejawiajacy siejego ujemnym bilansem na obszarze calego kraju [Igras i in. 2003,
Fotyma, Gosek 2000]. Gospodarka z ujemnym bilansem prowadzi wiec do
wyczerpywania latwo dostepnych form tego skladnika z gleby.
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MATERIAL IMETODY BADAN

Badania zawartosci potasu przyswajalnego prowadzone sa lacznie z badaniami
fosforu, w tym samym wyciagu Egnera-Riehma(DL). Próbki gleby do badan zawartosci
przyswajalnego potasu pobierane sa znormalizowana metoda, tak aby reprezentowaly
obszar nie przekraczajacy 4 ha UR. Wyniki przedstawione w pracy obejmuja lata
2000-2004. W tym okresie wykonano badania okolo 2 mln próbek gleb uzytków rolnych
na powierzchni ponad 4 mln ha UR. Oceny zasobnosci gleb w potas dokonano na
podstawie liczb granicznych przedstawionych w tabeli 2 i 3 z uwzglednieniem kategorii
agronomicznych gleby [Anonymus, 1990].

Tabela l. Ocena zasobnosci gleb w potas przyswajalny
Table l. Evaluation oj available potassium soil abundance

Klasa ZasobnoscK20 mg* 100.1 g gleby w glebach, in the soils
zasobnosc

fertility
i degree of

bardzolekkiesrednieCiezkie
fertility

lekkielightmediumheavy
very light V

Bardzo niska/very<2,5< 5,0< 7,5< 10,0
low IV

Niska/low2.5 - 7,55,1 - 10,07,6 - 12510,1 - 15,0
III

Srednia/avarage7,6 - 12,510,1 - 15,0126- 20,015,1 - 25,0
II

Wysokalhigh12,6 - 17,515,1 - 20,020,1 - 25,025,1 - 30,0
I

Bardzo> 17,6> 20,1> 25,1> 30,1
wvsoka/verv high

Tabela 2. Ocena zawartosci potasu w glebach organicznych
Table 2. Evaluation oJpotassium eon ten ts in organie soils

Klasa zasobnosci Zasobnoscmg K20 *100.1 g suchej masy

fertility

glebv/drv matter of soi1

degree of fertility
KzO

V
Bardzo niskalverv low < 30

IV
Niska/low 31- 60

III
Srednia/avarage 61- 90

II
Wysokalhigh 91 - 120

I

Bardzo wvsoka/verv high > 121

WYNIKI BADAN

Wyniki badan przeprowadzone przez stacje chemiczno-rolnicze wykazaly, ze udzial
gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobnosci w przyswajalny potas wynosi obecnie 47 %
powierzchni uzytków rolnych. Najwiecej takich gleb (ponad 65 %) wystepuje w
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województwach mazowieckim i lódzkim. Na obszarze dalszych osmiu województw
gleby o zasobnosci bardzo niskiej i niskiej zajmuja ponad 50% arealu (rys. 1,2 ).
Najmniej takich gleb znaleziono w województwach kujawsko-pomorskim i wanninsko
mazurskim. Udzial gleb ubogich w potas ulegl, na przestrzeni lat znacznemu zmniejszeniu
gdyz w latach 1955-1965 gleby takie zajmowaly 67 % powierzchni uzytków rolnych.
[Lipinski 2000, SCHR 2000]. Jednak w odniesieniu do wyników z konca lat 90.jest to
poprawa na poziomie zaledwie 2%. Udzial gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartosci
potasu jest wiQkszy od udzialu gleb ubogich w fosfor i magnez co potwierdza teze o
ograniczajacej roli potasu w zywieniu roslin.

Gleby o zasobnosci bardzo wysokiej zajmuja w Polsce nieco ponad 10%
powierzchni. NajwiQcej takich gleb wystepuje w województwie kujawsko-pomorskim
(rys. 3). Powinno to sklaniac do zoptymalizowania nawozenia potasem w
gospodarstwach, w których zawartosc tego skladnika w glebie zabezpiecza potrzeby
pokarmowe roslin uprawnych, a czesto w sposób znaczacy je przewyzsza.

PODSUMOWANIE

l. Gleby ubogie w potas zajmujaw Polscebliskopolowegmntów uzytkowanychrolniczo.
2. Potas przyswajalny w glebach kraju jest obecnie najbardziej niedoborowym

skladnikiem pokannowym roslin.
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Rys. 2. Udzial gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobnosci w potas przyswajalny
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Fig. 2. Percent oj soils oj low and very low Jertility in available potassium
in Poland
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ZASOBNOSC GLEB POLSKI W MAGNEZ PRZYSWAJALNY

Wojciech Lipinski

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Abstrakt

Podstawowe badania chemiczno-rolnicze obejmuja w Polsce okreslenie zawartosci
przyswajalnego magnezu w glebie. Obecnie dziala w kraju 17 Stacji Chemiczno-Rolni
czych, które badaja rocznie okolo 400-500 tys. próbek glebowych na potrzeby do
radztwa nawozowego. Badania te sa podstawa do oceny zawartosci magnezu w gle
bach Polski.

Slowa kluczowe: magnez przyswajalny, gleby Polski

Abstract

The basic agrochemica1 tests in Poland inc1ude the determination of avai1ab1e
magnesium in soi!. Nowadays, there are 17 agrochemica1 stations operating in Poland,
which carry out tests on approx. 400-500 thousand soi1samp1es each year for the sake
of fertilizer advice. These tests constitute the basis for the eva1uation of avai1ab1e

magnesium in Polish soi1s.
Keywords: available magnesium, Po1ish soi1s

WSTEP

Magnez jest jednym z podstawowych biopierwiastków niezbednych w zyciu roslin,
zwierzat oraz czlowieka. Jego niezwykle istotna funkcja wynika glównie z obecnosci
w chlorofilu. Jest on ponadto aktywatorem wielu enzymów. Niedobory magnezu
w paszy moga natomiast prowadzic do tezyczki pastwiskowej u zwierzat.

Na wieksza skale badania zasobnosci gleb w magnez rozpoczeto w latach 60. XX
w. i od tego czasyu tworzone byly racjonalne podstawy nawozenia tym skladnikiem.
Dzis okreslanie jego zawartosci jest obok odczynu, fosforu i potasu jednym
z podstawowych elementów diagnostyki stanu zyznosci gleby.
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MATE~IMETODYBADAN

Zawartosc magnezu przyswajalnego w glebie okreslana jest metoda Schachtschabela

(CaClz 0,0125 mol, dmJ). Próbki gleby do oznaczen Mg pobierane sa, tak jak na
potrzeby badania pR, P i K wedlug normy PN-R-04031; 1997. W latach 2000-2004
wykonano badania okolo 2 mln próbek gleb uzytków rolnych na powierzchni ponad
4 mln ha DR. Oceny zasobnosci gleb dokonano na podstawie liczb granicznych
zamieszczonych w tabelach l i 2.

Tabela 1.Ocena zasobnosci gleb w magnez przyswajalny
Table 1. Evaluation oj available magnesium soi! abundance

Klasa mg Mg *100" g gleby w glebach, in the soils
zasobnosci

Zasobnoscdegree of fertility
bardzolekkiesrednieciezkie

fertility
lekkielightmediumheavy

very light V
Bardzo niska/very<1,0<2,0<3,0<4,0

low IV

Niska/low1,1 - 2,02,1 - 3,03,1 - 5,04,1 - 6,0
III

Srednia/avarage2,1 - 4,03,1 - 5,05,1 - 7,06,1 - 10,0
II

Wysoka/high4,1 - 6,05,1 - 7,07,1-9,010,1 - 14,0
I

Bardzo>6,1>7,1>9,1>14,1
wysoka/very high

Tabela 2. Ocena zawartoscijosjoru, potasu imagnezu w glebach organicznych
Table 2. Evaluation oj magnesium contents in organie soils

Klasa zasobnosci
Zasobnosc, fertility

mg Mg *100.1 g suchej masy

degree of fertility
gleby/dry matter of soil

V

Bardzo niska/very low < 20
IV

Niska/low 21 - 40
III

Srednia/avarage 41 - 80
II

Wysoka/high 81 - 120
I

Bardzo wysoka/very high > 121
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Udzial gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartosci magnezu nie przekracza obecnie w
Polsce 34% uzytków rolnych objt(tych badaniami stacji chemiczno-rolniczych Najwit(cej
gleb ubogich w magnez znaleziono w województwach lubelskim, lódzkim, mazowieckim,
opolskim i wielkopolskim (rys.1,2).W tych województwach gleby o bardzo niskiej i niskiej
zawartosci magnezu stanowia od 40 (wielkopolskie) do 46% (lubelskie) uzytków rolnych.
Najmniejsze arealy gleb ubogich w przyswajalny Mg wystt(puja w województwach
malopolskim, swit(tokrzyskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim. W tych
województwach udzial gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartosci magnezu nie przekracza
30% badanych gruntów. Udzial gleb ubogich w magnez zwit(kszal sit( do poczatku lat
90.W ostatnich latach stwierdza sit( natomiast znaczna poprawt( stanu zasobnosci gleb
w magnez przyswajalny [Lipinski 2000, Lipinski i in. 1998, SCHR 2000] co wyraza sit(
istotnym zmniejszeniempowierzchni gleb obardzo niskiej i niskiejzawartoscitego skladnika.

Gleby o bardzo wysokiej zawartosci magnezu zajmuja obecnie 22% powierzchni
kraju. W województwach malopolskim i podkarpackim udzial takich gleb wynosi 46%.
Wiaze sit( to z regularnym stosowaniem duzych dawek nawozów wapniowo
magnezowych, których produkcja skoncentrowana jest na poludniu Polski.

PODSUMOWANIE

1. Badania zawartosci magnezu przyswajalnego wskazuja na systematycznapoprawt(
zasobnosci gleby w ten pierwiastek.

2. Najwit(cej gleb ubogich w magnez - powyzej 40% uzytków rolnych stwierdza sit(
w województwach wielkopolskim, opolskim, lódzkim, mazowieckim i lubelskim.

3. Wyniki badan z lat 2000-2004 wskazuja na zwit(kszajacy sit( udzial gleb o bardzo
wysokiej zawartosci magnezu, co moze prowadzic do znacznych strat tego
pierwiastka na skutek wymywania.

LITERATURA

Anonymus: 1990. Zalecenia nawozowe. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartosci
w glebach makro- i mikroelementów. Seria P (44), 1-26.
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in provinces
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DYNAMIKA ANTROPOGENICZNYCH PRZYCZYN ZAKWASZENIA GLEB

W POLSCE W OSTATNICH 30 LATACH

Tadeusz Filipek

Akademii Rolnicza w Lublinie

Abstrakt

W pracy dokonano oceny wielkosci oraz czasowego i przestrzennego zróznicowa
nia ladunku protonu [kmol H+ • ha-l. rokI] powstajacego w wyniku gospodarczej
dzialalnosci czlowieka. Podstawa analizy dynamiki antropogenicznej presj i zakwasze
nia w Polsce byly dane z Roczników Statystycznych dotyczace emisji S02' NO x i NH3

oraz zuzycia nawozów azotowych w latach 1975 - 2002. Oprócz zróznicowania cza
sowego uwzgledniono równiez przestrzenna emisj e gazów pochodzenia przemyslowe
go zakladajac, ze emisja na danym terytoriumjest równa suchemu lub mokremu depo
zytowi zanieczyszczen. Uwzgledniajac fakt, ze import zanieczyszczen gazowych jest
zrównowazony eksportem, do obliczen przyjeto, ze w wyniku przemian chemicznych

zanieczyszczen w glebie kazdy mol S02jest zródlem 2 mol H+, a mol NOx l mol H+.
Ladunek protonu wynikajacy ze stosowania nawozów azotowych wyliczono na pod
stawie równowazników kwasowych nawozów uwzgledniajac srednia strukture ich zu

zycia. W porównaniu z danymi z lat 80-tych obecna emisja S02 jest mniejsza okolo
2,5 krotnie. Spadek emisji NO x i NH3 w tym czasie wyniósl tylko okolo 30%. Zmniej
szenie zuzycia nawozów azotowych w Polsce srednio z 69,6 kg N • ha-I w roku 1980
do 33,9 kg N • ha-! w roku 1992 i powolny wzrost do okolo 50 kg N • ha-I obecnie mial
odzwierciedlenie w wielkosci ladunku protonu [kmol H+xha-I] w tym okresie.

