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JÓZEF GÓRALSKI

AZOT I NAWOŻENIE AZOTOWE

ROZWÓJ BADAŃ W POLSCE I ICH STAN OBECNY

W pierwszej połowie XIX wieku nastąpiły bardzo duże zmiany 
w chemii rolniczej. Zmiany tak duże, że można to określić jako rew o
lucję w poglądach. Wszechwładnie panująca teoria próchnicowego odży
wiania się roślin, której twórcą był Thaer, była podważana stopniowo 
przez tezy głoszone przez Liebiga. Tezy te wywołały namiętną polemikę 
wśród ówczesnych naukowców, w której główną rolę grali Schleiden 
i Merkel w Niemczech, Dumas we Francji, a przede wszystkim Mulder 
w Holandii. Zmusiło to Liebiga do przeprowadzenia szeregu dalszych ba
dań, w których wykazał dobitnie słuszność swoich tez.

Michał Oczapowski stanął zdecydowanie po stronie przeciwników Lie
biga, czemu daje wyraz w obszernej przedmowie do drugiego wydania 
podręcznika Gospodarstwo Wiejskie w roku 1848. Należy jednak pod
kreślić, że Oczapowski odnosi się do tez Liebiga z dużym obiektywizmem, 
pisząc we wspomnianej przedmowie: ,,...inni naukę jego uważają za
szarlatanizm. Tak znowu nisko jej nie uważam”, a dalej, że ,,trzeba prze
cież, żeby te spory o naukę Liebiga już raz się skończyły; trzeba, żeby 
uznano, czy teoria podana przez tego chemika prawdziwą jest, czy też 
fałszywą. Gdyby przyszło przypuścić, iżby była prawdziwą, wtedyby 
musiał nastąpić przewrót, nie tylko w gospodarskich, ale i poniekąd 
i w społecznych życia stosunkach”.

Oczapowski wspomina również o tym, że tezy Liebiga uznawano 
w tym czasie dość powszechnie w niektórych kołach, zwłaszcza w Anglii 
i Szkocji.

Niezależnie od polemiki prowadzonej na podstawach teoretycznych, 
które w tym okresie obowiązywały w naukach przyrodniczych, rozpoczę
to w Polsce stosunkowo bardzo wcześnie badania eksperymentalne w tym 
kierunku. Celem tych badań było wykazanie, czy i na ile tezy głoszone 
przez Liebiga znajdą potwierdzenie w doświadczeniach wegetacyjnych.

Ciekawy materiał na ten temat znalazłem w tomie 18, nr 2 z roku
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1851 Roczników Gospodarstwa Krajowego, na stronach 273-302. Autor 
podpisany inicjałami Wł. G. opublikował opracowanie pt. Kilka słów
0 stosowaniu w rolnictwie nawozów sztucznych i o teorii żywienia roślin. 
Pierwszą część opracowania stanowi tłumaczenie raportu A. Payena, che
mika francuskiego, o nawozach sztucznych i ich stosowaniu w Wielkiej 
Brytanii. W drugiej części Wł. G. przedstawia wyniki swoich badań, któ
re nawiązują do badań prowadzonych w Rothamsted przez Lawesa, jak
1 do tez Liebiga. Doświadczenie przeprowadził autor w roku 1846/47, (nie 
podaje niestety miejscowości), z pszenicą ozimą. Schemat doświadczenia 
obejmował 4 kombinacje, z których dwie nawiózł obornikiem w ilości 
3000 i 6000 q/ha, dwie dalsze spopielonym obornikiem w równoważnych 
ilościach. Na glebę pod doświadczenie nałożono równomiernie 5-centy- 
metrową warstwę żwiru, którą przykryto warstwą ok. 20 cm czystej gli
ny ,,zpod wody kopanej”. Chodziło prawdopodobnie o uzyskanie substra- 
tu pozbawionego składników pokarmowych.

