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POD HASŁEM: „TECHNIKA DOŚWIADCZALNICTWA 
W SZKLARNIACH” ORAZ Z POBYTU NA WYSPIE GUERNSEY 

Komisja Produkcji Roślin Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Ogrod- 

niczego na Międzynarodowym Kongresie Ogrodniczym w College Park, Maryland, 

USA, postanowiła odbyć sympozjum naukowe na temat techniki badawczej 

w szklarniach. Sympozjum to odbyło się w Instytucie Badawczym Roślin Szklar- 

niowych w Littlehampton w Anglii, w czasie od 2 do 7.IV.1967 r. W sympozjum 

tym wziąłem udział z ramienia PAN, łącząc pobyt w Littlehampton z wyjazdem 

na wyspę Guernsey, najważniejszego ośrodka produkcji pomidorów szklarniowych 

Wielkiej Brytanii. 

Szklarnia interesuje naukowca-ogrodnika z dwóch punktów widzenia. Z jed- 

nej strony szklarnia to objekt pozwalający na uprawę roślin poza normalnym 

okresem wegetacji. Jednakże od kilku dziesiątków lat szklarnia odgrywa coraz 

większą rolę jako wyposażenie zakładów naukowych do pracy badawczej nad bio- 

logią roślin, zarówno roślin uprawnych, jak i dzikich; szklarnia pozwala na sto- 

sunkowo dobrą regulację warunków środowiska, a tylko takie prace mogą być 

uważane ża ścisłe, jeżeli naukowiec może dokładnie sprecyzować warunki do- 

świadczenia. 

W sympozjum wzięło udział 51 naukowców z 11 krajów, a liczba wygłoszo- 

nych referatów, zresztą dość przypadkowych, wynosiła 21. W programie sympo- 

zjum było zapoznanie uczestników z wyposażeniem, tematyką i metodyką badaw- 

czą Instytutu w Littlehampton, jak również wycieczka do dwóch nowoczesnych 

gospodarstw szklarniowych w rejonie Sussex. Na początku sympozjum dyrektor 

Instytutu w Littlehampton dr F. W. Toovey, a również specjalista w statystyce 

matematycznej dr Cook, wypowiadali się za większą liczbą małych szklarni, umoż- 

liwiających pracę badawczą nad zagadnieniami wieloczynnikowymi. Minimalna 

liczba zespołu szklarniowego powinna, zdaniem obu tych specjalistów, wynosić 16 

jednostek. Instytut Littlehampton mógł z przyznanych dotacji zrealizować tylko 

budowę 8 takich szklarni, ale budowa dalszych 8 szklarni ma nastąpić przy naj- 

bliższych możliwościach finansowych. 

Jak jednak przyznał dr Toovey, nie wszystkie angielskie instytucje badawcze 

hołdują tej zasadzie budowy do celów badawczych dużej liczby niewielkich szklar- 

ni. Buduje się również do pracy badawczej duże szklarnie, podzielone poprzecz- 

nie na większą liczbę mniejszych przedziałów, z dostępem do poszczególnych ka- 

"mer tylko ze wspólnego korytarza łącznikowego, przebiegającego wzdłuż jednej 

ze ścian bocznych. 

Każda z tych koncepcji ma swoje dodatnie i ujemne strony, a wybór jednej 

z nich zależy w dużej mierze od charakteru badanego zagadnienia. Do pracy np.
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nad problemem składu gazowego atmosfery szklarni są prawie konieczne oddziel- 

ne małe szklarnie; przy badaniu zaś zagadnień związanych np. z różną wysokoś- 

cią temperatury — są w pełni odpowiednie przedziały w jednej dużej szklarni. 

Swego czasu zwiedzałem Boyce Thompson Institute w Yonkers. New York, 

w Stanach Zjednoczonych A.P. Dr P. W. Zimmerman, pracując nad wpływem róż- 

nej koncentracji trującego gazu SO» na różne gatunki roślin, posiadał do tego 

celu szereg małych szklarenek rozrzuconych po terenie. Dr S. H. Wittwer z East 

Lansing, Michigan, prowadzący obecnie badania nad wpływem różnej koncentracji 

CO; na wzrost i owocowanie roślin, przyjmuje możliwość posługiwania się i prze- 

działami w jednej szklarni. Obecnie sprawy te ułatwia możliwość przyklejenia na 

ścianie przedziałowej między kamerami dla ich uszczelnienia przezroczystej folii 

z mas plastycznych. Prace dr H. C. Thompsona i jego uczniów nad wpływem 

temperatury i długości dnia na wzrost i owocowanie roślin warzywnych wykonane 

zostały w trzech oddzielnych komorach i korytarzu jednej szklarni. 