Slowa kluczowe: emisja S02' NO x' NH3; zuzycie nawozów azotowych, ladunek pro
tonu [kmol H+ • ha-I. rokl]

Abstract

The estimation of temporai and spatial differentiation of proton load [kmol W • ha-! •
rokl] made as the resuIt of man economic activity was accomplished in the pap er.
Statistical data ofS02, NOx' NH3 emission and the usage ofnitrogen fertilizers in 1975
- 2002 were the base of dynamics analyses of man made acidification pressure in
Poland. Besides temporai differentiation spatial emission of industrial origin gases was
tak en into consideration with assumption of equality of emission and wet and dry
deposition of pollutants on the territory. Taking into consideration equality of import
and export of pollutants, calculations were made with assumption that the resuIt of

chemical transformation every mol ofS02 is the source of 2 mol H+, and mol of NOx



68
T Filipek

creates 1 mol H+. The load ofprotons following nitrogen fertilizers usage was calcu
lated on the bas e of acidic equivalent of N-fertilizers and the structure of average
fertilizers use. Present S02 emission is about 2.5 fold lower in comparison to data of
80-ties. The decrease ofNOx and NH] emission in that period was only 30%. The
decrease of nitrogen fertilizers average use in Poland from 69,6 kg N • ha-I in 1980 to
33,9 kg N • ha-I in 1992 and than slow increase to 50 kg N • ha-1 at present affected
value of protons load in that period.

Key words: S02' NOx' NH] emission, nitrogen fertilizers use, load of proton
[kmol H+ • ha-I. rokl]

Wstep

Zakwaszenie gleb jest jednym z najbardziej powszechnych czynników
ograniczajacych produkcje roslinna i funkcjonowanie naturalnych ekosystemów. [Alam
1981; Aniol 1985; Blake et al. 1994; Borkowska 1988; Dechnik et al. 1990; Filipek
1989; Filipek 1994; Goulding, Blake 1998]. Poznanie tych procesów, a przede wszystkim
zidentyfikowanie czynników nasilajacych pojawienie sie wtórnych skutków zakwaszenia
gleb ograniczajacych produkcje roslinna daje podstawe do wprowadzania optymalnych
technologii uprawy i uzyzniania gleb, a przede wszystkim optymalizacji nawozenia.

Skomplikowana natura procesów chemicznych i biochemicznych w glebach
prowadzacych do zakwaszenia, a potem zlozonosc reakcji zachodzacych w srodowisku
kwasnym sprawia, ze rozwazania dotyczace tych zagadnien musza byc przeprowadzane
fragmentarycznie, chociaz wszystkie one przebiegaja równolegle [Dechnik et al. 1990;
Filipek, Kaczor 1997; Kaczor, Kozlowska 2000; Robson 1989].

Pierwotne procesy zakwaszenia zwiazane byly z naturalnymi procesami
fizykochemicznymi zachodzacymi w przyrodzie, a zwlaszcza z pojawieniem sie zycia
biologicznego. Czynniki - geologiczny i klimatyczny - odgrywaja duza role
w zakwaszaniu gleb. Ponad 90% obszaru Polski zajmuja gleby wytworzone ze skal
osadowych, glównie okruchowych luznych. Z przyniesionych przez lodowce ze
Skandynawii kwasnych skal osadowych nastepowalo wymywanie wapnia oraz innych
kationów o charakterze zasadowym. Wymywanie kationów zasadowych z gleb jest
szczególnie intensywne w rejonach o duzej ilosci opadów, stad najwiecej gleb kwasnych
w obszarze nadmorskim i górskim Polski, gdzie srednio roczna suma opadów jest
wyzsza niz 600 -700 mm [Haynes 1986, Pondel et al., 1991, Roczniki GUS, 1975
2000]. Temperatura decyduje takze o aktywnosci biologicznej gleby, przez co wplywa

na ilosc wytwarzanego w procesie oddychania CO2. W wyzszej temperaturze powstaje
wprawdzie wiecej CO2 w glebie, ale na skutek intensywnego "oddychania gleby"
wydzielany jest on prawie w calosci do atmosfery, a wapn pozostaje w postaci trudno

rozpuszczalnego CaCa]. Z duza aktywnoscia biologiczna gleby wiaze sie czesto wzrost
stezenia protonu w roztworze glebowym (kwasowosci czynnej). Jon H+ powstaje w
wyniku oddysocjowania z grup fenolowych i karboksylowych z kwasów organicznych
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R-COO- + H+ stanowiacych glówne zwiazki wydzielin korzeniowych i sluzów
bakteryjnych oraz produktów posrednich rozkladu substancji organicznej [Badora 1998;
Filipek, Badora 1993; Foy, 1983].

Biologiczne utlenianie zredukowanej formy azotu amonowego do azotanów prowadzi

do zakwaszenia gleb. W wyniku nitryfikacji l mol NH4 +powstaja 2 mol protonu H+.
Utlenianie siarki powoduje równiez wzrost stezenia protonów w glebie, bakterie z
rodzaju Thiobacillus utleniajace siarke elementarna (w glebach zanieczyszczonych wokól
kopalni siarki) lub siarczki (haldy pirytowe) potrafia obnizyc pH do 2-3. Nalezy takze
podkreslic, ze w warunkach ograniczenia dostepu tlenu z atmosfery do gleby na przyklad
w wyniku zalania (powodzie), lub nadmiernego zageszczenia (uzycie ciezkiego sprzetu
na glebie nadmiernie wilgotnej) rozpoczyna sie wykorzystywanie przez mikroorganizmy
tlenu zwiazanego chemicznie w postaci azotanów, tlenków manganu i zelaza oraz
siarczanów do utleniania materii organicznej. We wszystkich tych etapach redukcji
nastepuje konsumpcja protonów, w wyniku której stwierdzony jest okresowy wzrost
pH gleby [Foy 1983; Robson, 1989].

Wiele reakcji chemicznych zachodzacych w srodowisku kwasnym, zwiazanych z
przemianami glinu, manganu, zelaza prowadzi do zwiekszenia stezenia protonu w

glebach. W glebach kwasnych o pH ponizej 4,2 dominujacaformaglinujestAl(~O)t
w uproszczeniu okreslany jako AP+, który moze byc takze zródlem protonu [Bertsch
1990; Gouding, Blake 1998; Porebska, Mulder 1996]. Zakwaszenie gleb powodowane
przez naturalne procesy przyrodnicze nie jest zazwyczaj na tyle intensywne, by
prowadzic do degradacji wlasciwosci srodowiska wzrostu i rozwoju roslin. Degradacja
chemiczna gleb, której pierwotnym skutkiem jest zakwaszenie pojawia sie zwykle
wtedy, gdy przyrodnicze procesy zostana wsparte czynnikami antropogenicznymi
[Filipek, Kaczor 1997; Kaczor, Kozlowska 2000; Motowicka-Terelak, Terelak 1994].

Celem pracy jest przedstawienie wielkosci oraz czasowego i przestrzennego
zróznicowania ladunku protonu [mol H+ • ha-I • rokl] powstajacego w wyniku
gospodarczej dzialalnosci czlowieka.

Metodyka badan

Podstawa analizy dynamiki antropogenicznej presji zakwaszenia w Polsce wyrazonej
ladunkiem protonu [kmol H+ • ha-I. rokI] byly dane z Roczników Statystycznych

dotyczace emisji S02' NOx i NH) oraz zuzycia nawozów azotowych w latach 1975
2002. Oprócz zróznicowania czasowego uwzgledniono równiez przestrzenna emisje
gazów pochodzenia przemyslowego zakladajac, ze emisja na danym terytorium jest
równa suchemu lub mokremu depozytowi zanieczyszczen (Filipek i inni 2003).

Uwzgledniajac fakt, ze import zanieczyszczen gazowych jest zrównowazony
eksportem, do obliczen przyjeto, ze w wyniku przemian chemicznych zanieczyszczen

w glebie kazdy mol S02jest zródlem 2 mol W, a mol NOx l mol H+.Ladunek protonu
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wynikajacy ze stosowania nawozów azotowych wyliczono na podstawie
równowazników kwasowych nawozów przyjmujac srednia strukture zuzycia: siarczanu
amonu 12%, saletry amonowej 47%, mocznika 31%, saletrzaków 10%.

Wyniki badan i dyskusja
Antropogeniczne przyczyny zakwaszenia gleb w ujeciu historycznym

Nawozenie azotem oraz emisja kwasotwórczych zanieczyszczen powietrza SOz'
NO x, NH3 uznawane sa za glówne przyczyny antropogenicznego zakwaszenia. ° ile
pierwsza przyczyna dotyczy prawie wylacznie gleb uzytkowanych rolniczo, to druga
w równej mierze oddzialuje na ekosystemy naturalne i agroekosystemy.

Stosowanie nawozów azotowych powoduje zakwaszenie gleb w stopniu tym
wiekszym, im dawki N sa wyzsze i im wyzszy udzial formy amonowej w nawozach.
Wszystkie nawozy azotowe z wyjatkiem saletrzaków oraz rzadko stosowanych: saletry

wapniowej (Ca(N03)Z i sodowej NaN03 lekko alkalizujacych gleb, zakwaszaja
srodowisko. Azot w postaci amonowej NH/ i mocznika CO(NH)z, który w wyniku
urolizy równiez przechodzi w forme amonowa, powoduje zakwaszenie roztworu

glebowego zarówno w wyniku nitryfikacji jak i pobierania kationu NH/ przez system
korzeniowy roslin. Pobieraniu kationu NH4 + towarzyszy zazwyczaj równowazne
wydzielanie prze korzenie protonu H+.Po wzglednie stabilnym okresie zuzycia nawozów
mineralnych w latach 1975 -1990, kiedy stosowano srednio rocznie od okolo 160,0
do 200,0 kg NPK x ha-l, w roku 1991/92 nastapil gleboki spadekzuzyciaNPK(tab. 1)

Tabela 1. Zuzycie nawozów mineralnych w Polsce w ostatnich 25 latach [kg·ha-1j
Table 1. The consumption ofmineralfertilizers in Poland in last 25 years [kg.ha-I]

Lata
Stosunek

Ladunek W [lanol W·ha-l]N
NPKN:P:K

Years N:P:K ratio
Load ofH+ (krnol H+·ha-l]

1975

60,1181 91:0,8: 1,3 248
1980

69,6192 91:0,7:1.0 2,87
1985

66,117521:0,7:0,9 2,73
1990

68,9163,91:0,6:0.8 285
1992

33,964,81:04:0,4 1,40
1994

42,076,41:0,3:0,4 l 73
1996

47,684,51:04:04 1,97
1998

49,889,61:0,3:0,5 206
2000

48,286,01:0,4:0,5 1,99
2002

49,087,21:0,4:0,5 2,01
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jako skutek wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej w Polsce [Roczniki GUS].
Spadek ten dotyczyl glównie nawozów fosforowych i potasowych, co jeszcze w
wiekszym stopniu uwidocznilo niekorzystne skutki wtórnego zakwaszenia i
niezbilansowanego nawozenia. Udzial azotu w tzw. czystym skladniku (N, PP 5' KP)
wzrósl z okolo 33% w roku 1975 do okolo 55% w ostatnich kilku latach.

Emisja dwutlenku siarki SOz' tlenków azotu NOx stanowi jedna z zasadniczych
przyczyn antropogenicznego zakwaszenia srodowiska. Glównym emitorem SOz i NOx

do atmosfery jest energetyka i przemysl, które wykorzystuja wegiel kamienny i brunatny
jako paliwo [Blake et al. 1994; Dechnik et al. 1990; Dechnik, Kaczor 1994; Filipek,
Kaczor 1997; Goulding, Blake 1998; Kaczor, Kozlowska 2000; Motowicka-Trelak,
Terelak 1994]. W przypadku tlenków azotu takze silniki spalinowe w pojazdach
mechanicznych sa znaczacym zródlem emisji. Sa one istotnym zródlem protonu (tab.
2), który w zdecydowanej wiekszosci deponowany jest w glebie.

Calkowita emisja SOz w Polsce w roku 1980 osiagnela wartosc ponad 4,0 mln ton,
co w przeliczeniu na l ha wynosilo ponad 130 kg. Od tego czasu obserwuje sie
systematyczny spadek emisji dwutlenku siarki. Na obecna znaczaca redukcje depozytu

SOz wplynela w pierwszej fazie rozpatrywanego okresu recesja gospodarcza, a w
drugiej jest ona wynikiem nowej polityki ekologicznej panstwa. Trzeba jednakze
zaznaczyc, ze w porównaniu z europejskimi krajami OECD (Organization of Eco
nomical Cooperation and Development) Polska charakteryzuje sie bardzo wysokim

poziomem ernisji,jak i imisji tlenku siarki IV (Sa). W przeliczeniu na wartosc Produktu
Krajowego Brutto (PKB) oraz na l mieszkanca emisja SOz w roku 1992 byla w kraju
kilkakrotnie wyzsza od emisji w panstwach czlonkowskich OECD.

