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EDMUND SLIWA 

»AERO-AGRO” — Międzynarodowe Seminarium 
poSwiecone wykorzystaniu lotnictwa 

w gospodarce narodowej 

«АЭРО-АГРО» — Международный семинар посвященный использованию авиации 

в народном хозяйстве 

“AERO-AGRO” — International seminar devoted to ferstrv's contribution 

to the national economy 

1 —22 IX 1978 r. w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 

odbyło się w Warszawie Międzynarodowe Seminarium poświęcone 

zagadnieniom usług lotniczych stosowanych w różnych działach gospo- 

darki narodowej. Głównym celem seminarium było pokazanie osiągnię- 

tych efektów gospodarczych w przodujących krajach z zakresu lotnictwa, 

umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dalszego najbardziej racjonal- 

nego ukierunkowania rozwoju różnych dyscyplin lotnictwa w służbie 

człowieka. 

Organizatorem Seminarium było Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego 

1 Silnikowego „PZL”, które obchodziło 50-lecie działalności. 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziło 7 ministerstw, w tym 

także Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W seminarium 

uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin, m. in. lotnictwa, rolnictwa, 

leśnictwa, chemii, ochrony środowiska, budownictwa. Ogółem w obradach 

uczestniczyło około 130 delegatów z 24 krajów oraz około 150 obserwa- 

torów. 

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Pan Roger Messy (Szwaj- 

caria) — dyrektor Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Rolniczego — 
IAAC, który w imieniu Europejskiej Komisji Gospodarczej — ONZ wy- 

raził podziękowanie Rządowi Polskiemu za podjęcie inicjatywy i zorga- 

nizowanie obecnego seminarium. 

Obrady toczyły się w trzech sekcjach, na których poruszano następu- 

Jącą tematykę: a) zagadnienia ogólne i ekonomiczne, b) zagadnienia tech- 

niczne dotyczące problemów konstrukcji samolotów, wyposażenia i eks- 

ploatacji, c) zagadnienia ochrony środowiska. 
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Podczas seminarium wygłoszono 42 referaty (w tym Polska 12, Szwaj- 

caria 6, Źwiązek Radziecki 5, Wielka Brytania i Włochy po 4, Francja 8, 

NRD i Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Rolniczego po 2 oraz Cze- 

chosłowacja, Holandia, Szwecja i Węgry po 1). 

W czasie obrad w wielu wystąpieniach autorów uwypuklały się spra- 

wy związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniami leśnictwa, m. 
in. dotyczyły one wykorzystania samolotów i śmigłowców do stosowania 

w lasach pestycydów, gaszenia pożarów, transportu drewna, oceny stanu 

zdrowotnego drzewostanów itp. 

Na uwagę zasługują m. in. następujące referaty i wystąpienia wy- 

głoszone podczas seminarium: 

J. Druzynski (Polska) referował wyniki zwalczania zwójek jo- 
dłowych w latach 1976 i 1977 w Świętokrzyskim Parku Narodowym, gdzie 
środki chemiczne zastąpiono preparatami bakteryjnymi o nazwie „Di- 
pel”, a rozpryskiwano je nad zagrożonymi drzewostanami przy pomocy 
śmigłowca Mi-2. Uzyskane wyniki były zadowalające. Na podkreślenie 
zasługuje zwrotność i ruchliwość śmigłowca. Wysokie koszty eksploatacji 
śmigłowców, niezależnie od poszukiwań nowych rozwiązań technicznych, 
można znacznie obniżyć przez lepszą organizację pracy. 

A. Fourcaud (Francja) omawiał nowy środek owadobójczy „De- 

kamethrin”. Selektywne działanie tego środka powoduje, że jest on jed- 
nym z czynników najmniej szkodliwych dla człowieka i środowiska. Pre- 
parat ten nie rozpuszcza się w wodzie. W wyniku stosowania metody 
ULV zużywa się bardzo małe ilości aktywnej substancji. Tak więc „,De- 

cis ULV 5” stosowany w rolnictwie, zawierający 5 g Decamethrinu w 1 | 

preparatu stosowany jest w ilościach 1—3 l/ha, w zależności od rodzaju 

szkodników i upraw. W Polsce prowadzone są badania tego preparatu 

przeciwko stonce ziemniaczanej. Obecnie preparat ten używany jest na 

szeroką skalę przy zwalczaniu szkodników bawełny oraz prowadzone są 

„doświadczenia w Afryce w zwalczaniu muchy tse-tse. Wstępne próby za- 

stosowania tego preparatu w lasach miały miejsce w 1978 r. przy zwal- 

czaniu brudnicy mniszki w nadl. Włocławek — OZLP Toruń oraz przy 
zwalczaniu zwójek jodłowych w Górach Świętokrzyskich. 