Pszenicę wysiano rzędowo 15 września. Już w październiku autor 
stwierdził różnice w wyglądzie roślin. W czerwcu pszenica na obu kom
binacjach z obornikiem wyległa, gdy tymczasem na kombinacjach ze spo
pielonym obornikiem pszenica była wątła. Jednakże 2 rzędy pszenicy 
rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie poletek nawożonych obornikiem nie 
spopielonym miały ,,silne źdźbła i ziarniste kłosy”. Autor tłumaczy to 
tym, że „wydobywające się obficie pierwiastki azotowe sprawiły właśnie, 
że i pszenica obok wyrastająca korzystała z wydobywających się gazów, 
które unosząc się w atmosferę, ocierały się o liście pszenicy rzeczonych 
szóstych rzędów i tym sposobem na ich pożywienie posłużyły”.

Z doświadczenia swego autor wysnuwa wniosek, że ,,rozwiązanie 
kwestii nawozów ... nie zasadza się na wyłącznym dodawaniu soli części 
mineralnych”.

Nieporozumienie polegało na tym, że interpretowano tezy Liebiga 
błędnie, imputując mu, że rośliny czerpią azot, podobnie jak węgiel i tlen 
z powietrza.

Niezależnie od tego należy pamiętać, że zjawisko zdolności sorpcyj
nych gleby wówczas nie było jeszcze znane. Thompson i Way opubliko
wali swoje wyniki badań wstępnych na ten temat w roku 1851. Warto 
zresztą dodać, że sam Liebig początkowo odniósł się do tego zjawiska 
zdecydowanie negatywnie, twierdząc, że tego rodzaju badania nie mogą 
się przyczynić do rozwoju nauk rolniczych.

Godna podkreślenia jest skrupulatność, z jaką Wł. G. przeprowadził 
wspomniane doświadczenie.

Bardzo ciekawe materiały, odnoszące się do opinii specjalistów na 
tem aty nawozowe, można znaleźć w publikacji W. Brandta, zamieszczo
nej w tomie 12 Roczników Gospodarstwa Krajowego z roku 1848. Na
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stronach 135-154 w pracy pt. Zdanie sprawy z doświadczeń czynionych 
w Michałowie z nawozami mineralnymi i zwierzęcymi pisze autor m. in. 
,,Rolnik nie wiedząc co właściwie gnój z folwarku otrzymany kosztuje, 
a nie mogąc czasem, dla braku podręcznych rachunków obliczyć kosztów 
jego wywózki, twierdzi zazwyczaj, iż trudno tańszego wynaleźć nawozu, 
a jednakże, nieraz, łatwo przekonać by go można, że z sąsiedniej potażni, 
papierni, zakładu białoskórniczego, olearni, a nawet z sąsiedniego szlach- 
tuza, tańszego stosunkowo gnoju nabyć zdoła. A choćby nawet nawóz 
taki tańszym nie był, to przecież zwiększając przez jego użycie na rolę, 
powierzchnią pod zasiew przeznaczoną, zwiększalibyśmy wypłód paszy 
i ściółki, a następnie i gnoju. Tym sposobem zbliżalibyśmy się coraz 
bardziej do nigdy nie dającego się osiągnąć celu, to jest: żeby gnój w fol
warku otrzymany, na nawiezienie pól naszych wystarczył. Nie rozumie 
się tutaj, żeby liczba fur dostateczną być nie miała, gdy zamiar ten, przy 
skrzętnym obejściu się z paszą i ściółką, przy niesprzedawaniu siana i sło
my i przy odpowiednim łąk obszarze, możebyśmy osiągnąć zdołali; ale 
uważam, że gnój choć w wystarczającej ilości użyty, będzie za słaby, 
zwłaszcza też, że mu brakuje niektórych soli, szczególnie fosforanu wa
pna, magnezyi i alkaliów, niezbędnie dla wzrostu niektórych uprawia
nych roślin potrzebnych; brakuje mówię tych soli, bo je ciągle w kształ
cie siana, zboża, warzyw, mięsa w żywym inwentarzu i płodów mleczar
skich, z folwarku sprzedajemy. Zaopatrywanie więc pól z zewnętrznych 
źródeł temi solami, jest potrzebnem, jeżeli chcemy gospodarstwa nasze, 
choćby tylko na obecnej stopie wypłodów utrzymać, a niezbędnem, gdy 
ten wypłód zwiększyć zamierzamy”.

Trudno chyba o lepsze ujęcie sprawy konieczności stosowania nawo
zów pomocniczych.