Tabela 2. Ladunki gazowych zanieczyszczen i protonu w Polsce (srednio na terytorium)
Table 2. Loads oj gaseous pol!utants and proton in Poland (average on territory)

Lata
SOz

NOzNH3

Years

kg·ha']lanol H+·ha']kg.ha']lanol H+·ha'lkg.ha']
lanol H+·ha'

]
1975

100,03,135,70,12b.d.-
1980

132,44,1412,10,26b.d.o

1985
127,53,9843,40,9417,31,53

1990
102,93,194090,8917,6155

1992
83,32,6036 l0,7814,3126

1994
76,22,3835,80,7812,31,09

1996
75,923735,507712,31,09

1998
60,81,9031,80,6911,9105

2000
57,11,7829,10,6311,8104

2002
56,41,7229,00,6512,01,06

b.d. - brak danych, lack ef data
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Niepokój moze budzic bardzo wysoka dynamika wzrostu emisji tlenków azotu w
Polsce w latach 1975-1990. Ilosc emitowanych tlenków azotu NO w tym okresiex

wzrosla okolo siedmiokrotnie. Obecny poziom emitowanych zwiazków azotu
w przeliczeniu na l mieszkancajest w naszym kraju zblizony do poziomu wystepujacego
w europejskich panstwach OECD. Musimy jednak uwzglednic fakt, ze panstwa te
charakteryzuja sie znacznie wiekszym wykorzystaniem pojazdów silnikowych. Nalezy
sie liczyc z tym, ze odnotowywany rozwój motoryzacji w Polsce wplynie w najblizszych
latach na dalszy istotny wzrost emisji zwiazków azotu [Kaczor, Kozlowska 2000;
Motowicka- Terelak, Terelak 1994; Przeglady Ekologiczne 1995; Raport PIOS 1998].

Antropogeniczna emisja tlenków azotu pochodzi prawie wylacznie ze spalania
surowców energetycznych, glównie wegla i pochodnych ropy naftowej. Ostatnio zwraca

sie czesto uwage na emisje tlenków azotu typu NOx ze zródel rolniczych. Powstaja
one w wyniku procesów mikrobiologicznych w glebach uprawnych i odchodach
zwierzecych [Filipek, Kaczor 1997; Sapek A., Sapek B. 1998].

O ile zaspokajanie potrzeb energetycznych i transportowychjest prawie wylacznym,
antropogenicznym zródlem emisji tlenków siarki i tlenków azotu, o tyle produkcja
zywnosci jest podstawowym zródlem emisji amoniaku. Obecnie produkcja zywnosci
wymaga wiecej zwiazanego azotu niz moga dostarczyc go procesy naturalne. W celu
wiec pozyskiwania dostatecznie duzej produkcji wykorzystuje sie dwa zródla zwiazanego
azotu - z syntezy przemyslowej i z wiazania azotu przez uprawy roslin motylkowych
oraz ryzu. Pod koniec dwudziestego wieku to pierwsze zródlo dostarczal ponad 80
mln ton N, a drugie okolo 40 mln ton N rocznie. Ponad 50% tej ilosci zwiazanego
azotu ulega emisji do atmosfery w postaci amoniaku. Ilosc emitowanego azotu
z amoniakiem z produkcji zwierzecej jest wieksza niz azotu emitowanego z tlenkami
azotu w wyniku spalania surowców energetycznych [Roczniki GUS, Sapek A., Sapek
B., 1998].

Amoniak w atmosferze laczy sie szybko z kwasami tworzac aerozol siarczanu
amonu lub azotanu amonu, podwyzszajac tym samym pH opadu. Odczyn opadu nie
jest wiec w pelni wiema miaraj ego potencjalu zakwaszenia, chociaz w licznych pracach
przyjmuje sie bezkrytycznie pH mokrego opadu jako miare potencjalnego zakwaszenia.
Przecietna wydajnosc reakcji amoniaku z kwasami w atmosferze wynosi 30% stezenia
amoniaku w powietrzu na godzine. Ta duza reaktywnosc amoniaku z kwasami ma
powazne skutki w srodowisku, gdyz aerozol NH4 +nie jest skutecznie usuwany z suchym
opadem ijesli nie pada, to moze przemieszczac sie na wieksze odleglosci.

Amoniak w powietrzu pochodzi z licznych zródel o malym nasileniu emisji. Dlatego
stezenie amoniaku i jonu amonu w atmosferze, w poblizu powierzchni ziemi, w zasiegu

kilkuset metrów jest duze, a w zwiazku z tym duzy jest tez depozyt NH3 « NH/.
Zakwaszajace dzialanie jonu amonowego w glebie ujawnia sie poprzez mikrobiologiczna
oksydacje (nitryfikacje), w wyniku której z l mol NH4 +powstaje 2 mol protonu (H+).
Dodatkowo w wyniku pobierania jonu NH4 +przez system korzeniowy roslin w rizosferze
stwierdza sie wzrost stezenia protonu H+,który jest pochodzenia fizjologicznego.
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Sumaryczny ladunek protonów pochodzenia antropogenicznego ulegl na przestrzeni
ostatnich lat wyraznemu zmniejszeniu. Zmieniala siejednoczesnie struktura czynników
skladajacych sie na ten ladunek. Decydujaca role w zakwaszaniu gleb traci malejacy

ladunek S02' zyskuja natomiast wyraznie nawozy mineralne i w mniejszym stopniu
opad amoniaku (Tabela 3 ).

Tabela 3. Ladunki protonu [kmol F -ha-l] pochodzenia antropogenicznego i ich
struktura na przestrzeni 20 lat w Polsce

Table 3. Loads oj man made origin proton [lanol F -ha-l] and its structure in the
period oj the last 20 years in Poland.

Rok, Year Ladunek, 10adPochodzenie ladunku, load origin in %
kmol H+·ha-1

Nawozy,S02N02NH3
Fertilizers 1985

91829431117

1990

84834381018

1995

60431381318

2000

54436331119

2002

53537321220

Pomimo znacznego obnizenia ladunku protonów presja zakwaszenia gleb w Polsce
w ostatnim okresie nie ulegla widocznemu zahamowaniu. Wskazuje na to porównanie
wyników badan odczynu gleb wykonanych w latach 1991-96 z wynikami okresu
1986 [Lipinski 2000). Przyczyny takiego stanu moga byc bardzo rózne. Dla przykladu
w bylym województwie katowickim udzial gleb kwasnych i bardzo kwasnych w latach
1991-96 stanowil 55%, w lubelskim 61%, a w slupskim 40%. W dwu ostatnich obiektach
charakteryzujacych sie nizsza imisja zwiazków siarki i azotu - udzial gleb o pH < 4,5 w
porównaniu z udzialem w okresie 1986-90 obnizyl sie tylko o 5%. Natomiast w bylym
województwie katowickim pomimo dwukrotnego spadku ladunku H+wynikajacego z

imisji S02 ilosc gleb kwasnych i bardzo kwasnych nie ulegla zmianie. Na przykladzie
tego województwa mozna postawic teze, ze znaczna redukcja imisji S02 zwlaszcza w
uprzemyslowionych terenach kraju - nie pociaga za soba spadku presji zakwaszenia
srodowiska wynikajacego z oddzialywania na nie kwasnych opadów. Wyjasnienie tego

zjawiska jak sie wydaje wiaze sie z tym, ze wraz z redukcja emisji S02 obnizono w
tym samym okresie w znacznie wiekszym stopniu emisje pylów majacych charakter
alkaliczny [Hedin, Likens 1997). Nie bez znaczenia jest równiez to, ze emitowane
zanieczyszczenia pylowe stanowia istotne zródlo wapnia i magnezu oraz innych
skladników niezbednych dla wzrostu i rozwoju roslin. Ilosc pylów wyemitowanych w
kraju w roku 1994 byla okolo 4,4 razy nizsza w stosunku do ilosci wyemitowanej w
roku 1980. Takie wyjasnienie potwierdzaja obserwacje i pierwsze wyniki badan
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przeprowadzone w USA i Europie Zachodniej [Graveland et al. 1994; Hedin et al.
1994]. Autorzy w cytowanych pracach podkreslaja potrzebe zwrócenia wiekszej uwagi
na neutralizujace oddzialywanie pylów w atmosferze i w srodowisku glebowym.
Przyczyna braku widocznych efektów w poprawie wlasciwosci srodowiska glebowego
w zwiazku z obnizeniem emisji zwiazków siarki moze byc równiez ich oddzialywanie
nastepcze [Kaczor 1994; Kaczor 1995].

Na wyrazny brak korzystnych zmian w zakresie stanu odczynu gleb w strefie slabego
zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki i azotu znaczny wplyw wywiera stosowanie
nawozów azotowych. Warto podkreslic, ze stosunkowo niewielkiemu obnizeniu
wnoszonego azotu w okresie najwiekszego spadku zuzycia NPK towarzyszylo
jednoczesnie znaczne ograniczenie ilosci stosowanych nawozów wapniowych [Roczniki
GUS 1975-2000].

Terytorialne zróznicowanie ladunku zwiazków zakwaszajacych glebe

Na rysunku l i 2 przedstawiono sumaryczne ladunki zwiazków zakwaszajacych
glebe, podchodzenia antropogenicznego, wyrazone w równowazniku jonów wodorowych
w poszczególnych województwach w latach 1980 i 2000. Obecnie ( 2000 rok)
najwieksza, antropogeniczna presja zakwaszenia gleb wystepuje w Poludniowej Polsce,
z wyjatkiem województwa podkarpackiego, a presja najmniejsza w Polsce Pólnocno
Wschodniej. W okresie ostatniego 20 lecia presja zakwaszenia gleb ulegla bardzo
istotnemu zmniejszeniu, przede wszystkim w wyniku malejacego opadu siarki z
atmosfery (rys 3,4). W skali poszczególnych województw ladunek tlenku siarki ulegl

zmniejszeniu o 5 do 170 kg S02.ha-t. Dla celów praktycznych ladunki zwiazków
zakwaszajacych glebe przeliczono na ilosc tlenku wapnia konieczna do ich zobojetnienia
( rys 4 i 6 ). Dawki ,,zachowawczego" wapnowania powinny aktualnie ( 2000 rok)
wynosic od okolo 50 kg CaO w województwie warminsko-mazurskim, do ponad 500
kg Cao.ha-J w województwie slaskim.

Wnioski

Przeprowadzona analiza wielkosci emisji gazowych zanieczyszczen powietrza i
zuzycia nawozów azotowych w Polsce w latach 1975 - 2002 pod katem zakwaszajacej
presji pochodzenia antropogenicznego pozwolila na wyciagniecie nastepujacych
wniosków.

] . W porównaniu z danymi z lat 80-tych obecna emisja S02 jest mniejsza okolo 2,5
krotnie. Spadek emisji NOx i NH3 w tym czasie wyniósl tylko okolo 30%.

2. Zmniejszenie zuzycia nawozów azotowych w Polsce srednio z 69,6 kg N • ha-l w
roku 1980 do 33,9 kg N • ha-t w roku] 992 i powolny wzrost do okolo 50 kg N •
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ha-I obecnie mial odzwierciedlenie w wielkosci ladunku protonu [kInol H+xha-I]w
tym okresie. Jednak utrzymujace sie nadal niskie zuzycie nawozów fosforowych i
potasowych oraz naturalnych i organicznych w wiekszym stopniu uwidacznia
niekorzystne wtórne skutki zakwaszenia i niezbilansowanego nawozenia.

3. Znaczace ograniczenie emisji S02 a tym samym takze depozytu protonu w
agroekosystemach, nizsza produkcja nawozów naturalnych oraz niskie zuzycie
nawozów potasowych typu siarczanowego i superfosfatu pojedynczego wywoluja
nasilenia niedoborów siarki w produkcji roslinnej.

4. Mimo znacznego spadku ladunku protonu pochodzenia antropogenicznego udzial
gleb kwasnych w Polsce utrzymuje sie na niezmiennie wysokim poziomie. Skutki
zakwaszenia uznac nalezy za przyczyne niskiej efektywnosci nawozenia i
produktywnosci agroekosystemów w Polsce.
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DYNAMICS OF MAN MAD E SOILACIDIFICATION REASONS IN PO
LAND IN LAS T 30 YEARS

Summary

Soil acidification is one the most difficult problems in Polish agriculture and the
environment. The majority of soils in Poland (about 60% ofthe area) are acidic be
cause ofnatural and anthropogenic reasons. Natural processes occurring in soils and
contributing to the acidification are not usually so intensive to lead to degradation. The
real chemical degradation of soil occurs when the natural factors of acidificaton are
combined with anthropopressure. Strong soil acidification leads to significant increase
of concentration of AP+ and other Al species in soil wat er. Aluminium induces the
deficiency of phosphorus, calcium, magnesium, iron and potassium for plants.

