
R O C Z N IK I  G L E B O Z N A W C Z E  T . 25, Z . 2, W A R S Z A W A  1974

VII ŚWIATOWY KONGRES NAWOZOWY CIEC

VII Światowy Kongres Nawozowy odbył się w 1972 r. w  Austrii 
(Baden koło Wiednia), w dniach 15-19 maja, pod hasłem „Düngund in 
Mangel und Überfluss” . Otwarcia Kongresu, poprzedzonego koncertem  
L. V. Beethovena, dokonał prezydent VII Światowego Kongresu, dyrektor 
chemiczno-rolniczego Zakładu Doświadczalnego i profesor U niw ersytetu 
Wiedeńskiego dr A. Zeller oraz inż. roln. M. A. Daujat, prezydent CIEC. 
Po przemówieniach powitalnych: burm istrza m iasta Baden, przewodni
czącego austriackiej Izby Rolniczej, m inistra Rolnictwa i Leśnictwa oraz 
innych osób, wykład wstępny na tem at „Rolnictwo i nawożenie w  A u stria  
wygłosił prof. dr A. Zeller.

Na 4-dniowy program  obrad złożyły się 3 referaty  problemowe na te
m aty:

1. Nawożenie w krajach rolniczo uprzemysłowionych.
2. Problem y nawożenia w  krajach rozw ijających się.
3. Rola organizacji m iędzynarodowych przy rozwiązywaniu problemów 

nawozowych w krajach rozw ijających się.
Pierwszy refera t problemowy wygłosił prof. d r  E. Weite, dyrektor 

Insty tu tu  Chemii Rolnej U niw ersytetu w Göttingen, drugi refera t — H. de 
Tarragan, dyrektor Towarzystwa Handlu Potasem  i Azotem w Paryżu, 
na trzeci refera t problemowy złożyły się 3 referaty : F. W. Hauk, FAO, 
Rzym — pt. ,,Praca FAO”, prof, dra R. J. Sopera i d ra D.A. Nethsinghe, 
FAO/IAEO, W iedeń — „Praca FAO/IAEO” oraz F. Heila, UNIDO, Wie
deń — „Praca UNIDO”.

Referaty problemowe uzupełnione były 9 koreferatam i oraz ok. 60 ko
m unikatam i i doniesieniami specjalnymi, wygłaszanymi przez uczestni
ków kongresu. Językam i oficjalnym i były język angielski, francuski 
i niemiecki. Z Polski był wygłoszony tylko jeden kom unikat prof, d r 
H. Jurkow skiej, pt. „W pływ inhibitorów nitryfikacji na zawartość kwasu 
szczawiowego i azotanów w roślinach”.

Podsum owania obrad dokonali prof. d r E. W eite i dyr. H. de Tarragan. 
W rezolucji końcowej, przedyskutowanej i uchwalonej przez wszystkich 
uczestników kongresu, podkreślono 2 momenty. Pierwszy, że obecnie, 
wobec uzyskania dzięki nawozom m ineralnym  wysokich plonów w k ra-
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jach wysoko uprzemysłowionych, powinno się zwrócić większą niż dotąd 
uwagę na wpływ tego nawożenia na jakość i wartość pokarm ową otrzy
m ywanych ziemiopłodów. Kongres z przyjemnością przyjął do wiado
mości, że nawożenie m ineralne nie tylko nie przyczynia się do zanieczysz
czania środowiska i ujemnego wpływu na zdrowie człowieka, ale w wielu 
przypadkach prowadzi do podniesienia wartości biologicznej plonów.

Po drugie — jeżeli chodzi o kraje rozwijające się — Kongres stw ier
dził, że w krajach tych nawożenie m ineralne przyczynia się poważnie do 
zwalczania głodu wśród wzrastającej tam stale liczby ludności oraz, że 
istnieje możliwość w drodze racjonalnego nawożenia mineralnego i przy 
doradczym udziale międzynarodowych organizacji FAO, IAEO i UNIDO 
rozwiązać w krótkim  czasie istniejący w tych krajach problem żyw
nościowy.

W ostanim dniu obrad zostały dokonane wybory nowych władz CIEC 
na najbliższy okres 4-lecia (1972-1976). Przewodniczącym CIEC został 
prof, dr D. Jelenie, profesor fizjologii roślin i chemii rolnej U niw ersytetu 
w Belgradzie (Zemun).

Piątego dnia odbyła się wycieczka do Linzu, stolicy Górnej Austri, 
gdzie zwiedzono ogromne austriackie Zakłady Azotowe (Österreichische 
Stickstofiw erke AG), należące do jednych z najw iększych zakładów che
micznych w Europie. Zakłady produkują i eksportują 5 nawozów azoto
wych (saletrzak 26% N, saletrzak borowany 21% N, saletrę amonową 33% N, 
siarczan amonu 21% N, oraz mocznik 46% N). Poza tym  na bazie amoniaku, 
kwasu fosforowego i soli potasowej ma miejsce produkcja nawozów 
kompleksowych o różnym stosunku składników pokarm owych (NPK) 
i stężeniu oraz nawozów kompleksowych z dodatkiem  m ikroskładników 
i magnezu. Są one przeznaczone do użytku przy upraw ie poszczególnych 
roślin. Dla ułatw ienia rolnikom nawozy kompleksowe wysysłane są w  
opakowaniu plastykowym, polipropylenowym, na którym  znajduje się 
dokładna instrukcja ich użycia. Produkowany jest również nawóz orga- 
niczno-m ineralny Vollhumon na bazie torfu i składników m ineralnych
0 różnym  stężeniu.

Obok nawozów Zakłady Azotowe produkują różne środki do zwal
czania chwastów (2-4-D, MCPA, 2-4-5-T, chlorowane kwasy fenoksypro- 
pionowe i ich pochodne), insektycydy (lindan, m ieszaniny lindanu z DDT 
itp.) oraz regulatory w zrostu na bazie chlorku trójchlorocholiny i inne.

Ogromną różnorodność produkcji Zakładów ilustru ją: katalizatory, 
m ateriały  term oplastyczne polipropylenowe i polietylenowe, różne sub
stancje klejące oraz specyfiki farm aceutyczne (antybiotyki, w itam iny itp.)
1 inne.

Ogółem w Kongresie brało udział 350 osób z 30 państw. Najliczniejszą 
grupę stanowili Austriacy, z kolei Niemcy z NRF, Francuzi i Węgrzy.
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Polskę reprezentowało 5 osób: prof. dr K. Boratyński i prof. d r T. Li
tyński (na koszt własny, PTG pokryło koszty podróży) z PAN, prof, d r 
H. Jurkow ska delegowana z M inisterstw a Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
oraz doc. dr hab. R. Czuba i naczelnik Kazimierczak z M inisterstw a 
Rolnictwa.

Tadeusz L ityński