We wspomnianych Rocznikach Gospodarstwa Krajowego znalazłem 
kilka artykułów Seweryna Zdzitowieckiego, które są przeważnie tłum a
czeniem prac Liebiga i innych, z odpowiednimi komentarzami.

W roku 1858 Komitet Towarzystwa Rolniczego powziął uchwałę zor
ganizowania laboratorium chemicznego, które miało współpracować z po
lem doświadczalnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie. 
Kierownikiem tego laboratorium został Teofil Cichocki, który objął pracę 
1 lipca 1859 r. Działalność swoją rozpoczęło laboratorium od analiz gle
bowych, a później prowadziło również analizy nawozów, w szczególności 
żużli wielkopiecowych.

W dostępnej mi literaturze polskiej nie napotkałem poza tym cie
kawszych szczegółów odnoszących się do azotu i nawozów azotowych dla 
drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Być może, że powstanie stycznio
we i zastosowane represje nie sprzyjały rozwojowi badań w tym kie
runku.
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Roczniki Gospodarstwa Krajowego zakończyły swoją działalność w ro
ku 1864, a więc po upadku powstania styczniowego. Swoich czytelników 
zawiadomiły, że wznowią pracę przy zaistnieniu korzystniejszych ku 
temu warunków. Równocześnie władze rosyjskie zlikwidowały działalność 
Laboratorium chemicznego, kierowanego przez Cichockiego.

Powołanie do życia Studium Rolniczego przy Uniwersytecie Jagielloń
skim przyczyniło się w znacznym stopniu do skierowania chemii rolni
czej na nowe tory. W roku 1890 otrzymało Studium Rolnicze odpowied
ni pod doświadczenia polowe teren na Czerwonym Prądniku. Profesor 
Czarnomski objął kierownictwo tego pola i przygotował je do doświad
czeń polowych. W ciągu lat 1890-1894 uprawiał kolejno owies, owies, 
grykę i ponownie owies bez jakiegokolwiek nawożenia, by uzyskać wy
równanie pod względem zawartości składników pokarmowych w glebie. 
W roku 1894 podzielono obszar 0,25 ha na 24 poletka jednoarowe, co 
umożliwiło ułożenie schematu o sześciu kombinacjach nawozowych 
w 4 powtórzeniach, a mianowicie:

— CaNPK,
— bez nawożenia,
— NPK (N jako siarczan amonu),
— CaPK,
— CaNK (N jako saletra chilijska),
— CaNP (N jako siarczan amonu).
Jesienią roku 1895 zastosowano 50 q/ha CaO, 50 kg P20 5 w superfosfa- 

cie, 100 kg K20  w siarczanie potasu. Azotu dano łącznie 90 kg/ha. Rośli
ną doświadczalną była pszenica ozima, pod którą dano jesienią przed sie
wem 22,5 kg/ha N, wiosną pogłównie 67,5 kg/ha N. Pszenica wyległa 
silnie, wobec czego prof. Czarnomski założył w następnym roku (1896) 
doświadczenie z żytem, jednakże już bez jakiegokolwiek nawożenia. Mi
mo to działanie następcze było bardzo wyraźne, gdyż z kombinacji 
CaNPK zebrano 19,8 q/ha.

W następnych latach uprawiano ziemniaki (70 kg N, 65 kg P20 5 
i 200 kg K20), jęczmień (35 kg N, 39 kg P 20 5 i 100 kg K20), pszenicę 
ozimą (35-27-54), buraki cukrowe (70-27-160) i raz jeszcze w roku 1902 
buraki.

Jak widać, dawki nawozów mineralnych były stosunkowo bardzo 
wysokie. Szczególnie dużo stosowano potasu ze względu na bardzo dużą 
reakcję tej gleby na nawożenie potasem.

Przy założeniu pola doświadczalnego wykonano analizy składu me
chanicznego gleby, jak również składu chemicznego. We wszystkie lata 
trwania omawianych doświadczeń prowadzono obserwacje meteorolo
giczne, przeprowadzano analizy chemiczne plonów i roślin w różnych
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fazach rozwojowych, obliczano stosunki poszczególnych składników po
karmowych, ciężar 1000 ziarn itp.