The estimation oftemporal and spatial differentiation of proton load [kmol R+ • ha-1 •

rokl] made as the result of man economic activity was accomplished in the paper.

Statistical data ofS02, NOx' NR3 emission and the usage ofnitrogen fertilizers in 1975
- 2002 were the base of dynamics ana1yses of man made acidification pressure in
Poland. Besides temporai differentiation spatial emission of industrial origin gases was
taken into consideration with assumption of equality of emission and wet and dry
deposition of pollutants on the territory. Taking into consideration equality of import
and export of pollutants, calculations were made with assumption that the result of

chemical transformation every mol ofS02 is the source of 2 mol R+, and mol of NOx

creates 1 mol R+. The load of proton s following nitrogen fertilizers usage was calcu
lated on the base of acidic equivalent of N-fertilizers and the structure of average

fertilizers use. Present S02 emission is about 2.5 fold lower in comparison to data of
80-ties. The decrease ofNOx and NR3 emission in that period was only 30%. The
decrease of nitrogen fertilizers average use in Poland from 69,6 kg N • ha-1 in 1980 to
33,9 kg N • ha-l in 1992 and than slow increase to 50 kg N • ha-] at present affected
value of protons load in that period. Rowever lasting stilllow use of phosphorus,
potassium and organic fertilizers maintains disadvantageous secondary effects of soil
acidification and unbalanced fertilization.

ProfTadeusz Filipek
Katedra Chemii Rolnej i Srodowiskowej AR w Lublinie
ul. Akademicka 15,20-950 Lublin
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Rys. 1 . Ladunki protonu [lanol g+ xha-1 J pochodzenia antropogenicznego
w 1980 roku.

Fig. 1. Loads oJman made origin proton [lanol g+ xha-1J in 1980.
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Rys. 2. Ladunki protonu [kmol W xha-1J pochodzenia antropogenicznego
w 2000 roku.

Fig. 2. Loads oj man made origin proton [kmol W xha-1J in 2000.
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Rys. 3. Srednio roczna emisja tlenku siarki(IV) w kg S02.ha-1 w roku 1980
Fig. 3. Average annual sulphur oxide(IV) emission in kg S02.ha-1 in 1980
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Rys. 4. Srednio roczna emisja tlenku siarki(IV) w kg S02.ha-1 w roku 2000
Fig. 4. Average annual sulphur oxide(IV) emission in kg S02.ha-1 2000
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Rys. 5. Dawka tlenku wapnia zobojetniajaca ladunki protonów pochodzenia
antropogenicznego w kg CaOha-1 w 1980 roku.

Fig. 5. The amount oj calcium oxide to neutralize the ejJect oj loads oj man irigin
protons in kg CaOha-1 in 1980.
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Rys.6. Dawka tlenku wapnia zobojetniajaca ladunki protonów pochodzenia
antropogenicznego w kg Cao.ha-1 w 2000 roku.

Fig. 6. The amount oj calcium oxide to neutralize the effect oj loads oj man origin
protons·in kg Cao.ha-1 in 2000.



REGIONALNE ZRÓZNICOWANIE BILANSU AZOTU, FOSFORU I POTASU
W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1999-2003

Jerzy Kopinski

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono bilanse azotu, fosforu i potasu, obliczone wedlug metody
na powierzchni pola, na poziomie kraju i województw. Obliczone salda trzech
makro skladników dla poszczególnych regionów w latach 1999-2003, dostarczaja waznej
informacji o srodowiskowych skutkach dzialalnosci rolniczej. Pozwalaja, bowiem
okreslic obszary charakteryzujacymi sie znacznymi nadwyzkami bilansowymi lub
niedoborami skladników nawozowych. Regionalne zróznicowanie potencjalnych
zagrozen dla srodowiska, których glównym zródlem moga byc azot i fosfor pochodzace
z rolnictwa, przedstawione zostaly na mapach. Glównym kryterium wyodrebnienia
takich regionów byla wielkosc róznic bilansowych poszczególnych skladników (N, P,
K).
Slowa kluczowe: bilans skladników na powierzchni pola, regionalne zróznicowanie
rolnictwa, potencjalne zagrozenia srodowiska.

Abstract

This publication presents soil surfaces nitrogen, phosphorus and potassium balances
at national and regionallevel. Regional balances of macronutrients from the years
1999-2003 provide a better picture for policy makers, enabling them to identify area's
of high surplus or with permanent deficit. The regional differentiation af potential
pollution, which is indicated by mainly nitrogen and phosphorus balances, is presented
on the maps. Nutrients surplus (N, P, K) was the basic element regions separation in
Poland.

Key words: soil surface nutrient balance, regional differentiation of agriculture, potential
environment pollution.
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WSTEP

Polskie rolnictwo, obok róznorodnej struktury obszarowej i intensywnosci produkcj i
(gospodarowania), charakteryzuje sie duzym zróznicowaniem intensywnosci organizacji
[Krasowicz 1996]. Rolnicza dzialalnosc powoduje znaczaca ingerencje w naturalny
obieg skladników pokarmowych. Za najpowazniejsze zagrozenia generowane przez
rolnictwo uznaje sie zwiazki azotu i fosforu, które moga sie przemieszczac do wód
gruntowych i otwartych oraz w przypadku azotu ulatniac do atmosfery. Jednym z
najwazniejszych wskazników potencjalnych zmian agrosrodowiskowych sa bilanse
skladników mineralnych (OECD 2001). Ich salda swiadczy o wykorzystaniu skladników
mineralnych i sa waznym wskaznikiem ekologicznym stopnia rozwoju zrównowazonego
[Kopinski 1999], a takze miara poprawnosci prowadzenia gospodarki nawozowej
(Oenema i in. 2002). Bilanse moga byc sporzadzane na róznych poziomach (pola,
gospodarstwa, rejonu, kraju) i róznymi metodami [Pietrzak 2003]. Jedna z powszechnie
uznanych metod oceny strat i przeplywu skladników nawozowych w srodowisku sa
bilanse sporzadzane wedlug metody zaproponowanej przez OECD "na powierzchni
pola" [Fotyma i in. 2000]. Polskajako czlonek OECD od 1996rokujestzobowiazana
wykonywac corocznie bilans azotu, a od 2002 roku takze bilans fosforu (takze na
poziomie regionalnym). Wyniki bilansów opracowane w JUNG dostarczane sa do
Sekretariatu OECD.

W Polsce w ostatnich latach obserwujemy poglebiajace sie zróznicowanie regionalne
dotyczace oceny stanu funkcjonowania rolnictwa. Jednym z glównych tego przejawów,
obok uwarunkowan srodowiskowych, sa róznice w intensywnosci produkcji [Kus i in.
2001], a takze jako pochodna róznice bilansowe makro skladników [Igras i in. 2003].
Glówny cel pracy stanowilo opracowanie regionalnego zróznicowania bilansów
skladników pokarmowych sporzadzonych metoda na powierzchni pola - w ukladzie
wojewódzkim.

METODYKA BADAN

W tabeli 1 przedstawiono glówne elementy zródlowe bilansów skladników
nawozowych "na powierzchni pola", stanowiaca podstawowa metode OECD, wedlug
której sporzadzane sa bilanse dla Polski i województw [OECD 1999]. Wedlug tej
metody okresla sie róznice pomiedzy iloscia skladników mineralnych wnoszonych i
wynoszonych z gleb uzytków rolnych. Po stronie przychodów uwzglednia sie ilosci
skladników doplywajacych w formie nawozów mineralnych i naturalnych oraz opad z
atmosfery i biologiczne wiazanie azotu przez bakterie symbiotyczne i wolnozyjace, a
takze skladniki dostarczane w materiale siewnym i innych czesciach roslin. Po stronie



86
J. Kopinski

rozchodowej bilansu uwzglednia sie natomiast ilosci skladników w plonach roslin
zbieranych z gruntów ornych i uzytków zielonych.

Wyniki i skladowe elementy bilansów podano jako srednie dla pieciu lat (1999
2003). Wielkosci sald bilansu azotu, fosforu i potasu podane w formie pierwiastkowej,
byly glównym kryterium podzialu regionalnego, przedstawionego na mapach w ukladzie
wojewódzkim.

Tabela 1. Elementy bilansu skladników mineralnych
Table 1. Elements oj nutrient balance

Oznaczenie; Mark

.~QfJL. .••... .. .

Smio
............... -.- ..-- - -.-- ---.- - ,

...~~L_._ .. __._.__.. _

...N.~.Y.1]) __._ .... ._

N.lm

s

SSNBp
Saldo bilansu fosforu (P); Soil surface phosphorus balance

SSNBp = Sor~+ Smio+ Smsi- Swvn

Saldo bilansu potasu (P); Soil surface potassium balance

SSNBp ==-Soat+ Smio_+Smsi- Sw

Danymi wyjsciowymi dla wyliczenia bilansów byly dane statystyczne GUS z lat
1999-2003 [GUS a,b,c 2000-2004] oraz wspólczynniki standardowej zawartosci
skladników w plonach [Fotyma i in. 1995, Karklins 200 l] i w nawozach naturalnych
[Jadczyszyn i in. 2000]. Ilosc azotu w opadzie atmosferycznym przyjeto z danych
PIOS [Szponar i in. 1996], a ilosc azotu wiazanego biologicznie przez bakterie
symbiotyczne oraz organizmy wolnozyjace wedlug standardowych wspólczynników
wiazania [Kerschberger 1997].
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WYNIKI I DYSKUSJA

Bilans azotu

W tabeli 2 przedstawiono wartosci liczbowe elementów bilansu azotu dla Polski.
Podobnie jak w "starych" krajach Unii Europejskiej [Hansen 2000], takze w Polsce
najwazniejsza pozycje w strukturze wnoszenia azotu do gleb uzytkowanych rolniczo
stanowi nawozenie mineralne. Udzial ten w ostatnich latach wynosil ok. 50%, bedac
potwierdzeniem duzego wplywu stosowanych nawozów mineralnych, zarówno na
efektywnosc ekonomicznajak i na sfere ekologiczna. Przedstawione srednie wartosci
liczbowe elementów bilansu azotu (N) dla poszczególnych województw Polski (dla lat
1999-2003), wykazuja znaczne zróznicowanie regionalne. Wynikaja one glównie, jak
twierdza Fotyma [1998] oraz Kopinski i in. [2001], z bardzo duzych róznic w
produktywnosci uzytków rolnych. Jednym z przejawów poglebiajacego sie w ostatnich
latach zróznicowania regionalnego polskiego rolnictwa sa róznice w intensywnosci
produkcji [Kus i in. 2001], majace swoje podloze zarówno w warunkach
srodowiskowych (gleby, klimat) jak i w osiagnietym poziomie techniczno-organizacyjnym
rolnictwa.

Tabela 2. Bilansu azotu dla 16 województw Polski (lata 1999-2003)
Table 2. Soi! surJace nitrogen balance Jor 16 voivodships oj Poland (1999-2003 years)

Województwo
Wartosc elementów bilansu azotu (N) w (kg ha- DR)

Nitrogen (N) balance elements kg ha-] AL (inouts/outJ uts)Voivodship Sor.
SminSmsiINsvm N'lm.S\Vvn.•••.SSNBN

Dolnoslaskie

11539,8255,017,0:,810,0
lCuiawsko-pomorskie

30780,72,97,717,0•••

,8 65 l
Lubelskie

22241.7307217 O0,326,8
Lubuskie

12854,0205017,0A1,8 48,9
Lódzkie

296519306217,0(8,8 48,8
Malopolskie

29334.32310217 O76,216,9
Mazowieckie

28 O35,7266417 O61.628 O
Ooolskie

21969,6285917 O86.330,9
Podkarpackie

21,924,1228217 O63,79,8
Podlaskie

35 O!42,7 2,46417 O71,2····32,4
Pomorskie

20,759,52,67,017,061,245,6
Slaskie

222368227617 O62223,5
Swietokrzyskie

24 l37,4268 l17 O57,431.7
Warminsko-

21,446,32,07,317,0·63,9······30,1
mazurskie Wielkopolskie

38,0659296817 O·74.556.1
Zachodnio-pomorskie

11263 12.37117 O52,848,0
POLSKA POLAND

25,14882,67,017 O·.65,0 •...·...35.5
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Efektem okreslonego poziomu intensywnosci produkcji roslinnej i zwierzecej sa
przedstawione na rysunku l nadwyzki bilansowe azotu w ukladzie regionalnym. W
skali calego kraju bilans azotu na powierzchni pola wykazuje saldo dodatnie rzedu ok.
36 kg N ha" uzytków rolnych. Nadwyzka ta jest mniejsze o ok. 3 kg N ha·l DR w
stosunku do lat 1996-1998 (Fotyma i in 2000). Najwyzsze nadwyzki azotu notowane
sa w regionach pólnocno-zachodnich, a szczególnie w Wielkopolsce i w województwie
kujawsko-pomorskim (ponad 50 kg N ha·l). Dostarczane sa tam na pola uprawne
znaczne ilosci azotu zarówno w nawozach naturalnychjak i mineralnych, które pomimo
wysokiej intensywnosci produkcji roslinnej nie sa w wystarczajaco wysokim stopniu
wykorzystane. Z kolei najmniejszy nadmiar azotu, nie przekraczajacy 17 kg N ha·l
DR - czyli wielkosci przyjetej jako opad atmosferyczny - wystepuje w ostatnich latach
w województwach dolnoslaskim, malopolskim i podkarpackim.

