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III ZJAZD NAUKOWY TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO NRD
W KÜHLUNGSBORN

Liczące zaledwie półtora roku Towarzystwo Gleboznawcze NRD roz
wija ożywioną działalność w dziedzinie nowoczesnych systemów uprawy 
roli i melioracji w rolnictwie. Tematyka ta była głównym przedmiotem 
plenarnego posiedzenia III Zjazdu Naukowego, zwołanego w dniach 8 
i 9 VI 1969 do Kühlungsborn. W Zjeździe wzięło udział 247 przeważnie 
młodych fachowców różnych dziedzin nauki i praktyki. Z gości zagranicz
nych obecny był przedstawiciel Węgierskiego Towarzystwa Gleboznawcze
go — prof, dr P. Stefanovits, a z ramienia Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego — doc. dr C. Święcicki i niżej podpisany.

Wśród 41 referatów wygłoszonych podczas Zjazdu 5 referatów pod
stawowych poświęcono systemom uprawy i melioracji (Eich i Koepke) 
i systemom częściowym: melioracji (Schwarz, Eich i Lene), nawożenia 
(Kundler, Rauhe, Ansorge, Koriath), uprawy gleby (Kunze, Krupp) i pło- 
dozmianów przy wyspecjalizowanej produkcji roślin (Liste).

Na połączonych posiedzeniach Komisji I i VI wygłoszono 8 referatów 
dotyczących zagadnień: dynamiki wody i wpływu różnych sposobów upra
wy na warunki wodne w glebach (Vetterlein, Lindner, Weise), struktury 
glebowej (Werner, Peschke, Hergenhan, Kullmann) oraz problemów 
uprawowo-melioracyjnych (Gora, Denkenstein).

Na obradach Komisji II w 10 referatach przedstawiono najnowsze wy
niki badań nad zagadnieniami fosforu i potasu w różnych glebach (Mar- 
kert i Kundler, Förster, Richter, Pagel), wpływu wapnowania na dyna
mikę ruchomego Al w glebach uprawnych (Beer) oraz żywienia roślin 
i jego efektywności w uprawach leśnych i rolnych (Hoffmann, Podlesak, 
Bergmann, Trobisch, Simchen).

Połączone Komisje III i IV wysłuchały 12 referatów z zakresu pod
stawowych zagadnień próchnicy glebowej (Kleinhempel, Domkę, Mat- 
schke), metod jej badania (Markgraf, Rawald), przemian i dynamiki azotu 
w próchnicy glebowej i roślinie (Freytag i Igel, Bornhak, Schössler, Faust)
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oraz wpływu nawożenia mineralnego i organicznego na dynamikę N 
w glebie (Spitzel, Trenner, Asmus).

W Komisji V wygłoszono 5 referatów dotyczących pokryw i mozaik 
glebowych (Ruskę i Altermann, Kopp), metod kartografii gleb i opraco
wywania map glebowych (Hurttig, Kasch, Lorenz i Schmidt, Rau), spo
sobów statystycznego opracowywania materiałów do charakterystyki sie
dlisk do celów melioracji odwodnieniowych (Fitzhum).

Największe zainteresowanie i dyskusje wywołały referaty dotyczące 
teorii nowych systemów uprawy roli i melioracji, których ostatecznym 
celem ma być przemysłowa produkcja roślin uprawnych uwzględniająca 
zmieniające się potrzeby ludności. Projektowane systemy będą uzależnio
ne od struktury organizacyjnej zaopatrzenia i ośrodków koncentracji, wa
runków przyrodniczych siedliska i organizacji produkcji roślinnej, lokal
nych rezerw7 oraz stanu i tempa rozwoju sił wytwórczych, stosunków 
gospodarczych i struktury osadnictwa. W skład tych systemów wchodzą 
zazębiające się ze sobą systemy częściowe melioracji pól, regulacji sto
sunków wodnych, uprawy i melioracji gleb, nawożenia i gospodarki próch
nicowej, płodozmianów z wyspecjalizowaną produkcją roślin. W celu 
uzyskania maksymalnej produkcji masy roślinnej przy niskich nakładach 
finansowych konieczne jest utworzenie cybernetycznego modelu podsta
wowego rolnictwa, co pozwoli ustalić algorytmy dla systemów częścio
wych w celu optymalnego ich skorelowania. Zakłada się, że w wyniku 
tej reorganizacji rolnicze spółdzielnie produkcyjne i gospodarstwa pań
stwowe NRD do roku 1980 zwiększą średnio produkcję brutto do 180% 
przy wzroście wyposażenia w maszyny do 240% stanu z roku 1969. W tym 
czasie produktywność pracy powinna ulec 2-3-krotnemu zwiększeniu, 
a koszty produkcji mają zmaleć do 87%.

