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BOHDAN DOBRZAŃSKI

POSTANOW IENIA KONFERENCJI KOORDYNACYJNEJ
KRAJÓW  DEMOKRACJI LUDOW EJ DOTYCZĄCE METODYKI 

BADANIA FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEB

W czerwcu 1958 r. w Leningradzie odbyła się konferencja w spraw ie 
koordynacji badań naukowych i ujednolicenia m etodyki oznaczania fi
zycznych właściwości gleb, z udziałem  przedstaw icieli Bułgarii, Czecho
słowacji, NRD, Polski, W ęgier i Związku Radzieckiego.

Wygłoszone re fe ra ty  dotyczyły:
a) m etodyki badania składu mechanicznego i agregatowego gleb,
b) m etodyki oznaczania cieplnych właściwości i obliczania bilansu 

cieplnego gleb,
c) m etodyki badania wodoodpornej s tru k tu ry  gleb,
d) m etodyki badania wodnych właściwości gleb,
e) stanu  badań fizycznych właściwości gleb i opracowania nowej m e

todyki w  poszczególnych k rajach  uczestniczących w Konferencji.

K onferencja uchw aliła następujące zalecenia:

W  zakresie składu mechanicznego:

Do oznaczania składu mechanicznego gleb należy używać m etody 
opisanej przez N. A. Kaczyńskiego w  czasopiśmie „Poczwowiedienie” 
n r  6/1956, z k tó rą  należy porównać m etody stosowane w poszczególnych 
krajach.

Do kontroli zaleca się m etody opisane przez prof. M. M. Godlina w bro
szurce ,,0  m echanicznym  i agregow anym  składzie gleb” , Kijów 1958. Jed
nocześnie w  każdym  z krajów  należy prowadzić badania w celu udosko
nalenia i stw orzenia klasyfikacji m echanicznych elem entów gleby oraz 
ustalenia klasyfikacji gleb w edług składu mechanicznego. Ważne jest 
stworzenie możliwości dla określenia zawartości w  glebie cząstek o śred
nicy m niejszej od 0,0005 i 0,0001 mm. Jednocześnie zaleca się prowadzić 
prace nad udoskonaleniem  m etod określania powierzchni właściwej gleby.
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W  zakresie m etod określania wodoodporności agregatów glebow ych:
1. Dla badań porównawczych zaleca się następujące m etody przygo

towania próbek glebowych do oznaczania wodoodporności agregatów:
a) nasycenie kapilarne,
b) nasycenie wodą po w yparciu powietrza z próbki,
c) szybkie włożenie próbki do wody (m om entalne zwilżenie),
d) kapilarne zwilżenie próbki z długim  przetrzym aniem  próbki w  kon

takcie z wodą.
2. Przygotow ane próbki rozsiewa się w  wodzie na sitach. M etodyczne 

wskazówki o sposobie usunięcia powietrza z próbki prześle dr K ulm an 
(NRD), a dla innego rodzaju przygotowania — patrz B iuletyn po Agro- 
nomiczeskoj Fizykie n r 3, w  pracy P. W. W ierszinina, I. B. Rewuta.

3. K onferencja zaleca również zbadanie następującego zagadnienia:
a) wodoodporność poszczególnych frakcji gleb (7— 5, 5— 3, 3— 1 mm),
b) m etody oznaczania wodoodporności agregatów dla przepuszczalno

ści gleb (w próbkach o nie naruszonej i naruszonej strukturze),
c) m etodę oznaczania wodoodporności agregatów według Jana Mie- 

czyńskiego (Polska).
Dla oznaczania ciężaru objętościowego (porowatości) gleby zaleca się 

przyjęcie cylindra o powierzchni podstawy 100 cm2 i wysokości 100 cm.
Konieczne jest dalsze opracowanie m etody oznaczania zmienności 

agregatów glebowych (ciężaru objętościowego), w szczególności nowych 
metod, pozwalających przeprowadzić pom iar zwięzłości i porowatości 
m ikroagregatów  <  0,5 mm.

Do badania ciężaru objętościowego (porowatości) agregatów  poleca się 
metodę parafinow ania według Polskiego.

W zakresie wodnej gospodarki g leb:
Zebrani uważają, że wilgotność gleb powinna być w yrażana nie tylko 

w absolutnych wagowych, ale i objętościowych procentach. Przy cha
rak terystyce wilgotności w danych punktach zaleca się 3— 4-krotne po
wtórzenie wierceń.

K onferencja uznaje za celowe opracowanie m etody jednoczesnego su
szenia i w ażenia do stałej wagi, a także m etod próżniowych suszenia 
prom ieniam i podczerwonymi.

Szczególnie aktualne jest zagadnienie opracowania m etod badania dy
nam iki wilgotności gleby bez naruszania jej układu. Obecnie można za
lecić trzy  m etody:

a) m etodę bloków z różnych m ateriałów ,
b) m etody gammoskopowe,
c) m etody tenzjom etryczne.
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Hydrologiczna charakterystyka gleb powinna obejmować:
a) hydroskopową wilgotność gleby, oznaczoną przy tem peraturze 20°C 

i względnej wilgotności powietrza 50— 60%,
b) m aksym alną hygroskopowość gleby oznaczoną na rów ni z rozpo

wszechnionymi m etodam i (M itscherlicha, M ikołajewa), także metodą F ran - 
cessona (opublikowana w czasopiśmie ,,Sowieckaja Agronom ia” nr 7/1951).