Bilans fosforu

Zestawione w tabeli 3 srednie wartosci liczbowe elementów bilansu fosforu (dla lat
1999-2003) wykazuja takze znaczne zróznicowanie regionalne. Dla okreslonych pozycji
skladowych bilansu róznice te siegaja ponad 100% pomiedzy poszczególnymi
województwami. W skali kraju bilans fosforu jest pozornie zrównowazony, gdyz ilosci
skladnika dostarczane w formie nawozów mineralnych i naturalnych oraz materiale

Tabela 3. Bilans fosforu dla 16 województw Polski (lata 1999-2003)
Table 3. Soil surface phosphorus balance for 16 voivodships of Poland (1999-2003 years)

Województwo
Wartosc elementów bilansu fosforu (P) w (kg ha·l UR)

Phosphorus (P) balance elements kJl ha·l AL (inputs/outputs)Voivodship Sor~
SminISmsi(. ··!;wvn••••SSNBp

Dolnoslaskie
357,90.6lb-l 5

Kujawsko-pomorskie
797.70.7..·····14.6. l 6

Lubelskie
5,38,10,7l 72,4

Lubuskie
37780,58.F38

Lódzkie
7,1530,711,02 l

Malopolskie
6,98,005.11,144

Mazowieckie
6,4780.610.84 l

Opolskie
6,11020,718,1-l l

Podkarpackie
5,16,00,59,62,0

Podlaskie
7,27,40610646

Pomorskie
5413,00,610,98,1

Slaskie
6 l6,70.510,726

Swietokrzyskie
5,5680,610,12,7

Warminsko-mazurskie
4,9540,59,910

Wielkopolskie
10,6800,714,64,7

Zachodnio-pomorskie
3,1I7,2I0,6 10,00,8

POLSKA POLAND

6,27,60,61·!,72,8
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siewnym tylko z niewielka nadwyzka odpowiadajajego pobraniu z plonami roslin i w
skali poszczególnych województw nie moga wskazywac na potencjalne zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Jest ona jednak niezbedna w celu zwiekszenia zawartosci
jego przyswajalnych form w glebie [Fotyma 1999].

Najwyzsza nadwyzke fosforu (8, 1kg P ha-IUR) wykazuje województwo pomorskie.
Region ten wyróznia sie bardzo wysokim zuzyciem fosforowych nawozów mineralnych.
Ujemny bilans fosforu stwierdza sie natomiast w województwie Dolnoslaskim i
Opolskim. W pozostalych województwach saldo bilansu fosforu utrzymuje sie w ciagu
ostatnich lat w przedziale od O do 5 kg P ha-! UR (rys. 2).

Bilans potasu

W Polsce w ostatnich latach notowany jest deficyt bilansu potasu na poziomie 9 kg
K ha-I UR srednio w kraju (tab. 4). W porównaniu do drugiej polowy lat
dziewiecdziesiatych ulegl on jednak zmniejszeniu o ponad 10 kg [Gosek i in. 2001].
Wyliczone ilosci potasu dostarczanego w nawozach naturalnych sa srednio ok. póltora
razy wyzsze od ilosci tego skladnika zastosowanych w nawozach mineralnych. W
poszczególnych województwach proporcje te wahaja sie od 0,55 w zachodniopomorskim
do 3,16 w lódzkim. Dla bilansu potasu oraz poprawy zasobnosci gleb, podobnie jak i

Tabela 4. Bilansu potasu dla 16 województw Polski (lata 1999-2003)
Table 4. Soil surface potassium balance for 16 voivodships of Poland (1999-2003 years)

Województwo
Wartosc elementów bilansu potasu (K) w (kg ha-! DR)

Potassium (K) balance element s kg ha-! AL (inputs/outputs)
Voivodship Soro

SminSmsi•.SWVI1SSNBK

Dolnoslaskie
1321792,061,4-283

Kui awsko-pomorskie
34,520,12,368.0-11,1

Lubelskie
27,0I18 OI2,7 57,9·········-102

Lubuskie
14,015,61,739,7-8,4

Lódzkie
35,411,22,956,6-7,2

Malopolskie
36,8I16,3 2,266.9-11,5

Mazowieckie
34,318,2I2,6 ·••58,0-3,0

Opolskie
24,431 32,2·.82,1 -24,2

Podkarpackie
27812,22,256,4-14,3

Podlaskie
44,014,9I2,4 62,9-l 5

Pomorskie
23,432,122. 53,54,2

Slaskie
25917,62,056,6-11,1

Swietokrzyskie
30,011,72553,2-9,0

Warminsko-mazurskie
25,314,01,752,9-11,9

Wielkopolskie
41 719,62,470,8-6 9

Zachodnio-pomorskie
12,622,81,946,7-9,4

POLSKA POLAND

29,718,12,359,5-9,3
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dla fosforu, istotna jest suma wprowadzanych skladników w nawozach naturalnych i
mineralnych.

Poza województwem pomorskim, saldo bilansu potasu jest ujemne na obszarze
calego naszego kraju, przy czym najwiekszy deficyt stwierdza sie w województwach
dolnoslaskim i opolskim (rys. 3). Ujemne saldo bilansu potasu w tych województwach
przekracza poziom -20 kg K ha-IUR, chociaz przyczyny tego stanu moga byc zupelnie
odmienne w kazdym z regionów. Nalezy wyraznie podkreslic, ze w zestawieniu z
niska zasobnoscia naszych gleb w potas, jego niedobór w Polsce ma wymiar alarmujacy
[Lipinski 200 l].

WNIOSKI

1. Bilans azotu liczony metoda na powierzchni polajest dla kraju dodatni (srednia z
lat 1999-2003 wynosi 35,5 kg N ha-I). Najwyzsze nadwyzki bilansowe tego
skladnika (ponad 50 kg N ha-l), wskazujace na potencjalne zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego, stwierdza sie w województwach kujawsko-pomorskim
i wielkopolskim.

2. Bilans fosforu srednio dla kraju, liczony metoda na powierzchni pola, jest
zrównowazony, a niewielka nadwyzka bilansowa nie moze wskazywac na
potencjalne zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

3. Najwyzsze saldo fosforu stwierdzono w województwie pomorskim i bylo glównie
efektem duzych dawek nawozów fosforowych. Najnizsze ujemne salda bilansu
fosforu wystapily w województwach dolnoslaskim oraz opolskim.

4. Saldo bilansu potasu jest ujemne na obszarze calego kraju (z wyjatkiem
województwa pomorskiego). Najwiekszy deficyt, rzedu 20-30 kg K ha-I,
obserwujemy - tak jak w przypadku fosforu - w województwach dolnoslaskim
oraz opolskim.
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Jerzy Kopinski

THE REGIONALDIFFERENTIATION OFNITROGEN, PHOSPHORUSAND
POTASSIUM BALANCES IN POLISHAGRICULTURE

FROM 1999-2003 YEARS

Summary

Polish agriculture is characterised differentiation of area structure and level
intensity production. Nutrient management system is the relatively tools for sustainable
activities in agriculture. The nutrient balance is the basic element describing the
sustainability. Surplus or deficit is a very important indicator for developing nutrient
management strategies by national, regional and farm scale. One of these methods,
proposed by international organisatiolls, such as OECD, is the soi l surface nutrients
balance. This balance measures the difference between the nutrient inputs to an
agricultural system (mainly from livestock manure and chemical fertilizers) and the
outputs of nutrients from agricultural (mainly uptake by crops and forage). This indicator
provides information on the potentialloss of nitrogen to the soil, surface or ground
water (eutrophication) and air quality (acidification). Results soil surface nitrogen and
phosphorus balances, which are calculated by IUNG, were provided for OECD
Directorate.

This publication presents soil surfaces nitrogen, phosphorus and potassium balances
at national and regionallevel (Tab. 2-4). Regional balances of macronutrients from the
last years (1999-2003) provide a better picture for policy makers, enabling them to
identify area's ofhigh surplus or with permanent deficit. Nutrients surplus (N, P, K kg
ha-I ha) was the basic element regions separation in Poland. The nitrogen, phosphorus
and potassium balances presented on the maps (Fig. l, 2, 3) showed the country's
regional differentiation over the last five years. The balances are given for nutrients
expressed in an elementary form.

Nitrogen balance was positive in the whole ofPoland and the greatest surplus was
found in Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie provinces. These regions characterised
very intensive animaI production and high level mineral fertilizers. The least surplus
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Rys. 2. Saldo bilansu fosforu na uzytkach rolnych w Polsce w latach 1999-2003
Fig. 2. Soil surface phosphorus balance for agriculturalland in Poland

([rom 1999-2003 years).
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kg Pha-' UR

Rys. 3. Saldo bilansu potasu na uzytkach rolnych w Polsce
w latach 1999-2003

Fig. 3. Soil surface potassium balance for agriculturalland in Poland
(1999-2003 years).
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Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W latach 1998-2002 przeprowadzono badania monitoringowe zawartosci azota
nów, fosforanów, potasu, wapnia i magnezu w wodach drenarskich wokolo 770 punk
tach kontrolnych na terenie calego kraju. Stwierdzono, ze rozklad zawartosci tych
skladników w wodzie znacznie odbiega od rozkladu normalnego, dlatego jako miare
przecietnej zawartosci zastosowano mediane ajako miare rozproszenia przewidywane
zakresy stezen. Okreslono przecietne zawartosci oraz przewidywane zakresy stezen
badanych skladników w wodach z drenów pobranych jesienia w ukladzie województw.
Slowa kluczowe: wody z drenów, azotany, fosforany, potas, wapn, magnez

Abstract

In the years 1998-2002 in about 770 sites was being monitored for the content of
nitrates, phosphates, potassium, calcium and magnesium in the drainage waters. The
distribution of date was far from normal and therefore median was proposed as the
measure of average and expected concentrations as the measure of the scatter of these
elements concentration. The average concentration and expected ranges of the con
centration of examined elements in drainage waters were overestimated in the frame of
voivodeships.
Key words: drainage waters, nitrates, phosphates, potassium, calcium, magnesium

Wprowadzenie

Zawartosc skladników mineralnych wywiera decydujacy wplyw najakosc wód. W
Polsce jakosc wód powierzchniowych i podziemnych glebinowych oraz wglebnych
podlega regularnej kontroli w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska [9]. Zakres
i sposób prowadzenia monitoringu oraz kryteria jakosci tych wód sa jednoznacznie
okreslone i uregulowane prawnie i odpowiada wymaganiom Ramowej Dyrektywy
Wodnej (Water Framework Directive) ustanowionej przez Parlament Europejski w
2000 roku [4].
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Jednak wody podziemne zaliczane do tzw. plytkich wód gruntowych, a przede
wszystkim do tzw. wód glebowo-gruntowych nie podlegaj a regulamemu monitoringowi
i dla tych wód nie opracowano jednolitych kryteriów oceny. Badania nad skladem wód
drenarskich prowadzono dotychczas w Polsce w sposób fragmentaryczny w scislych
doswiadczeniach polowych oraz w wybranych punktach ekosystemów lesnych,
lakowych i gruntów ornych. Charakterystyka statystyczna dotychczasowych wyników
polegala najczesciej na podawaniu wartosci srednich stezen oraz ich wartosci
minimalnych i maksymalnych. Nie wykonano takze dotychczas regionalnej oceny
zawartosci skladników mineralnych w wodach drenarskich.

W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny zawartosci skladników
mineralnych w wodach drenarskich w ukladzie województw, dysponujac
reprezentatywna populacja wyników z obszaru calej Polski. Zaproponowano takze
nowe podejscie do oceny statystycznej ich zawartosci w wodach. Jako miare przecietnej
zawartosci przyjeto mediane ajako miare rozproszenia wyników przewidywane stezenie.

