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NAUKOWO-METODYCZNA K O N FEREN CJA  DELEGATÓW  
KRAJÓW  SO CJALISTYCZNYCH NA TEM AT:

NOWE METODY W AGRO- I BIOFIZYCZN YCH  BADANIACH GLEB

W dniach 2 1 - 2 7  czerwca 1971 r. odbyły się w Instytucie Agrofizyki 
w Leningradzie obrady delegatów krajów socjalistycznych na tem at: No
we metody w agro- i 'biofizycznych badaniach gleb. Zorganizowanie tych  
obrad było realizacją postanowień IX  Konferencji poświęconej koordy
nacji badań naukowych w zakresie gospodarki rolnej« i leśnej krajów so
cjalistycznych (Leningrad, wrzesień 1970). Udział wzięli naukowcy z Buł
garii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, W ęgier i ZSRR. Polskę re 
prezentował autor niniejszego sprawozdania. Wygłoszono 18 referatów* 
których tem atyka była następująca:

—  S. W. Nierpin i wsp. (ZSRR): Metody i przyrządy do oceny stop
nia zabezpieczenia roślin uprawnych w wodę,

—  J . Damaszka (Czechosłowacja): Zdalne metody elektrometrycznego 
zapisu wilgotności i tem peratury gleb w warunkach stacjonarnych,

—  W. A. Jem ieljanow (ZSRR): Radiacyjna introm etria w badaniach 
agrofizycznych,

—  T. Owczarowa (Bułgaria): Oznaczanie wielkości porów na podsta
w ie  zależności potencjału kapilarnego od wilgotności w niektórych gle
bach bułgarskich,

—  F . Zrubiec (Czechosłowacja): Rola pęcznienia i kurczenia w nie
których fizycznych procesach zachodzących w glebie,

—  R. Baranowski (Polska): Charakterystyka przydatności metody
neutronowej w oznaczaniu wilgotności gleby w doświadczeniach upra
wowych,

—  H. Petelkau (NRD): Zastosowanie radiologicznej metody pomiaro
wej w badaniach fizycznych właściwości gleb NRD przy ich uprawie,

—  A. F . Wadiunina i wsp. (ZSRR): Metodyka m ierzenia elektrycz
nych param etrów  gleb i ich wykorzystanie w agrofizycznych badaniach,

—  K. I. Florescu (Rumunia) : Agroglebowy penetrograf,
—  S. I. Dołgow i wsp. (ZSRR): Przyczynek do agronomicznej oceny 

stanu ornej w arstw y gleby,
—  A. I. Atanasow i wsp. (Bułgaria): Przyrządy i aparatura do badań
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agrofizycznych właściwości gleby, wytworzone w Centralnym Laborato
rium Agrofizyki w Sofii,

—  G. I. Iwanow i wsp. (ZSRR): Wykorzystanie metody integralnej 
spektrofotometrii w badaniach genezy gleb bielico wy ch,

—  I. B. Rewut i wsp. (ZSRR): Metody, aparatura i przyrządy do ba
dań biologicznej aktywności i wymiany gazów w układzie gleba-atm o- 
sfera,

—  A. M. Głobu-s (ZSRR): Psychrom etryczna metoda oznaczania che
micznego' potencjału wody,

—  I. I. Sudnicyn (ZSRR): O metodach oceny stopnia zabezpieczenia 
roślin w wodę,

—  B. N. Miczurin (ZSRR): Przyrządy do oznaczania zależności m ię
dzy potencjałem kapilarno-sorpcyjnym  a wilgotnością materiałów poro
watych,

—  Ł. N. Stiepanow (ZSRR): O metodach oznaczania wodnej pojem
ności polowej,

—  K. Pitilie (Rumunia): Niektóre wyniki badań fizycznych właści
wości gleb.

Wygłoszone referaty m ają być opublikowane w specjalnym wydaw
nictwie.