Całość materiałów została opublikowana przez Emila Godlewskiego 
sen. wspólnie ze Stefanem Jentysem, który objął Katedrę Rolnictwa po 
zmarłym prof. Czarnomskim, w tomie pierwszym Roczników Nauk Rol
niczych  z 1903 r. i obejmuje ok. 90 stron druku.

W latach 1903 aż do pierwszej wojny światowej włączali się do tych 
prac H. Krzemieniewska, R. Borkowski, W. Staniszkis, K. Mościcki i inni.

Z końcem ubiegłego stulecia, bo w roku 1895, rozpoczęła działalność 
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Dublanach. Organizatorem i kierownikiem 
jej był prof. Józef Mikułowski-Pomorski. Działalność Stacji szła w dwu 
kierunkach: obejmowała doświadczalnictwo polowe i kontrolę nawozów 
mineralnych. Charakterystycznym zjawiskiem jest to, że w okresie przed 
pierwszą wojną światową ok. 90% zbadanych nawozów stanowiły nawo
zy fosforowe. Wynikało to przypuszczalnie ze specyfiki tego rejonu. Była 
wtedy dość silnie ugruntowana opinia, że w warunkach glebowych przy 
stosunkowo znacznym odsetku gleb czarnoziemnych najważniejsze jest 
nawożenie fosforem.

W sprawozdaniu z doświadczeń (rok 1906), które przeprowadziła 
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Dublanach w oparciu o Komitet Towa
rzystwa Gospodarczego we Lwowie, prof. Mikułowski-Pomorski cytuje 
m.in. wyniki doświadczeń z nawożeniem owsa na ,,słabszych stanowi
skach” saletrą. Stosowano ok. 26,5 kg/ha N (100 kg saletry na mórg) 
i uzyskiwano zwykle bardzo wysokie zwyżki plonów. Uwzględniano rów
nież dwa term iny wysiewu saletry. Poletka miały powierzchnię Ve lub 
V4 morga, przy czym kombinacje z nawożeniem miały po 2, bez nawoże
nia po 3 powtórzenia. Doświadczenia z nawożeniem azotem owsa prze
prowadzono m.in. wskutek informacji z Królestwa, gdzie przyjął się 
już zwyczaj nawożenia azotem pod owies. Pod buraki cukrowe stosowano 
dawki saletry w 'wysokości 26,5 i 53 kg/ha. Również i tu stosowano róż
ne term iny wysiewu saletry.

Przy rozpatrywaniu ekonomiczności stosowania azotu pod owies oce
niano, że przy zwyżce 250 kg owsa na 100 kg saletry uzyskuje się pokry
cie kosztów nawożenia. Przyjęto, że 100 kg owsa kosztuje 12 koron, a sa
letry — 28 koron.

W publikacji z 1909 r. pt. Skutki zastosowania nawozów sztucznych 
w naszych gospodarstwach prof. Mikułowski-Pomorski zastanawia się nad 
przyczynami niskiej konsumpcji nawozów azotowych w Małopolsce, którą 
ocenia w 1906 r. na nie więcej niż 100 wagonów. Zdaniem jego, w Niem
czech użyto w tym czasie 56 930 wagonów saletry i 23 500 wagonów 
siarczanu amonu. Przyczynami takiego stanu rzeczy są według profesora 
Mikułowskiego-Pomor skiego :
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— warunki klimatyczne,
— mniej korzystny rozkład opadów w czasie wegetacji,
— krótszy okres wegetacji,
— warunki ekonomiczne, jak wyższa cena nawozów wskutek droż

szego frachtu kolejowego (odległość) i niższa cena produktów rolnych 
wskutek oddalenia od głównych centrów zbytu.

W omawianej publikacji zachęca prof. Mikułowski-Pomorski do ro
bienia prób z azotniakiem (nazywa go wapnem azotowym) podkreślając, 
że cena 1 kg N w tym nawozie wynosi loco Lwów 1,35 korony, gdy tym 
czasem 1,68 korony w siarczanie amonu, a 1,80 korony w saletrze.

Stacja Chemiczno-Rolnicza w Dublanach rozwijała w dalszych latach 
ożywioną działalność w doświadczalnictwie nawozowym, jak można są
dzić na podstawie sprawozdania za lata 1909 i 1910 opracowanego przez 
Adama Karpińskiego. W doświadczeniach tych badano, poza innymi na
wozami mineralnymi, także wartość nawozową azotniaku („wapna azo
towego”), saletry chilijskiej i wapniowej.