Zakres monitoringu i metodyka badan

Przedstawione w pracy wyniki pochodza z badan monitoringowych
przeprowadzonych na terenie calego kraju w latach 1998-2002 w sieci gospodarstw
kontrolnych. Monitoring gospodarstw wykonywany byl przez Stacje Chemiczno
Rolnicza w Wesolej i jej oddzialy terenowe. Metodyczny nadzór nad badaniami
sprawowal Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach. Jednym z
zasadniczych elementów monitoringu byly badania zawartosci skladników mineralnych
w wodach drenarskich.

Siec gospodarstw kontrolnych zlokalizowano we wszystkich województwach. Do
badan wybrano w sposób losowy gospodarstwa typowe dla danego województwa.
Typowania gospodarstw dokonano przede wszystkim w oparciu o kryteria ekonomiczne
i przyrodnicze. Podstawowym kryterium ekonomicznym byla produkcja towarowa.
Dlatego tez do badan wytypowano gospodarstwa uzyskujace dochód przede wszystkim
z dzialalnosci rolniczej a dochody spoza gospodarstwa stanowily uzupelnienie dochodu
rolniczego. Glównym kryterium przyrodniczym wyboru populacji gospodarstw na terenie
danego regionu byly warunki glebowe. Zgodnie z tym kryterium wyboru gospodarstw
dokonano w sposób zapewniajacy objecie badaniami podstawowych typów, kompleksów
i kategorii agronomicznych gleb wystepujacych w regionie. Kryterium dodatkowym
bylo posiadanie przez gospodarstwo systemu drenarskiego na wszystkich lub czesci
gruntów i dostep do wylotów saczków drenarskich. Liczbe gospodarstw w
poszczególnych regionach ustalono proporcjonalnie do ich obszaru.

W gospodarstwach objetych badaniami wytypowano pola produkcyjne na gruntach
ornych i trwalych uzytkach zielonych z bezposrednim dostepem do wód drenarskich.
Wody drenarskie pobierano jesienia w kazdym roku w tych samych ustalonych punktach,
przewaznie na kilku polach gospodarstwa. Próbki pobierano w terminie ok. 6 tygodni
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od konca zbiorów roslin do poczatku jesiennych prac polowych. Przy pobieraniu próbek
wody starano sie zapewnic ten sam przedzial czasowy w kazdym roku badan. Liczbe
pobranych próbek w poszczególnych latach badan na obszarze calego kraju podano na
rysunku 1. Zróznicowanie liczebnosci obserwacji w poszczególnych latach badan bylo
wynikiem ukladu warunków atmosferycznych, gdyz ze wzgledu na brak opadów nie
zawsze istniala mozliwosc pobrania próbki wody z kazdego ujecia. Próbki wody
zabezpieczano i przewozono do laboratoriów lokalnych oddzialów Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej.

Analizy próbek wody wykonywano w laboratoriach oddzialów Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej. Zawartosc azotanów okreslano metoda kolorymetrii
przeplywowej zgodnie z norma PN-82/C-045 76/0.

Przed podjeciem wlasciwych analiz statystycznych wyniki wstepnie oczyszczono z
ewidentnie blednych obserwacji. Oczyszczony zbiór danych poddano weryfikacji za
pomoca testu Chi-kwadrat, w celu oceny zgodnosci ich rozkladu z rozkladem
normalnym.

W celu uzyskania informacji o polozeniu i rozproszeniu badanych zmiennych
wyliczono fraktyle zawartosci poszczególnych skladników mineralnych w wodach.
Fraktyle dziela zbiór danych, uporzadkowany wedlug wartosci badanej cechy, na
podzbiory charakteryzujace sie odpowiednim prawdopodobienstwem przyjecia przez
zmienna wartosci nalezacej do danego podzbioru. Poslugujac sie ta metoda okreslono
progi zawartosci skladników mineralnych kolejno w przedzialach do 1,5, 10,25,50,
75,90,95 i 99 % obserwacji. Na podstawie analizy fraktyli wyodrebniono przewidywane
zakresy stezen skladników mineralnych. Dolna granice przewidywanego zakresu
stanowila wartosc z fraktyla < 1 % a gómaprzedzial do 90 %, co w praktyce oznacza
90 % prawdopodobienstwo jego wystapienia w zbiorze danych.

Wyniki badan

Przecietna zawartosc skladników mineralnych w wodach drenarskich

Rozklad stezen wszystkich badanych skladników mineralnych w wodach, w
poszczególnych latach badan i srednio w badanym okresie byl lewostronnie skosny i
znacznie odbiegal od rozkladu normalnego (tab. 1). Swiadcza o tym dodatnie
wspólczynniki asymetrii i dosc wysokie wartosci wspólczynnika kurtozy. Próby
normalizacji rozkladu poprzez matematyczne przeksztalcanie danych (m.in.
logarytmowanie) okazaly sie nie skuteczne, dlatego tez jako miare przecietnego stezenia
azotanów przyjeto mediane. Mediany stezenia skladników, w obrebie tych samych
obiektów badawczych, nie róznily sie istotnie pomiedzy latami, co umozliwia uogólnianie
wyników dla calego okresu badan. Jak wynika z tabeli 1 przecietne stezenia
poszczególnych skladników pokarmowych byly dosc zróznicowane. Badane wody

zawieraly najmniej fosforu a najwiecej wapnia. Zawartosc wszystkich analizowanych
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skladników pokarmowych byla jednak nizsza od podawanych we wczesniej
przeprowadzonych badaniach.

W celu wyznaczenia zakresu przewidywanych stezen skladników mineralnych
sporzadzono fraktylowy rozklad zawartosci skladników w wodach (tab. 2). Jako górna
granice zakresu przewidywanego przyjeto frakty190 % odrzucajac 10 % obserwacji
skrajnych z przedzialu od 90 do 100 %. Górna granice zakresu przewidywanego

wyznaczaja zatem stezenia 19,0 mg N-N03 'dm-3, 1,35 mg P04'dm3, 22,3 mg K·
dm-3, 170 mg Ca 'dm3 i 28 mg Mg ·dm-3•

W zakresie przewidywanym miesci sie 90 % oznaczonych zawartosci skladników
mineralnych w wodach drenarskich. Z porównania zakresów przewidywanych z
zakresem stezen od minimalnego do maksymalnego widac wyraznie, ze przewidywane
zakresy stezen byly kilkakrotnie mniejsze.

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna rozkladu stezen skladników mineralnych (mg'
dm -3) w wodach drenarskich w latach 1998-2002 n=5411

Table 1. Statistical characteristic oj the distribution oj mineral elements
concentrations (mg' dm -3) in drainage waters in the years 1998-2002
n=5411

StandaryzowanyStandaryzowany.Skladnik wspólczynnikwspólczynnik kurtozyMediana
Element

asymetrii"Standardized kurtosisMedian
Standardized skewness

coefficient
coefficientN-N03

80,8147,03,60
P04

53,6 32,60,15
K

570,0 703,04,70
Ca

52,9 118,085,0
Mg

70.1 188,0137

wartosc wspólczynnika powyzej 2,0 swiadczy o odstepstwie od rozkladu normalnego
• coefficient higher than 2,0 indicates deviation from normal distribution

Tabela 2.Fraktyle stezen skladników mineralnych w wodach drenarskich (mg' dm-3)
3

~ . _ ......._~~ ............ _. _r. _._ .... _._ P'. r _______ - .. ---- ---u.

Skladnik Fraktyle %
Element

Fractals %
1

510255075909599

N-N03
0,Ql0,070,221,023,609,6019,026.546,9

P04
0,010,Ql0.020,050,160.451.352,502,61

K
0,300,701,002,104,7010.022,337,891,0

Ca
2,6517,132956,985,0122 O170.0201,0284.0

Mg
0,973,004,608,2013.720,028,035,051,2
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Tabela 3. Zakresy minimalny i maksymalny oraz zakres przewidywanych stezen
skladników mineralnych w wodach drenarskich (mg' dm·3)

Table3. Minimum and maximum ranges and the range oj the expected
concentration oj mineral elements in drainage waters (mg' dm.3)

Min.-max.Zakres przewidywanych stezen
Skladnik

(100 % próbek)(90 % próbek)
Element

Min.-max.Range of the expected concentrations
(100% ofsamples)

(90% of samoles)

N-NO)

001-83,7 0,01-19 O
P04

001-2,69 0,01-1,35
K

0,10-837,0 0,30-223
Ca

018-690,0 2.65-170,0
Mg

0,01-138.0 0.97-28,0

Jak wynika z literatury, lewostronnie skosne rozklady zmiennych sa powszechnie
spotykane w populacjach wyników dotyczacych stezen skladników w wodach lub ich
zawartosci w glebach, a takze obserwacji biometrycznych roslin [1,2]. Konsekwencje
tego faktu nie sa powszechnie doceniane i w wiekszosci badan przeprowadzanych na
wiekszych zbiorach danych stosuje sie formalnie nie dozwolone charakterystyki
statystyczne. Poslugiwanie sie poprawna analiza statystyczna ma duze implikacje
praktyczne. Wspomniano juz wczesniej, ze we wszystkich dotychczasowych
opracowaniach z zakresu skladu chemicznego wód drenarskich oraz w wiekszosci
prac dotyczacych wód powierzchniowych i podziemnych, zbiory danych poddawano
bardzo uproszczonej analizie statystycznej, nie badajac rozkladów stezen analizowanych
pierwiastków. W pracach tych zakladano "z góry", ze stezenia skladników mineralnych
w wodach maja rozklad normalny, w zwiazku z tym podawano jedynie srednie
arytmetyczne stezenie - jako miare polozenia i minimalne lub maksymalne wartosci
stezen a niekiedy odchylenie standardowe -jako miary zmiennosci badanej populacji
wyników.

Zakres wartosci od minimalnej do maksymalnej obejmujacy 100 % obserwacji,
jest znacznie szerszy od zakresu wartosci przewidywanych obejmujacego 90 %
obserwacji (tab. 3). Zawezenie to odbywa siejednakkosztem "wyciecia" niskich wartosci
stezen skladników i poszerzenia tego zakresu w kierunku wartosci wyzszych. Jakosc
wód drenarskich jest zatem znacznie "gorsza" w ocenie opartej o srednia arytmetyczna,
niz w ocenie rzeczywistej, uwzgledniajacej skosny charakter rozkladu stezen badanych
skladników.

Zakres przewidywany okresla sie w zaleznosci od wlasciwosci badanej cechy,
przyjmujac okreslone prawdopodobienstwo wystapienia wartosci przecietnej

(przewaznie 90, 95 lub 99%). Podejscie takie stosowano dotychczas przewaznie do
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okreslania zakresów zawartosci pierwiastków sladowych w róznych typach gleb. W
stosunku do wód, ocene oparta na analizie rozkladu i medianie jako wartosci przecietnej
zastosowano po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych [1,2]. Metodyka badan w
zakresie statystycznej oceny wyników monitoringu wód w skali Unii Europejskiej nie
jest jeszcze ujednolicona. W Europie podejscie takie przebija sie dopiero w badaniach
naukowych a pierwsze prace z tego zakresu zaczely sie pojawiac pod koniec lat 90
tych [6,7].

Regionalne zróznicowanie zawartosci skladników mineralnych w wodach
drenarskich

Regionalne zróznicowanie zawartosci azotanów w wodach drenarskich
przedstawiono na mapach w ukladzie województw (rys. 2-6). Ocena ta moze sluzyc
weryfikacji potencjalnych zagrozen wód skladnikami mineralnymi w tym biogennymi
pochodzenia obszarowego jesienia, gdyz zgodnie z wynikami licznych badan zagrozenie
dla hydrosfery nadmiarem skladników mineralnych wystepuje o wiele czesciej jesienia,
niz wiosna [5,8]. Spowodowane jest to tym, ze w okresie jesiennym wykorzystanie
skladników pokarmowych w produkcji roslinnej jest nizsze a ich nadmiar przedostaje
sie do wód gruntowych wraz z opadami.

Przecietna zawartosc azotanów w wodach drenarskich wiekszosci województw
byla niska. Najmniej azotanów zawieraly wody drenarskie pólnocnej i wschodniej
czesci Polski. Jedynie w województwie Slaskim zawartosc azotanów przekraczala norme
okreslona Dyrektywa Azotanowa [3] (rys. 2). W województwie Wielkopolskim
zawartosc azotanów zblizala sie do normy. Na obszarze tych dwóch województw
prawdopodobnie istnieje zagrozenie dla jakosci plytkich wód gruntowych spowodowane
nadmiarem azotanów pochodzenia obszarowego.