Realizacja tego, tak bardzo ambitnego planu ma przebiegać w trzech 
fazach. Pierwsza faza przygotowawcza w latach 1959-1969 polegała na 
pełnej kolektywizacji i wstępnej reorganizacji powierzchni uprawnych 
oraz stworzeniu niezbędnej bazy maszynowej. W fazie drugiej do roku 
1979 mają być opracowane i sprawdzone założenia teoretyczne i opty
malne modele uprzemysłowionej i zautomatyzowanej gospodarki rolnej. 
Po roku 1980 przewiduje się stopniową realizację pełnego programu cy- 
bernetyzacji rolnictwa. Na podstawie wstępnych obliczeń statystycznych, 
dokonanych za pomocą elektrycznych maszyn liczących, uważa się za 
optymalną powierzchnię: pola uprawnego — 200-400 ha, kompleksu pło- 
dozmianowego — 2000-4000 ha, a gospodarstwa rolnego — ok. 15 000 ha. 
Z przejściem na wielkoobszarową gospodarkę związana jest konieczność 
przebudowy i optymalizacji sieci komunikacyjnej, osiedli i budynków gos
podarczych, melioracji reliefu, regulacji stosunków wodnych, aktywności
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biologicznej gleb, ich zasobności itp. Zamierza się więc przeprowadzić 
daleko idącą przebudowę krajobrazu geograficznego w celu wyrównania 
ekologicznych właściwości środowiska na wielkich obszarach. W ten 
sposób, przy stałym rejestrowaniu przebiegu klimatu glebowego i nad- 
glebowego zamierza się stworzyć optymalne warunki dla sześciu wysoko 
wydajnych, uproszczonych i optymalnych typów hodowli roślin. Zakłada 
się, że w uproszczonym systemie gospodarki rolnej wystarczy zastosowa
nie 10 typów wieloczynnościowych maszyn rolniczych w pełni zautoma
tyzowanych, sterowanych z centralnych elektronicznych ośrodków ana- 
lityczno-dyspozycyjnych.

W tej wizji przyszłego rolnictwa najbardziej dyskusyjne jest sprowa
dzenie roli gleby do odpowiednio shomogenizowanego substratu dla 
uprawianych roślin. Typ gleby w tej intensywnie maszynowo uprawianej 
glebie praktycznie przestanie istnieć, a oddziaływanie procesów związa
nych z warunkami klimatu nadglebowego zostanie ograniczone do mi
nimum. Głównym czynnikiem ekologicznym ma być mało zmieniające 
się w czasie uziarnienie gleby.

Ze względu na ograniczoną objętość sprawozdania nie sposób omówić 
wszystkich referatów7 wygłoszonych podczas posiedzeń komisji facho
wych. Były one w większości podporządkowane tematycznie głównym 
problemom przebudowy rolnictwa NRD.

W atmosferze szczerej i bezpośredniej dyskusji wysuwano ze strony 
władz i członków Towarzystwa Gleboznawczego NRD propozycje nawią
zania stałej współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym. Mo
głyby do tego przyczynić się, między innymi, wyjazdy liczniejszych grup 
specjalistów na konferencje i narady dotyczące zagadnień interesujących 
obie strony. Trzeci Zjazd Naukowy Towarzystwa Gleboznawczego NRD 
należy uważać za w pełni udany.