Ciekawy materiał przedstawia prof. dr B. Niklewski w opracowaniu 
pt. Nawożenie czarnoziemów na podstawie doświadczeń polowych, w yko - 
nanych na Podolu Galicyjskim w latach 1911 do 1913. Działanie nawozów 
azotowych w tamtejszych warunkach było bardzo różne, w wielu przy
padkach nieopłacalne. Profesor Niklewski tłumaczy to przede wszyst
kim niską kulturą rolną tamtejszych gospodarstw. W związku z tym 
warto zacytować tu  jego wypowiedź, zwłaszcza że rzuca ona światło na 
plony, które uzyskiwano wówczas w gospodarstwach dobrze prowadzo
nych.

,,Warunki klimatyczne Podola wymagają wprawdzie wytężonej pra
cy ze strony rolnika, ale bynajmniej nie są niesprzyjające dla produkcji 
pszenicy. Na Kujawach (pruskich i Królestwa) mamy klimat bardzo 
podobny, a przecież pszenica tamże należy do najpewniejszych roślin, 
choć zwięzła, ciężka, czarna ziemia Kujaw nie może się równać ani pod 
względem własności fizykalnych, ani pod względem bogactw w składniki 
pokarmowe z czarnoziemem podolskim. Żadne z tamtejszych gospodarstw 
w ciężkich warunkach ekonomicznych nie mogłyby obstać przy normal
nym zbiorze 9 q pszenicy z morga. Przecież dużo uboższe ziemie wydają 
wyższe plony pszenicy, choćby pokrewne lossy, które jednakże od czar
noziemów są o kapitał pokarmowy próchnicy uboższe, dają w dobrych 
warunkach 12-14 q z morga, a nieraz plony dochodzą do 18 q z morga”.

Nie omawiam tu doświadczeń, jakie robiono w byłej dzielnicy prus
kiej, prowadzili je Niemcy.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 sytuacja nawozowa uległa 
zmianie, zwłaszcza na odcinku nawożenia azotem. W roku 1922 Polska
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uzyskała fabrykę azotniaku w Chorzowie o zdolności produkcyjnej ok. 
31 000 ton N rocznie, wybudowaną w latach 1915-1917.

Niemcy opuszczając Chorzów zabrali ze sobą wszystko, co można było 
zabrać z tej fabryki, a personel techniczny, obznajmiony z ruchem tegc 
zupełnie nowoczesnego wówczas obiektu, odmówił współpracy z polskim 
zarządem.

Mimo olbrzymich trudności polscy inżynierowie z prof. I. Mościckim 
na czele w krótkim czasie nie tylko uruchomili fabrykę, ale udoskonalili 
metodę produkcji azotniaku, jedynego za czasów niemieckich produktu 
fabryki i wybudowali szereg nowych oddziałów produkujących również 
inne nawozy azotowe, jak saletrzak, wapnamon i saletrę sodową.

Chorzów nie był jednak w stanie pokryć naszego zapotrzebowania na 
nawozy azotowe i już w latach 1926-1930 trzeba było importować po
ważne ilości tych nawozów. W roku 1928/1929 importowano ponad 20 000 
ton N, przeważnie w postaci saletry chilijskiej i wapniowej.

Skłoniło to ówczesne władze do wybudowania nowej fabryki związ
ków azotowych w Mościcach (obecny Tarnów), nastawionej głównie na 
produkcję saletry wapniowej, saletrzaku i siarczanu amonu. Jeżeli 
uwzględnić jeszcze produkcję siarczanu amonu przez koksownie, można 
przyjąć, że zdolność produkcyjna polskiego przemysłu azotowego w okre
sie od 1930 aż do wybuchu drugiej wojny światowej wynosiła ok. 67 800 
ton N rocznie.

Niestety, zdolność produkcyjna, o której tu  mowa, nie była nigdy 
w pełni wykorzystana. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodar
czego w roku 1930 również w Polsce nastąpiło bardzo silne załamanie się 
zużycia azotu. Nawet mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach przed 
drugą wojną światową zużycie azotu dla celów .nawozowych w kraju 
wynosiło ok. 30 000 ton, a prócz tego eksportowano jeszcze dalsze 
10 000 t N.