Drugim skladnikiem biogennym, decydujacym w najwiekszym stopniu o eutrofizacji
sa fosforany. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrazliwych na zanieczyszczenia zwiazkami azotu ze zródel rolniczych
Dz. U. Nr 241, poz. 2093 z 2002 roku jako graniczna dla procesu eutriofizacji przyjmuje

sie zawartosc fosforanów ponizej 0,7 mg PO 4' dm-3• Zawartosc fosforanów w wodach
drenarskich byla zróznicowana regionalnie (rys. 3). Najwiecej fosforanów zawieraly
wody drenarskie z pólnocnej czesci Polski i z obszaru województwa Lódzkiego. Na
tych obszarach przecietne stezenie fosforanów przekraczalo kryterium eutrofizacji i

dochodzilo nawet do 2 mg PO 4 . dm3. We wschodniej i poludniowej czesci Polski
stezenia fosforanów byly bardzo niskie i na tym obszarze niebezpieczenstwo eutrofizacji
plytkich wód gruntowychjest najmniejsze.

Zróznicowanie zawartosci potasu w skali regionalnej wahalo sie w granicach od
ponizej 2,1 do ponad 4,7 mg K . dm-3 (rys. 4). Najmniej potasu zawieraly wody
drenarskie ze wschodniej czesci Polski, co prawdopodobnie zwiazane jest z niska
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zasobnoscia gleb tego regionu w przyswajalny potas. Wieksze ilosci potasu zawieraly
wody centralnej i zachodniej czesci kraju.

Przecietne stezenie wapnia takze róznilo sie regionalnie (rys. 5). Najwiecej wapnia
zawieraly wody drenarskie z obszaru Wielkopolski, co bylo prawdopodobnie efektem
stosunkowo duzego zuzycia nawozów wapniowych w tej czesci kraju. Znaczne ilosci
wapnia zawieraly takze wody drenarskie w województwie Swietokrzyskim, co z kolei
wiazalo sie z budowa skaly macierzystej gleb tego regionu; w przewadze wystepuja
tutaj gleby z duza zawartoscia skal weglanowych.

Najwiecej magnezu zawieraly wody drenarskie z centralnej czesci kraju (rys. 6). W
wiekszosci województw z tego obszaru zawartosc magnezu byla wieksza od przecietnej
dla kraju. W pólnocnej czesci Polski zawartosc magnezu w wodach drenarskich byla
niska.
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Janusz Igras, Czeslaw Pietruch

MINERALELEMENT CONCENTRATION IN
THE DRAINAGE WATERS IN POLAND

SUMMARY

The paper presents the results ofthe monitoring studies carried out in Poland over
the years 1998-2002 in a net of722 contral farms. The farms were being monitored by
the Agrachemical Station in Wesola and its local branches and methodically supervised
by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy. They were located
under the conditions typical for particular voivodeships. There were some praduction
fie1ds selected on the arabIe lands and permanent grasslands, which are presently used
that had a direct access to drainage water. Drainage water was collected each year at
the same points in the autumn (after crop harvest) at drain outlets.

The sampies were analysed with the unified, standard methods at the laboratories
of the Agrochemical Station's branches. AUlaboratories were involved in the
interlaboratory contra 1of analysis quality. The results of water sample analyses were
then transferred to the main database placed at the Institute of Soil Science and Plant
Cultivation. A number of water sampies coUected from the drains during the spring and
in the autumn was 5411. Before a right statistical analysis was started, aU incorrect
observations had be en rejected. Then a set of data was verified using the chi-square
test in order to assess whether a distribution is in compliance with anormai distribu
tion. As the observations of aU mineral elements proved to have skew correlation
(arithmetic mean and the median differed) they were, at the initial stage of statistical
analysis, logarithmed to reduce variabies to normal distribution. However, the proce
dure did not lead to achieve anormai distribution of the results, so the median was
assumed as the best measure to determine the average element concentrations. To get
better information on location and the scattering of variabies the concentration fractals
were calculated. Fractal analysis was used to select the expected element ranges with a
bottom limit of a fractal value < l %, and an upper limit - a range up to 90%.

The average concentration of mineral elements and their expected ranges are pre
sented in the tables 1-3.

The regional differentiation of analysed e1ements are presented in figures 2-6.
The average nitrate concentration on the most area ofPoland was positive and less

than Nitrate Directive regulation. The highest concentration of nitrate was found only
in Slaskie voivodeship. It may have negative influence for the quality of surface and
ground water. The concentration of phosphates was regionally differed and highest
quantity of phosphates was found in north and partly central area of Poland in
voivodeships Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie and Lódzkie.
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Potassium content in regional scale was differed trom 2, l to 4,7 mg K . dm3• The
lowest quantities ofpotassium contained drainage water from eastem part ofPoland
and highest waters from central and western regions. Average ca1cium and magnesium
concentration was regionally differed also. The highest quantity of ca1cium was found
in the drainage waters trom Wielkopolskie and Swietokrzyskie viovodeships. The highest
quantity of magnezium was found in the drainage waters collected in the central part of
Poland. In the northern voivodships concentration of magnesium was lowest.

Dr Janusz Igras
Department ofPlant Nutrition and Fertilization
Institute ofSoil Science and Plant Cultivation

Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, Poland
ij@iung.pulawy.pl



106 1. 19ras, Cz. Pietruch

,--
1400 '

1276

1200 1 ___

1203
_1174_

1000
800 -

I
600 -

400200O

1998

1999200020012002

Rys 1. Liczba próbek pobranych na obszarze calej Polski
w poszczególnych latach badan

Number oj sampIes collected all over Poland in the years 1998-2002
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mg H-H,\' clm·3
< 1.10
1.11·2.20
2.::1I1 • 3.40
3.41,5.70
5.71·11.30
> 11.30

Rys, 2, Przecietna zawartosc azotanów w wodach drenarskich
w ukladzie województw w Polsce

Average content oj nitrates in the drainage waters in the Jrame oj
voivodeships
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mgP04,dm·3
<0.20
0.20 - 0.40
0.41- 0.70
>0.70
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Rys. 3. Przecietna zawartosc fosforanów w wodach drenarskich
w ukladzie województw w Polsce

Average content of phosphates in the drainage waters in the frame of
voivodeships



Zawartosc skladników biogennych w wodach drenarskich w Polsce

mg K·dm·3
< 2.10
2.10·4.70

> 4.70

Rys. 4. Przecietna zawartosc potasu w wodach drenarskich w ukladzie
województw w Polsce

Average content oj potassium in the drainage waters in the Jrame oj
voivodeships
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< 50.1
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Rys. 5. Przecietna zawartosc wapnia w wodach drenarskich w ukladzie
województw w Polsce

Average content oj calciurn in the drainage waters in the Jrarne oj
voivodeships
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mg Mg·dm-3
<8.20

8.20 -13.70
> 13.70

Rys. 6. Przecietna zawartosc magnezu w wodach drenarskich w ukladzie
województw w Polsce

Average content oj magnezium in the drainage waters in the Jrame oj
voivodeships
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UDZIAL STACJI CHEMICZNO-ROLNICZYCH

W MIEDZYNARODOWYCH BADANIACH PORÓWNAWCZYCH

Wojciech Lipinski*, Anna Watros **

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

Abstrakt

Do opracowania wykorzystano wyniki badan miedzylaboratoryjnych realizowa
nych w ramach programu WEPAL. W pracy analizowano wyniki uzyskane przez
wszystkie laboratoria, które wziely udzial w programie WEPAL-ISE oraz WEPAL
IPE, a na ich tle oceniano laboratoria stacji chemiczno-rolniczych.
Slowa kluczowe: badania miedzylaboratoryjne, WEPAL

Abstract

In the preparation of this paper the results of the interlaboratory tests carried out as
part ofthe WEPAL program were used. The paper analyses the results obtained by aU
laboratories that participated in the WEPAL-ISE and WEPAL-IPE programs, and against
their background the laboratories of chemical and agricultural stations were assessed.
Keywords: interlaboratory tests, WEPAL

Wstep

Do udzialu w miedzynarodowych badaniach porównawczych, Stacje Chemiczno
Rolnicze przystapily po raz pierwszy w 1997 roku. Poczatkowo udzial byl dorywczy i
obejmowal tylko wybrane parametry gleby - glównie metale ciezkie. Obecnie w
badaniach miedzylaboratoryjnych programu WEPAL (Wageningen Evaluating
Programmes for Analytical Laboratories) biora udzial wszystkie Okregowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze w ramach badania gleby i materialu roslinnego [Lipinski i in.
2003, WEPAL, Quarterly Report 1998-2004]. Wyniki tych badan podlegaja ocenie nie
tylko w Wageningen, ale przede wszystkim sa analizowane w poszczególnych
laboratoriach i sa jednym z najwazniejszych narzedzi oceny pracy laboratoryjnej i
bieglosci w badaniach [PN-EN ISO/lEC 17025; 2001].

Celem pracy bylo porównanie wyników badan miedzylaboratoryjnych realizowanych
przez laboratoria stacji chemiczno-rolniczych w programie WEPAL-ISE i WEPAL
IPE na tle wyników wszystkich uczestników tych programów.
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Material imetody

W latach 1998-2004 laboratoria stacji chemiczno-rolniczych wykonaly ponad 18
tys. oznaczen w materiale glebowym (ISE) i okolo 19 tys. w materiale roslinnym (IPE)
[Lipinski i in. 2003, Quarterly Report 1998-2004]. Wyniki analizy gleby przekazywano
do Wageningen w okresach kwartalnych natomiast wyniki analizy roslin w latach 1998
1999 6 razy w roku (po 6 próbek), po tym okresie takze w okresach kwartalnych.

W materiale roslinnym badano zawartosc, metali ciezkich - Cd, Pb, Cu, Mn, Zn,
Cr, Ni, As, Fe,boru i makroelementów - Ca, K, Mg, N, P, Na. W materiale glebowym
okreslano, zawartosc metali ciezkich - Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Cr, Ni, As, Fe, pH,
zawartosc materii organicznej, zawartosc azotu ogólnego, zawartosc przyswajalnych
form P, K, Mg.
Badania prowadzono z wykorzystaniem nastepujacych metod analitycznych:

• Mineralizacja materialu roslinnego do oznaczen metali ciezkich w HClO 4 i
HN O) (1 :4), oznaczanie metoda AAS i (As) metoda generacj i wodorków,

• Mineralizacja materialu roslinnego w H2SO 4 i HP2' oznaczanie Mg - AAS,
K, Ca, Na - metoda fotometrii plomieniowej, P - metoda kolorymetryczna,
N - metoda potencj ometrycznego miareczkowania, B (po mineralizacj i na
sucho) metoda kolorymetryczna.

• Ekstrakcja metali ciezkich z gleby w wodzie królewskiej (so-called),
oznaczanie metali ciezkich metodaAAS, i (As) metoda generacji wodorków,

• Oznaczanie Nog. - metoda Kieldahla,

• Oznaczanie magnezu metodaAAS po ekstrakcji 0,01 mol CaC12,

• Oznaczanie P (kolorymetrycznie ) i K (metoda fotometrii plomieniowej) po
ekstrakcji mleczanem wapnia (DL),

• Oznaczanie pH - potencjometrycznie w l mol KCl· dm-),
• Oznaczanie zawartosci materii organicznej w glebie - metoda wagowa.

Dla kazdego wyniku obliczany jest parametr znormalizowanej zmiennej (z
score), która obrazuje rozrzut wyników od wartosci sredniej, obliczonej po odrzuceniu
wyników odbiegajacych od zadawalajacych [Quarterly Report 1998-2004, Van Dijk
1999, 1999a].

W pracach bedacych przedmiotem analizy bralo udzial, w zaleznosci od badanych
parametrów od 47 do 125 laboratoriów (IPE) oraz 144 (rSE) z calego swiata w tym
równiez laboratoria stacji chemiczno-rolniczych. Do oceny wyników analiz stacji
chemiczno-rolniczych wybrane zostaly losowo dwa okresy badan materialu glebowego
i materialu roslinnego. W obydwu przypadkach weryfikowano wyniki uzyskane w
roku 2002 [Quarterly Report 1998-2004]. Do analizy wybrano wyniki badan dotyczace
zawartosci metali ciezkich w materiale glebowym i roslinnym. Pod uwage brano te
pierwiastki, które moga oddzialywac toksycznie na zywe organizmy, a mianowicie
kadm, olów, miedz i cynk. Pierwiastki te z uwagi na ich znaczacy wplyw na zdrowie
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ludzi i zwierzat leza w kregu zainteresowan laboratoriów rolniczych i srodowiskowych.
Poprawnosc badan w tym zakresie ma wyjatkowe konsekwencje ekologiczne, zdrowotne
i ekonomiczne. W pracy analizowano wyniki uzyskane przez wszystkie laboratoria,
które wziely udzial w programie WEPAL-ISE oraz WEPAL-IPE, a na ich tle oceniano
laboratoria stacji chemiczno-rolniczych ..

