
























IDstoria i zadania stacji chemiczno-rolniczvch w Polsce 13

podejmowanych przez rzad decyzji dotyczacych wielkosci produkcji nawozów

oraz ich dystrybucji ..

W latach szescdziesiatych, obok badan zakwaszenia i zawartosci

makroelementów stacje chemiczno-rolnicze rozpoczely oznaczanie zawartosci w

glebach rozpuszczalnych form mikroelementów - boru, miedzi, manganu,

molibdenu i cynku. Podstawowym celem prowadzonych na szeroka skale badan

bylo rozpoznanie zawartosci przyswajalnych fonn mikroelementów w glebach

Polski i wyznaczenie rejonów wykazujacych niedobory badanych skladników.

Uzyskane wyniki badan stanowily podstawe opracowania map zasobnosci gleb

uzytków rolnych w Polsce w mikroelementy, w ukladzie jednostek

administracyjnych.

Wzrastajacy systematycznie w latach 1965-75 poziom nawozenia

mineralnego wymagal prowadzenia specjalistycznego doradztwa nawozowego,

opartego o wyniki badan zasobnosci gleb w danym gospodarstwie. Odpowiadajac

na potrzeby rolnictwa stacje chemiczno-rolnicze zmienily zasadniczo od 1975 roku

system badan glebowych - zrezygnowano z badan masowych prowadzonych w

odniesieniu do jednostek administracyjnych (wsi, województwa) na rzecz badan

wykonywanych dla potrzeb indywidualnego gospodarstwa. Ten system

agrochemicznej obslugi gospodarstw rolnych stosowany jest do chwili obecnej 

stacje analizuja rocznie dla potrzeb doradztwa nawozowego ponad 500 tysiecy

próbek, oznaczajac stopien zakwaszenia i zawartosc makroskladników oraz okolo

15 tysiecy próbek na zawartosc mikroskladników. Wyniki badan i opracowane na

ich podstawie zalecenia nawozowe przekazywane sa producentom rolnym.

W prowadzonym przez stacje doradztwie nawozowym, obok wyników

badania gleb, wykorzystywane sa równiez badania materialu roslinnego - zaleznie

od zlecenia producenta rolnego wykonywana jest pelna analiza skladu

chemicznego (makro- i mikroskladników) lub analiza czesci wskaznikowych dla

potrzeb dolistnego nawozenia.

Obok prowadzonych systematycznie badan zakwaszenia i zasobnosci gleb

w makro- i mikroelementy, waznym zadaniem realizowanym przez stacje w latach

















































































































































































































































































































































Zasady i zakres monitorowania wlasciwosci 2:leb 181

z glebokosci 0-10 cm. Próbki srednie stanowily mieszanine próbek pojedynczych

(15-20 sztuk) pobranych specjalna laska wykonana ze stali nierdzewnej.

Oznaczenia laboratoryjne i archiwizacja danych

W powietrznie suchych próbkach glebowych, przesianych przez sito o

srednicy oczek l mm oznaczono sklad granulometryczny i odczyn gleb (pHH2o i

pH1MKC1). Zawartosc materii organicznej i metali ciezkich (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)

oznaczono w próbkach glebowych utartych w mozdzierzu agatowym (20 min) i

przesianych przez sito o srednicy oczek O, l mm, Stezenie Cu, Ni i Zn w glebach

oznaczono w wyciagu mieszaniny HN03 + HCI (woda królewska) metoda ASA w

plomieniu acetylen - powietrze, a Cd i Pb metoda ASA po ekstrakcji z roztworu

otrzymanego podczas mineralizacji gleby woda królewska po zageszczeniu do fazy

organicznej z uzyciem piorolidynodwukarbaminianu amonu [Bolibrzuch i in.,

1978]. Jakosc oznaczen sprawdzono wlaczajac do kazdej serii analitycznej próbke

wzorcowa (SRM-Standard Reference Material) oraz próbki w podwójnej ilosci,

które stanowily okolo 10% kazdej analizowanej serii.

Oznaczone wlasciwosci gleb oraz zawartosc w nich metali ciezkich

pozwolily, stosujac przyjete kryteria, na zaliczenie gleb do okreslonych klas

(stopni) zanieczyszczenia i zaproponowanie sposobu ich zagospodarowania

[Kabta-Pendias i in., 1993].

Pozyskane informacje o punktach badawczych oraz wyniki analiz

laboratoryjnych próbek glebowych pobranych z tych punktów zgromadzono w

komputerowej bazie danych, obslugiwanej przez system informatyczny

MONIT.EKO.GLEB. System ten umozliwia wprowadzenie nowych informacji do

bazy danych, szybka ich aktualizacje i latwe pozyskiwanie niezbednych informacji.

Wazna funkcja systemu jest mozliwosc wykonania wydruku informacji

charakteryzujacych wlasciwosci gleb i stopie1'1 ich zanieczyszczenia metalami

ciezkimi dla okreslonego punktu i roku wykonania bada1'1oraz generowania odpo

wiednich map zawartosci poszczególnych pierwiastków, odczynu gleb, stopnia

zanieczyszczenia gleb okreslonymi pierwiastkami itp. Przy pomocy programów










