Jak duże były u nas wahania w zużyciu nawozów azotowych w okre
sie międzywojennym ilustrują wymownie następujące liczby:

Spadki i wzrosty w zużyciu azotu tłumaczą się ogólną sytuacją gos
podarczą oraz wysoką ceną, jaką rolnik musiał płacić za azot w nawo-

1924/1925 — 23 500 ton N 1932/1933 — 15 000 ton N
1925/1926 — 22 500 „
1926/1927 — 32 000 „
1927/1928 — 47 000 „
1928/1929 — 56 000 „
1929/1930 — 38 000 „
1930/1931 — 23 000 „
1931/1932 — 19 000 „

1933/1934 — 15 500 ,
1934/1935 — 14 900 ,
1935/1936 — 17 000 ,
1936/1937 — 24 000 ,
1937/1938 — 29 000 ,
1938/1939 — 31 000 ,
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zach w przeliczeniu na zboże. W latach 1926-1929 rolnik p]acił za 1 kg INS 
równowartość 6,49-7,83 kg żyta, gdy tymczasem w okresie ,,dna kryzy
su” aż 11,97 kg żyta. Nic dziwnego, że w tym okresie zużycie azotu spadło 
tak znacznie. Dopiero ostatnie lata przed wybuchem drugiej wojny świa
towej przyniosły wyraźną poprawę, gdyż w roku 1936/1937 za 1 kg N 
płacili rolnicy 5,97 kg żyta, a w roku 1937/1938 — 6,24 kg żyta.

Niezależnie od przesłanek ekonomicznych bardzo duże znaczenie dla 
zużycia nawozów azotowych miała kultura rolna i ogólny poziom rolnic
twa. Świadczą o tym wymownie liczby obrazujące przeciętne zużycie na
wozów azotowych w kg na 1 ha w poszczególnych województwach w ro 
ku 1937/1938:

woj. śląskie — 8,82 woj. lwowskie — 0.48
„ poznańskie — 7,31 „ stanisławowskie — 0,31

pomorskie — 2,99 „ wileńskie — 0,24
„ łódzkie — 2,62 „ białostockie — 0,23
„ warszawskie — 1,73 „ wołyńskie — 0,21
„ krakowskie — 1Д1 „ tarnopolskie — 0,19
,, lubelskie — 0,64 „ nowogródzkie — 0,15
„ kieleckie -  1Д1 „ poleskie — 0,086

Średnio w Polsce zużywano ok. 1,5 kg N na hektar.
Badania nad azotem w okresie międzywojennym były bardzo liczne. 

Katedry chemii rolniczej czterech uczelni włączyły się od razu do badań, 
szczególnie nad wartością nawozową pojawiających się produktów azo
towych, czy też takich, których produkcja była projektowana lub roz
ważana. Między innymi należałoby wymienić badania mające na celu 
wykazanie równorzędności w działaniu saletr syntetycznych w porówna
niu z saletrą chilijską, której producenci uporczywie usiłowali wykazać 
jej wyższość. Duże znaczenie miały również badania zmierzające do usta
lenia przydatności saletrzaku jako nawozu pogłównego. W szczególności 
chodziło tu o określenie, w jakich warunkach mogą mieć miejsce straty 
azotu w wyniku uchodzenia azotu amonowego do atmosfery.

Szczególnie dużą działalność w dziedzinie nawożenia mineralnego, 
w tym i nawożenia azotem, wykazywały ośrodki: warszawski i poznań
ski. W Warszawie działali przede wszystkim profesorowie: J. Mikułowski- 
-Pomorski i M. Górski, a w Poznaniu — B. Niklewski i F. Terlikowski. 
W Skierniewicach założono w 1921 r. pole doświadczalne SGGW, gdzie 
profesorowie Mikułowski-Pomorski, Staniszkis i Kotowski zaprojekto
wali m.in. trwałe doświadczenia, podobne do prowadzonych w Rotham- 
sted, Askov, Halle i Dołgoprudnoje. Plan trwałych doświadczeń uwzględ
niał współczesne wymagania doświadczalnictwa polowego. Podkreślić na
leży duże zasługi prof. M. Górskiego w dziedzinie popularyzowania wie
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dzy o nawozach i nawożeniu. Cały teren Wielkopolski został objęty dzia
łalnością kół doświadczalnych, kierowanych przez prof. В. Niklewskiego.