Dawniej przy badaniach nad temperaturą posługiwano się szklarniami w ok- 

resie zimy, gdy na zewnątrz panowała niższa temperatura niż wynosiła najniższa 

temperatura zaplanowana w szklarni; różnice w temperaturze dawało się łatwo 

uzyskać przez różny stopień ogrzewania szeregu komór szklarni. We wspomnia- 

nych wyżej doświadczeniach szkoły Thompsona, np. w korytarzu utrzymywano 

temperaturę w granicach 5 do 109C, a w trzech komorach szklarni temperatury 

około 10 do 159, 15 do 209 i 20 do 259C. Przy ręcznej regulacji temperatury i ręcz- 

nym wietrzeniu utrzymanie nawet takich 59C przedziałów w temperaturze róż- 

nych komór nastręczało — zwłaszcza pod wiosnę — poważne trudności w dni 

6 częściowym zachmurzeniu, przy kolejnych zmianach pochmurnej i słonecznej 

pagody. W związku ze skokami temperatury wahaniom ulegała również wilgot- 

ność powietrza, a jeżeli chodzi o intensywność światła, wahania mogły wynosić 

od kilku do kilkudziesięcu tysięcy luksów. 

Biologowi przyszła tu z pomocą technika. Zaczęto mianowicie wyposażać 

szklarnie w aparaturę do automatycznego włączania i wyłączania przyrządów 

grzejnych, w automatyczne przyrządy do otwierania i zamykania klap wentyla- 

cyjnych. Zaczęto instalować aparaturę do utrzymania na pożądanym poziomie wil- 

gotności względnej atmosfery w szklarnie przez elektryczne przyrządy rozprysku- 

jące wodę, uruchamiane przez psychrometr lub przez fotokomórkę, opierającą się 

na zmianach w intensywności światła słonecznego. W niektórych szklarniach wpro- 

wadzono również automatyczne rozpościeranie cieniówek na drutach pod dachem 

szklarni, w wypadkach gdy zbyt silne nasłonecznienie groziło nadmiernym wzro- 

stem temperatury. Obroną przed nadmiernym wzrostem temperatury było tu wpro- 

wadzenie tzw. chłodzenia ewaporacyjnego, polegającego na zużywaniu się pewnej 

ilości ciepła na parowanie wody wewnątrz szklarni. 

Wielu niedomagań są pozbawione kamery klimatyzowane, zwane również fito- 

tronami, kamery w pełni izolowane od wpływu warunków zewnętrznych, pozba- 

wione więc i światła słonecznego. w których wytwarza się sztucznie warunki $го- 

dowiska na zaplanowanym poziomie. Przy izolacji cieplnej, regulacji temperatury 

dokonuje się tu maszynowo przy pomocy sprężarek; światła używa się sztucznego, 

co pozwala na regulację zarówno intensywności, długości, jak i jakości swia 

Regulacja wilgotności powietrza również nie nastręcza w tych warunkach trudno a. 

Szklarnie do celów doświadczalnych, z automatycznie regulowanymi ezyonikaml 

wzrostu, są racze; powszechne, bo automatyka w regulacji klimatu szklarni weszła 

również w szerokie zastosowanie w praktycznych obiektach produkcyjnych. SRR 

trony zaś zbudowano do studiów nad biologią roślin w szeregu krajów, jak Z R,
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gdzie przy Instytucie Fizjologii Roślin istnieje tzw. Stacja Sztucznego Klimatu, 
Holandia, Francja. Szwecja, Polska itd. 

Na sympozjum w Littlehampton dr T. Kristoffersen z Vollebekk z Norwegii 
przedstawił budowę i wyposażenie miejscowego fitotronu oraz swoje prace w tym 
fitotronie nad wpływem temperatury i światła na roślinę ozdobną „Poinsetia”. 

Jasną jest rzeczą, że aparatura i maszyneria urządzeń regulujących czy stwa- 
rzających odpowiednie warunki do badań nad biologią roślin wymaga współpracy 
dwóch rodzajów specjalistów — mechaników, czuwających nad ową maszynerią, 

i przyrodników — planujących i prowadzących owe badania biologiczne. 

W Anglii ta idea jest już realizowana od szeregu lat. W Silsoe, tamtejszy In- 

stytut Mechanizacji Rolnictwa posiada prowadzony przez L. G. Morrisa rozbudo- 

wany Zakład Mechanizacji Szklarni. Zakład ten może się poszczycić, że postęp 

w automatyzacji i mechanizacji szklarni w Wielkiej Brytanii jest w dużej mierze 

jego dziełem. Na sympozjum w Littlehampton zespół z Silsoe referował i demon- 

strował na specjałnej wystawie szereg nowych zagadnień związanych z postępem 

w dziedzinie gospodarki szklarniowej; aparatura do pomiarów i automatycznej re- 

gulacji koncentracji CO,, możność użycia do dezynfekcji ziemi w szklarni pary 

mieszanej z powietrzem o temperaturze 80C, aparat do pobierania próbek roz- 

tworów glebowych do pomiarów ew. zasolenia — na zasadzie przewodności elek- 

trycznej — to kilka przykładów nowych zagadnień opracowanych przez ten Zakład. 

