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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-11-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
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Předmluva

Text ISO 14238:2012 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 190 Kvalita půdy Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 14238:2013 technickou komisí CEN/TC 345
Charakterizace půdy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14238:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 14238:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Půda se skládá z živých a neživých složek, které se vyskytují v komplexním a heterogenním prostředí.
Půdní mikroorganismy se významně podílejí na koloběhu některých živin, a proto jsou nezbytné pro
udržování úrodnosti půdy. Jedním z nejdůležitějších mikrobiálních procesů v půdě je mineralizace
dusíku, který se vyskytuje v organických formách, na amonné ionty (amonifikace) a potom na
dusitany a dusičnany (nitrifikace). Každé dlouhodobé narušení tohoto procesu by mohlo nepochybně
ovlivnit úrodnost půdy.

1 Předmět normy



Tato norma specifikuje laboratorní postupy pro stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace půdními
mikroorganismy.

Pro hodnocení kvality půdy nebo účinků kontaminace je uveden postup, kterým se stanoví rychlost
a rozsah mineralizace dusíku v půdách známé nebo neznámé kvality.

Pro zkoumání potenciální toxicity chemických látek pro mineralizaci dusíku v půdách je uveden
jednoduchý postup, který umožňuje stanovit vliv jednotlivých chemických látek a poskytuje základ pro
porovnání jejich toxicity.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