Działalność naukowa ośrodków uczelnianych promieniowała szybko 
i skutecznie. Podlegające Ministerstwu Rolnictwa zakłady doświadczalne 
na terenie całego kraju znaczną część swej działalności poświęciły pro
blematyce nawozowej. Zakładów tych było 30, a prócz tego działały 
w terenie koła doświadczalne. Te ostatnie były szczególnie liczne w Wiel- 
kopolsce oraz na terenie woj. pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lwow
skiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Przemysł nawozowy włączył się również do szerzenia wiadomości
0 nawożeniu. Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych, niezależnie od 
ulotek i różnego rodzaju materiałów propagandowych, rozpoczęły w ro
ku 1935 wydawanie miesięcznika popularnego pod nazwą Plon. Mimo że 
chodziło tu w zasadzie o akcję propagandową, nie można mu odmówić 
zasług w krzewieniu ogólnej kultury rolniczej, a liczba prenumeratorów 
w 1939 r. wynosiła ponad 250 000, co wymownie świadczy o poczytności
1 znaczeniu tego wydawnictwa.

Skutki drugiej wojny światowej odbiły się fatalnie na stanie polskie
go przemysłu azotowego. Fabryka w Tarnowie pod koniec wojny została 
całkowicie zdemontowana i wywieziona przez okupanta w głąb Niemiec. 
Fabryka w Kędzierzynie koło Opola została przyjęta przez nas w stanie 
zupełnego zdewastowania. Ocalał jedynie Chorzów, który nie mógł w wy
starczający sposób zaopatrywać rolnictwa w nawozy azotowe.

Duże zapotrzebowanie na nawozy azotowe i niemożność doraźnego 
zaspokojenia tych potrzeb skłoniły do poszukiwania nowych rozwiązań, 
między innymi przez stosowanie do celów nawozowych takich związków 
azotu, które uważano dotychczas za półprodukty. Chodzi tu o wodę amo
niakalną.

Pierwszymi, którzy zaczęli brać pod uwagę tę możliwość, byli profe
sorowie T. Lityński, M. Górski i T. Stobiecki. Wprowadzenie do praktyki 
rolniczej wody amoniakalnej jest zasługą prof. M. Górskiego, który reali
zował tę myśl konsekwentnie i z dużym uporem. Zorganizował on akcję 
badań nad wartością nawozową wody amoniakalnej i wciągnął do tej pra
cy wszystkie placówki badawcze.

Powołana przy ówczesnej Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego (PKPG) komisja opracowała wszystkie szczegóły organizacyjne 
i techniczne. Podkreślić tu należy dużą pomoc, jaką udzielał Komisji 
ówczesny dyrektor Departamentu Chemii PKPG — późniejszy min. 
A. Radliński. Profesor M. Górski zorganizował w latach 1951-1953 sieć 
doświadczeń łanowych na terenach województw zachodnich. Fakt, że 
jeszcze dzisiaj 5% ogólnej ilości azotu w nawozach jest stosowane w for
mie wody amoniakalnej, świadczy wymownie o słuszności tej koncepcji.
7 — ROCZNIKI X X II
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Dużym osiągnięciem polskiej chemii rolniczej było wprowadzenie 
mocznika jako nawozu azotowego. Mocznik jako nawóz jest używany 
w praktyce rolniczej od niedawna, gdyż dopiero po drugiej wojnie świa
towej, i to początkowo w Japonii, następnie w USA.

Z krajów europejskich Polska pierwsza rozpoczęła produkcję moczni
ka nawozowego na szeroką skalę. W roku gospodarczym 1966/1967 po
nad 20% ogólnej ilości azotu w nawozach stanowił mocznik.

Szybkie zorganizowanie akcji doświadczeń polowych wyjaśniło spra
wę wartości nawozowej mocznika i przełamało początkowe opory i w ąt
pliwości zarówno aparatu dystrybucji nawozów, jak i praktyki w tym 
względzie. Obawiano się, że nawóz o tak dużej zawartości azotu i spe
cyficznym charakterze nie znajdzie chętnych odbiorców.

