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patentových práv.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
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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.