Do oceny wyników prac laboratoryjnych wykorzystano parametr zmiennej-Z (z
score), która wylicza sie wg wzoru:

Z= a-x/s

gdzie:
a - wynik z laboratorium
x - srednia wszystkich wyników
s - odchylenie standardowe od sredniej.

Jako kryterium oceny przyjeto trzy stopnie oceny:
Z < 2 - ocena zadowalajaca,
2 < Z < 3 - watpliwa,
Z> 3 - nie zadowalajaca.

Wyniki bedace przedmiotem badan, uzyskane przez laboratoria biorace udzial
w programie WEPAL uszeregowano wedlug uzyskiwanej oceny charakteryzowanej
zmIenna z:

•. liczba wyników, gdzie z-score nie przekracza 2,
• liczba wyników, gdzie z-score miesci sie w przedziale 2-3,
• liczba wyników, gdzie z-score przekracza 3,

Na tej podstawie ustalono procentowy udzial wyników w poszczególnych grupach i na
ich tle porównano wyniki laboratoriów polskich.

Wyniki badan

Udzial w uznanym programie wymiany próbek i danych jest jednym z podstawowych
warunków prawidlowego funkcjonowania wspólczesnych laboratoriów badawczych.
Laboratoria Stacji Chemiczno-Rolniczych, z uwagi na dotychczasowy charakter badan
uczestnicza w programie badan materialu glebowego i roslinnego, a ilosc okreslanych
parametrów zwieksza sie z kazdym rokiem (rys. l).

Ocene wyników zawartosci kadmu w materiale roslinnym zamieszczona na rysunku
2. Analiza uzyskanych rezultatów wskazuje, ze na laczna liczbe 179 oznaczen, 75,42%
stanowily wyniki oceniane jako zadowalajace. 5,59% wyników zaliczyc nalezy do
oznaczen watpliwych i 19,55% do niezadowalajacych. W laboratoriach stacji chemiczno
rolniczych badania wykazaly 83,33% wyników zadowalajacych, natomiast wyniki lezace
w przedziale zmiennej "Z" pomiedzy 2 i 3 stanowily 5%. Udzial wyników
niezadowalajacych w laboratoriach SChR wynosil 11,67% i byl prawie dwukrotnie
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korzystniejszy od rezultatów uzyskanych w calej populacji laboratoriów.
W badaniach zawartosci olowiu w materiale roslinnym uczestniczylo w

analizowanym okresie 47 laboratoriów, a ich wyniki zamieszczone zostaly na rysunku
3. Wskazuja one ze, z lacznej liczby 176 oznaczen 78,98% stanowily wyniki zaliczane
do przedzialu zmiennej "Z" ponizej 2. Tylko 2,84% wyników wykazywalo wartosci
watpliwe, natomiast oznaczenia zaliczane do niezadawalajacych stanowily az 18,18%.
W laboratoriach SChR udzial wyników zadawalajacych byl korzystniejszy o 11punktów
procentowych i wynosil 89,83%. Wyniki przyporzadkowane do zmiennej "Z" w
przedziale od 2 do 3 zajmowaly 3,39% natomiast niezadowalajace obejmowaly 6,78%,
stanowiac ponad 3-krotnie korzystniejsze rezultaty w porównaniu do wszystkich
beneficjentów programu.

Na rysunku 4 zamieszczono wyniki badan zawartosci cynku w materiale roslinnym,
gdzie sposród 459 oznaczen 80,17% zaliczono do rezultatów zadowalajacych. 7,84%
ocenianych oznaczen nalezalo do grupy watpliwych a 11,76% uznano za
niezadowalajace. Wyniki pochodzace z polskich laboratoriów w 96,76% byly
zadawalajace. Wyniki watpliwe i niezadowalajace obejmowaly jedynie po 1,67%
wyników.

Analiza wyników zawartosci miedzi w materiale roslinnym, przedstawiona na
rysunku 5 wykazala, ze sposród 495 oznaczen, 73,33% stanowily wartosci zadowalajaca.
Wyniki uznane za watpliwe osiagaly 9,3% ogólu oznaczen, natomiast do grupy
rezultatów niezadowalajacych zaliczono az 16,77%. Laboratoria stacji chemiczno
rolniczych uzyskaly az 98,08% wyników zadowalajacych i zaledwie 1,92% watpliwych.
Nie wystapily w tym przypadku wyniki niezadowalajace.

Analiza wyników zawartosci kadmu w materiale glebowym zamieszczona zostala
na rysunku 6. Wskazuja one, ze na laczna liczbe 439 (100%), 75 % wyników zaliczyc
mozna bylo do grupy zadowalajacych. 7% wyników znalazlo sie w przedziale rezultatów
watpliwych i az 18% uznano za niezadowalajace. Wyniki uzyskane przez laboratoria
stacji chemiczno-rolniczych ksztaltowaly sie o wiele korzystniej. Liczba wyników
prawidlowych wynosila 91%, a watpliwych zaledwie 9%. Tym samym nie odnotowano
wyników niezadowalajacych.

Wyniki badan zawartosci olowiu w materiale glebowym zamieszczono na rysunku
7. Na laczna liczbe 520 wyników (100%),82,90 % stanowily rezultaty, które mozna
zaliczyc do grupy wyników zadowalajacych. W ogólnej liczbie oznaczen olowiu, 7, l 0%
wyników nalezalo do grupy watpliwych a 10% uznano za niezadowalajace. Liczba
wyników prawidlowych uzyskana przez laboratoria SChR wynosila 92% i byla o blisko
10% wyzsza od sredniej calej populacji. Wyniki watpliwe stanowily 4%, podobnie jak
wyniki niezadowalajace.

Analiza wyników zawartosci rteci w materiale glebowym zamieszczona zostala na
rysunku 8. Uzyskane wyniki wskazuja, ze na laczna liczbe 239 (100%), 86 % zaliczyc
mozna bylo do grupy wyników zadowalajacych. 4% wyników znalazlo sie w przedziale

rezultatów watpliwych i az 10% uznano za niezadowalajace. Laboratoria stacji
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chemiczno-rolniczych uczestniczace w badaniach rteci w materiale glebowym uzyskaly
w tym samym okresie badawczym 100 % wyników prawidlowych.

W wyniku prowadzonych badan miedzylaboratoryjnych materialu glebowego,
analizowano takze zawartosc cynku. Wyniki zamieszczono na rysunku 9. N a laczna
liczbe wyników wynoszaca 468 (100%), 77 % charakteryzowalo sie wielkoscia
wspólczynnika "Z" ponizej 2. 7% wyników znalazlo sie w grupie watpliwych i az 16 %
uznano za niezadowalaj ace. Wyniki uzyskane przez laboratoria stacj i ksztaltowaly sie
o wiele korzystniej, gdyz liczba wyników prawidlowych wynosila 100 %.

Analiza wyników zawartosci miedzi w materiale glebowym zamieszczona zostala
na rysunku 10. Wskazuja one, ze na laczna liczbe wynoszaca 594 oznaczenia (100%),
77 % wyników zaliczyc mozna bylo do grupy zadowalajacych. 8% wyników znalazlo
sie w przedziale rezultatów watpliwych, a 15 % uznano za niezadowalajace. W tym
samym periodzie laboratoria stacji chemiczno-rolniczych uzyskaly 95% rezultatów
prawidlowych. 2 % ocenianych wyników lezalo w przedziale zmiennej "Z" 2-3, a 3%
wyników uznano za niezadowalajace.

Podsumowanie

1. Wyniki przeprowadzonych badan wskazuja na znaczne zainteresowanie
laboratoriów rolniczych i srodowiskowych udzialem w programie
miedzynarodowych testów glebowych i roslinnych.

2. Laboratoria stacji chemiczno-rolniczych biorace udzial w programie WEPAL
ISE oraz WEPAL-IPE, wykazywaly wyzszy poziom bieglosci przejawiajacy
sie wiekszym udzialem wyników zadawalajacych.

3. W badaniach kadmu i olowiu w materiale roslinnym wyniki uzyskiwane przez
laboratoria stacji chemiczno-rolniczych byly 2-3 razy korzystniejsze w
porównaniu ze wszystkimi uczestnikami programu, natomiast najwyzszym
poziomem charakteryzowaly sie wyniki badan miedzi i cynku.

4. W badaniach gleby udzial wyników niezadowalajacych uzyskanych w
laboratoriach stacji chemiczno-rolniczych byl 2,5 do 5 razy nizszy w
porównaniu ze wszystkimi uczestnikami programu WEPAL-ISE.
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Wojciech Lipinski, Anna Watros

PARTICIPATION OF CHEMICALAND AGRICULTURAL STATIONS IN
INTERNATIONALCOMPARATIVE TESTS

Summary

The chemica1and agricultural stations began to participate in international comparative
tests for the first time in 1997. Initially, participation was cyclic and covered only
selected soi l parameters - mainly heavy metais. Nowadays all regional chemical and
agricultura1 stations participate in the tests of the interlaboratory program WEPAL
(Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) as part ofthe tests
on soil and plant material. The results of these tests are assessed not only in Wageningen,
but most of all are analysed in particular laboratories and constitute one of the most
important too1s in the assessment ofthe laboratory work and expertise in tests.

The paper assesses the results ofthe tests concerning hcavy metais in soil and plant
material. It takes into considcration those e1cments which may have a toxic influence
on live organisms such as cadmium, lead, mercury, copper and zinc. Due to their
significant influence on the hea1th of peop1e and anima1s, these e1ements are of interest
to agricu1tural and environmentallaboratories. The correctness of these tests in this
regard has exceptional ecological, health and economic consequences. This paper analyses
the results obtained by alllaboratories which participated in the WEPAL-ISE and
WEPAL- IPE programs, and against their background the laboratories of chemical and
agricultural stations were assessed. The results subject to assessment were obtained by
laboratories which participated in the WEPAL program, and were grouped according to
obtained score characterized by variable with:

• number of results where z-score does not exceed 2,
• number ofresults where z-score is contained in the range 2-3,
• number of results where z-score exceeds 3.
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On this basis the percent ofthese results in each group was calculated and against
this background the results of the laboratories of chemical and agricultural stations
were compared.

The laboratories ofthe chemical and agricultural stations participating in the WEPAL
ISE and WEPAL-IPE programs demonstrated a higher level of expertise, shown by a
greater percentage of satisfactory results.

In the tests on soil the percentage ofunsatisfactory results obtained in the laboratories
ofthe chemical and agricultural stations was 2.5 to 5 times lower in comparison to all
participants ofthe WEPAL-ISE program.

In the cadmium and lead tests on plant material the results obtained by the laboratories
ofthe chemical and agricultural stations were 2-3 times more favourable in comparison
to all program participants, and the copper and zinc tests achieved the highest level.

Wojciech Lipinski
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,
ul. Zólkiewskiego 17,05-075 Warszawa-Wesola,
e-mail: wlipinski@schr.gov.pl
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Rys. 1. Ogólna ilo/,c oznaczen przeprowadzonych przez laboratoria stacji
chemiczno-rolniczych w programie WEPAL-!PE i WEPAL-!SE w latach 1998-2004
Fig. 1. Total num ber ofanalysis dealing with agrochemicallaboratories in the
WEPAL-1SE and WEPAL-1PE programs in the years 1998-2004
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Rys. 2. ~vniki badan zawarto,~ci kadmu w materiale roslinnym WEPAL-!PE
Fig. 2. The test results ofcadmium content in plant material WEPAL-/PE
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Rys. 3. Tljmiki badan zawartosci olowiu w materiale roslinnym WEPAL-]PE
Fig. 3. The test results oj lead content in plant material WEPAL-]PE
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Rys. 4. Wyniki badan zawartosci miedzi w materiale roslinnym WEPAL-]PE
Fig. 4. The test results oj copper content in plant material WEPAL-]PE
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Rys. 5. Wyniki badan zawartosci cynku w materiale roslinnym WEPAL-IPE
Fig. 5. The test results oj zinc content in plant material WEPAL-IPE
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Rys. 6. Wyniki badan zawartosci kadmu w materiale glebowym WEPAL-ISE
Fig. 6. The test results oj cadmium content in soi! material WEPAL-ISE
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Rys. 7. Wyniki badan zawartosci olowiu w materiale glebowym WEPAL-ISE
Fig. 7. The test results oj lead content in soi! material WEPAL-ISE
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Rys. 8. Wyniki badan zawartosci rteci w materiale glebowym WEPAL-ISE
Fig. 8. The test results oj mercUlY content in soi! material WEPAL-ISE
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Rys. 9. WYniki badan zawartosci miedzi w materiale glebowym WEPAL-ISE
Fig. 9. The test results oj copper content in soi! material WEPAL-ISE
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Rys. 10. Wyniki badan zawartosci cynku w materiale glebowym WEPAL-ISE
Fig. 10. The test results zinc content in soil material WEPAL-ISE