In teresująca jest również m etoda oznaczania m aksym alnej hydrosko- 
powości gleb, opisana w „Biuletynie po Agronomiczeskoj Fizikie” n r 4/1958 
(metoda Rastegajewa).

Podkreślono, że przy badaniu polowej pojemności wodnej ważne jest 
nie tylko oznaczanie stanu wilgotności przez określoną ilość dni po za
laniu poletek, ale i dynam ika procesu wsiąkania wilgoci.

K onferencja uważa, że w przyszłości dla zbadania bilansu cieplnego 
będzie brane pod uwagę sum aryczne parowanie. W związku z tym  zebrani 
prosili kierownictw o W. A. S. Ch. N i L. o zorganizowanie produkcji ko
niecznej dla tych badań aparatury , opracow anej w  naukowo-badawczym  
instytucie agrofizycznym.

Dla poznania składników bilansu wodnego pokładu glebowogrunto- 
wego w Instytucie Hydrologicznym Związku Radzieckiego używa się 
specjalnych ewaporom etrów glebowych. P rzyrządy  tego typu  mogą słu
żyć jako wzorce przy oznaczaniu podstawowych składników bilansu wod
nego dla krótkiego okresu czasu.

K onferencja uważa za wskazane, aby w każdym  k raju  znajdowała się 
jedna taka instalacja dla prowadzenia standardow ych pomiarów. P rzy
jęto do wiadomości, że ZSSR bierze na siebie zaopatrzenie innych krajów  * 
w konieczną dokum entację techniczną tych przyrządów.

Dla pom iarów porównawczych zaleca się także zastosowanie m ikro- 
ewaporom etrów  opracowanych w Głównym  O bserw atorium  Geofizycz
nym  ZSRR.

Zebranie przy jm uje do wiadomości, że ZSRR bierze na siebie obowią
zek przygotowania takich kom pletów m ikroew aporom etrów  dla każdego 
kraju .

Zebranie zwraca szczególną uwagę na konieczność opracowania ilo
ściowej m etody oznaczania wielkości w ew nątrzglebow ej kondensacji pa
ry  wodnej z zastosowaniem hydraulicznych ewaporom etrów, lizymetrów, 
kondensatorów, a także rachunkow ych m etod oznaczania kondensacji.

In teresujące jest poznanie wysokości i szybkości kapilarnego podsią- 
kania. W związku z tym  zebranie uważa, że charak terystyka  kapilarnej 
pojemności, jako wielkości zmiennej, nie jest dla badań szczególnie 
ciekawa.

Omówienie zagadnienia wilgotności więdnięcia roślin odłożono do  
następnej konferencji.
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Do badań przepuszczalności gleb w w arunkach polowych i laborato
ry jnych  zaleca się następujące m etody:

a) połową m etodę Klycznikowa,
b) m etodę d ra  Zawadzkiego (Polska) i
c) m etodę prof. Szajna.
Dla oznaczania przepuszczalności w glebach zam arzniętych zaleca się 

korzystnie z przedstaw ionej na tym  posiedzeniu przez L. N. Stiepanowa 
metody, opublikowanej w  książce „W oprosy agronomiczeskoj fizyki” 
1957 r.

W zakresie gospodarki cieplnej i bilansu cieplnego g le b y :
Dla pom iarów tem pera tu ry  gleby zaleca się apara ty  półprzewodniko

we, opisane w biuletynie ,,Nauczno-techniczeskoj inform acji po agrono
miczeskoj fizikie” n r 2/1957:

a) elek tro term om etry  punktowe,
b) e lek tro term om etr laskowy,
c) e lek tro term om etr laskowy krótki,
d) „term opająk” (dla pom iaru tem pera tu ry  powierzchni gleby).
Określenia charak terystyk i cieplnych właściwości m ożna dokonać —

poza m etodą rachunkow ą — m etodą płytkow ą lub m etodą kulkową. Me
todę rachunkow ą zaleca się stosować przy b raku  przyrządów  specjalnych.

Do badania w arunków  panujących w  przyziem nej w arstw ie powie
trza  poleca się używać:

a) odległościowe — elektropsychrom etry opisane w  pracy  M. A. Ka- 
gana ,,W oprosy agronomiczeskoj fiziki” 1957 r.,

b) kontaktow e anem om etry typu  Głównego Geofizycznego Laborato
rium  (Leningrad).

Z zagadnień gospodarki powietrznej:
K onferencja zaleca do oznaczania współczynnika defuzji, jako bardzo 

ważnej charak te rystyk i w ym iany gazów w  glebach, m etodę Insty tu tu  
Agrofizycznego, przedstaw ioną na tym  zebraniu przez N. P. Pojasowa.

Do pobierania próbek pow ietrza glebowego proponuje się dwie m etody:
a) m etodę ru r  na sta łe  umieszczonych w glebie „W oprosy agronom i

czeskoj fiziki” 1957 r.,
b) metodę specjalnych igieł różnych konstrukcji.
Badania gazów można prowadzić dowolną z istniejących metod, ale 

z  dokładnością ± 0,2— 0,4% objętości dla C 0 2.