Badania prowadzone na szeroką skalę w różnych warunkach glebo
wych i klimatycznych wykazały pełną przydatność mocznika, który nie 
ustępuje w działaniu takim nawozom, jak saletrzak czy saletra amono
wa. Okazało się, że w naszych warunkach glebowych mocznik może być 
stosowany pogłównie pod zboża nawet tam, gdzie wymieszanie go z gle
bą po wysianiu nie jest możliwe, jak w przypadku stosowania go pogłów
nie pod żyto.

Dużo badań prowadzono w ciągu ostatnich dziesięciu lat nad techni
ką stosowania nawozów azotowych. Między innymi badano możliwość 
stosowania nawozów azotowych w terminach nietradycyjnych, a więc już 
po zamarznięciu roli i pod koniec zimy, tj. po zejściu pokrywy śnieżnej, 
ale na rolę jeszcze zamarzniętą. Taki sposób stosowania nawozów azo
towych ma duże znaczenie dla praktyki rolniczej, zmniejsza bowiem na
pięcie prac polowych w okresie siewów wiosennych, a nawet umożliwia 
wcześniejsze rozpoczęcie siewów zbóż jarych. W dotychczasowych czte
roletnich doświadczeniach polowych, przeprowadzonych pod cztery zboża 
główne na polu doświadczalnym w Skierniewicach, wykazano, że saletra 
amonowa i mocznik stosowane ok. 1 grudnia i w drugiej połowie lutego 
działały nie gorzej niż stosowane w terminach tradycyjnych, a więc 
wiosną po rozpoczęciu wegetacji ozimin czy po wzejściu zbóż jarych. 
Obecnie prowadzone są również doświadczenia stosowania ich pod inne 
rośliny, m.in. pod rzepak ozimy i trawy. Sprawdzenia wymaga jeszcze 
możliwość takiego stosowania nawozów azotowych na glebach bardzo 
lekkich i w terenie pofałdowanym.

Prowadzone są także badania nad „spowolnieniem” działania azotu 
mocznika, powlekanego w tym celu odpowiednimi substancjami, które 
byłyby odporne na rozkład przez mikroorganizmy glebowe, a tym sa
mym umożliwiałyby dostarczanie roślinom azotu w ciągu całego okresu 
wegetacyjnego. Badania te są prowadzone głównie przez IUNG.

W zakresie azotu dużo jeszcze problemów czeka na rozwiązanie przez
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chemię rolniczą. Coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan sprawa 
jakości plonów. Przy wzrastającym poziomie nawożenia azotowego ak tu 
alna staje się sprawa zawartości azotanów w paszach, a więc w sianie 
łąkowym czy w zielonkach na pastwiskach. Azotany jako takie nie są co 
prawda szkodliwe, lecz procesy metaboliczne tej formy azotu przebiega
jące w przewodzie pokarmowym zwierząt, zwłaszcza przeżuwaczy, mogą 
doprowadzić do bardzo niepożądanych, a nawet niebezpiecznych na
stępstw dla zdrowia czy nawet życia zwierząt. Również duża zawartość 
azotanów w takich warzywach jak szpinak, sałata, rzodkiewka i inne 
może okazać się bardzo szkodliwa dla zdrowia człowieka.

Leśnictwo staje się coraz poważniejszym odbiorcą nawozów azoto
wych, co dla naszych warunków ma szczególne znaczenie. W Szwecji, 
Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii stosuje się obecnie już systema
tyczne nawożenie lasów przede wszystkim azotem, co daje bardzo w y
raźne efekty ekonomiczne.

Plan perspektywiczny zakłada, że w roku 1985 rolnictwo polskie bę
dzie zużywać ok. 280 kg NPK na hektar. Współzależność między podsta
wowymi składnikami pokarmowymi a pozostałymi stwarza skompliko
wane problemy badawcze, które należy szybko rozstrzygnąć i dać w moż 
liwie krótkim czasie odpowiednie wskazania dla praktyki rolniczej. Od 
tego bowiem zależy rentowność i celowość olbrzymich inwestycji, jakie 
poczyniono w dziedzinie rozbudowy przemysłu nawozowego.