Po zakończeniu części referatowej odbyła się ogólna dyskusja. Uczest
nicy konferencji mieli również możność zwiedzenia laboratoriów Insty
tutu Agrofizyki oraz zapoznać się z prowadzonymi tam  pracam i. Na 
szczególną uwagę zasługują:

—  w  Laboratorium  Fizyki i Biofizyki Gleb —  aparatura do badań 
ruchliwości wody glebowej w zależności od struktury i gęstości gleby;

—  w Laboratorium  Hydromechaniki Gleb —  psychrom etryczny po
tencjom etr do oznaczania potencjału wilgoci w glebie i roślinach oraz. 
przyrządy do wyznaczania param etrów równań opisujących przemiesz
czanie wody w glebie;

—  w Laboratorium  Biologicznej Cybernetyki —  nowe metody bio- 
fizycznych badań procesów życiowych roślin;

—  w Laboratorium  Półprzewodników i Detektorów —  konstruowa
nie aparatury elektronicznej do badań z dziedziny agrofizyki;

—  w Laboratorium  Programowania i Autom atyzacji Eksperymentów  
Naukowych —  opracowywanie różnych metod i systemów autom atyza
cji badań niektórych fizycznych param etrów gleb;

—  w Laboratorium  Aparatury Pom iarowo-Inform acyjnej —  zagad
nienia metodyki mierzenia wymiany ciepła i m aterii między glebą i at
mosferą.

Uczestnicy narady zwiedzili poza tym Instytut Hodowli Roślin im.
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Wawiłowa oraz Północno-Zachodnie Laboratorium  Agrochemii w Pusz
kinie pod Leningradem.

Na .tle wygłoszonych referatów  wyłania się potrzeba rozwijania dal
szych prac metodycznych w następujących kierunkach badawczych:

—  metody elektrom etryczne —  elektrom etria wilgotności, zasolenia 
i tem peratury gleby, filtracyjnych właściwości gleby i oporów gleby. 
Szczególną pozycję w tej grupie należy przypisać metodom mierzenia pa
ram etrów  glebowych za pomocą przyrządów półprzewodnikowych; do 
tej grupy zaliczono również metodę bloków gipsowych, pozwalającą okre
ślać term iny i dawki wody przy deszczowaniu roślin upraw nych;

—  metody radiom etryczne —  szybkie oznaczanie wilgotności i gęsto
ści gleb i gruntów w warunkach naturalnych;

—  m etody spektrofotometryczne —  badania fizycznych i chemicz
nych właściwości gleb przy wykorzystaniu wskaźników opitycznych.

Na podstawie przedstawionych materiałów uczestnicy konferencji za
lecają stosowanie w agrofizycznych badaniach gleby szeregu przyrządów  
produkowanych seryjnie w krajach socjalistycznych, pozwalających w y
konywać oznaczenia in situ . W grupie przyrządów elektrom etrycznych  
wyróżnione zostały półprzewodnikowe term om etry do zdalnych pomia
rów tem peratury gleby na dowolnych głębokościach (Instytut Agrofizy
ki, ZSRR) oraz elektroitermometry do mierzenia tem peratury ornej w ar
stw y gleby (Inst. Agrofizyki, ZSRR). W grupie aparatury radiom etrycz
nej wyróżniono:

—  powierzchniowe i odwiertowe wilgotnościomierze neutronowe i 
gamma-gęstościomierze (RFT Messelektronik, Drezno, NRD),

—  gammaskopowe gęstościomierze widełkowe (PGH Statron, F ü r
stenwalde, NRF),

—  polowe wilgotnościomierze neutronowe i gamma-gęstościomierze 
(W. O. Izotop, ZSRR),

—  polowe wilgotnościomierze neutronowe i gamma-gęstościomierze 
(„Polon”, dawn. B U T J, Polska).

Uczestnicy obrad podkreślili duże znaczenie wspólnych prac dla po
stępu teoretycznego i doświadczalnego fizyki i biofizyki gleb.

Organizatorzy konferencji umożliwili uczestnikom narady zwiedzenie 
najważniejszych zabytków Leningradu oraz niektórych pamiątkowych 
miejscowości, leżących w pobliżu tego miasta.

Na podkreślenie zasługuje również dobra organizacja oraz miła atm o
sfera narady, za co radzieckim kolegom z Instytutu Agrofizyki należą się 
słowa uznania i serdeczne podziękowanie.

Ryszard Baranowski