Na podkreślenie zasługuje, że Politechnika w Silsoe kształci również inżynie- 

rów — specjalistów od mechanizacji i automatyzacji pełnej klimatyzacji urządzeń 

do badań biologicznych. Kadra fachowców w tej wyspecjalizowanej dziedzinie 

narasta, nic dziwnego więc, że o tych mechanizatorach, specjalnie nastawionych 

na zagadnienia szklarni i fitotronów, słyszałem nie tylko w instytucjach nauko- 

wych, ale również w szerokiej praktyce, np. wśród producentów pomidorów na 

wyspie Guernsey. 

A teraz może kilka uwag dotyczących charakterystyki szklarni produkcyjnych 

w Anglii i na wyspie Guernsey, na której spędziłem kilka dni. 

W nowym budownictwie szklarniowym istnieje raczej tendencja do budowy 

szerokich szklarni pojedynczych, choć tańsze blokowe szklarnie typu Venloe, po- 

siadające nawy około 3 m szerokości, jako tańsze w budowie, mają również swoich 

zwolenników. 

Kierunek szklarni, eksploatowanych również w zimie, wschód—zachód jest re- 

gułą. Przy szerokich szklarniach pojedynczych ten kierunek dyktuje raczej budo- 

wę szklarni pojedynczych, bo przy łączeniu np. szerokich szklarni w blok dwu- 

nawowy szklarnia od strony południowej zacienia sąsiednią od strony północnej, 

co odbija się niekorzystnie na wysokości plonów. | 

Regułą są w szklarniach wysokie ściany boczne, które przy nowych, szerokich 

szklarniach nierzadko przekraczały i 3 m. 

Szeroko weszło do produkcji pomidorów, jak również ogórków, stosowanie 

sztucznych źródeł CO; dla zwiększenia w szklarni koncentracji tego gazu. Na 

Guernsey np. około 70% producentów stosuje jako źródło CO; spalanie propanu, 

a około 30%0 posługuje się „suchym lodem” i specjalną aparaturą do jego odpa- 

rowywania. | s , 

Na podkreślenie zasługuje wysoki stopień zautomatyzowania regulacji czynni- 

ków środowiska, a specjalnie temperatury, zarówno jeżeli chodzi o system ogrze- 

wczy, jak i o wietrzenie. L. G. Morris z Silsoe był w. False w 1966 r. W swoich 

wykładach, wygłoszonych w Warszawie i w Skierniewicach. podkreślał on, że au- 

tomatyzacja regulacji temperatury w szklarniach to nie tylko oszczędność na ro-
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bociźnie, ale też i podwyższenie plonów uprawianych roślin, bo automatyka gwa- 

rantuje znacznie lepsze dostosowanie temperatury optymalnej do wymagań upra- 

wianych roślin niż jest to możliwe przy regulacji ręcznej. 

Niezależnie od automatyki w klimatyzacji szklarni, dąży się w nowoczesnych 

szklarniach do wyeliminowania ryzyka związanego z rozwojem chorób glebowych 

uprawianych roślin. Stosuje się w tym celu albo parowanie ziemi, rzadziej dezyn- 

fekcję chemiczną, albo też eliminuje się choroby przez uprawę roślin w warun- 

kach wykluczających zainfekowanie się systemu: korzeniowego uprawianych roślin 

od ziemi w szklarni. Stacja Doświadczalna w St. Martins na Guernsey zaleca 

uprawę roślin w tzw. korytach, przy odizolowaniu 27 cm warstwy zdezynfekowa- 

nego kompostu płynami eternitowymi i folią od podłoża wi szklarni. Dwóch pre- 

legentów mówiło o uprawie roślin w warstwie torfu na folii polietylenowej, w tzw. 

kulturach basenowych, na temat których odbyło się w Finlandii specjalne sympo- 

zjum; o tych zagadnieniach piszę szerzej w innym miejscu. 

Na zakończenie może krótko o sytuacji w naszych szklarniach. Podkreślić tu 

trzeba z naciskiem fakt, że istnieje i u nas uzasadniona tendencja, aby budować 

dobre, nowoczesne szklarnie nie tylko w instytucjach ogrodniczych zajmujących 

się badaniem zagadnień związanych z uprawą roślin, ale że nowoczesne szklarnie 

uważa się jako niezbędne wyposażenie do pracy badawczej, względnie hodowlanej, 

zasadniczo przez wszystkie instytucje, których obiektem zainteresowania jest 

roślina. 

Nie zdołajiśmy jednak należycie rozwiązać u nas sprawy walki z chorobami 

i szkodnikami glebowymi. Zasadnicza dla nowoczesnych szklarni — automatyzacja 

klimatyzacji — stoi u nas na martwym punkcie; krajowa produkcja automatyki, 

z powodu stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania, nie jest u nas podejmowana, 

bo przy krótkich seriach produkcja nie jest opłacalna, a na sprowadzanie automa- 

tyki z zagranicy nie otrzymujemy dewiz. 

Mamy nadzieję, że i w tych dziedzinach nastąpi u nas poprawa.