Fot. 1. Samolot 

PZL-101 „Gawron” 
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Fot. 3. Samolot 

105 ..Kruk” 

  

Fot. 4. Samolot 

FZL-M 18 „Droma- 
der”   

Fot. 5. Samolot 

PZL-M 15 ,,Bel- 

phegor”   
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P. Gootjest (Holandia) przedstawił wyniki badan oceny zanie- 

czyszczenia powietrza prowadzonych w Holandii i w RFN. Omówił nie- 

dociągnięcia i zalety metod lotniczych w porównaniu z wynikami uzy- 

skiwanymi z ziemi. Podkreślił ważność tej pracy szczególnie w ochronie 

środowiska. 

Referaty wygłoszone przez delegatów: T. Boncompagni, 

C. Bovio i G, Calabri (Włochy) oraz M. Dellenbacha 

(Francja) dotyczyły wykrywania i gaszenia pożarów leśnych. Autorzy, 

szczególnie włoscy, podkreślali skuteczność śmigłowców dla wykrywania 

pożarów leśnych, dowożenia ludzi i sprzętu oraz kierowania akcją gasze- 

nia ognie. Omawiali różne systemy transportu zbiorników wodnych lub 

cieczy gaszących. Podkreślali również, że śmigłowce w okresie, kiedy nie 

zagraża niebezpieczeństwo pożarów mogą być wykorzystane do innych 

prac, np. lokslizacji lawin, transportu paszy dla stad przebywających na 

niedostępnych terenach, niesienia pomocy potrzebującym oraz jako la- 

tające dźwigi. Ostatnio przeciwpożarowa służba leśna we Włoszech za- 

częła stosować do gaszenia pożarów w lesie duże transportowe samoloty | 

wojskowe wyposażone w zbiorniki ciśnieniowe do bombardowania ognia. 

We Francji natomiast bardzo przydatne do wykrywania i likwidowania 

ognia w lesie okazały się lekkie samoloty wyposażone w zbiorniki wodne | 

lub środki gaszace. 

IT. Eriksson, A. Nilsson (Szwecja) omówili stosowanie meto- 

dy teledetekcji lotniczej i zastosowania jej w różnych gałęziach gospo- 

darki narodowej. Metoda ta wykorzystuje naturalne promieniowanie pod- 

czerwone, zmieniające się w zależności od temperatury na obserwowanej 

powierzchni. Zastosowanie aparatu umożliwia przemianę promieniowania 

podczerwonego w obraz zróżnicowany pod względem natężenia barw 

(termowizja). Odpowiednia aparatura umieszczona na lekkich samolotach 

umożliwia zastosowanie teledetekcji w różnych gałęziach gospodarki na- 

rodowej, w tym także w leśnictwie przy wykrywaniu pożarów, określa- 

niu zagrożenia lasów przez szkodniki, rozmieszczenia wiatrołomów Ир., 

a w innych dziedzinach, np. przy poszukiwaniu źródeł wodnych, wykry- 

waniu zanieczyszczeń rzek, nieszczelności ogrzewania miejskiego itp. Wy- 

powiedź autora była uzupełniona filmem krótkometrażowym obrazują- 

cym zastosowanie metody teledetekcji. 

M. Lerch (Szwajcaria) podkreślił wybór pory stosowania pestycy- 

dów przy zwalczaniu owadów, chwastów czy też chorób. Warunek ten 

można spełnić z dużym powodzeniem tylko dzięki zastosowaniu awio- 

sprzętu. Przytoczone przykłady potwierdziły pogląd, że zabieg jest tylko 

wtedy całkowicie efektywny, jeśli zostanie wykonany w odpowiednim 

momencie, tzn. wtedy kiedy organizmy zwalczane są najmniej odporne 
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na działanie środków ochronnych oraz gdy pokrycie chronionego obiektu 

jest wystarczające. Im bardziej jest zaawansowany rozwój szkodnika tym 

wyższa powinna być stosowana dawka pestycydów. Ogólnie biorąc np. 

zwiększenie pokrycia podnosi efektywność stosowania preparatu podczas 

gdy zwiększenie prędkości dawkowania nie daje dodatkowych korzyści, 

a nawet może być szkodliwe. Całkowity zadowalający efekt można osiąg- 

nąć wtedy, jeżeli w czasie zabiegu spełnione są trzy warunki: czas, daw- 

ka i prędkość dawkowania. 

R. Kosioł J. Malinowski, R. Witkowski i in. (Pol- 

ska) — w swoich wystąpieniach omawiali dodatne i ujemne strony sto- 

sowania śmigłowców w pracach agrolotniczych. Podkreślali działalność | 

Zakładu Usług Agrolotniczych tak w kraju jak i za granicą. Przemysł 

lotniczy dążąc do udoskonalenia lotnictwa „gospodarczego produkuje co- 

raz bardziej nowoczesne samoloty, stwarzając możliwości stosowania pre- 

cyzyjnej techniki wykonywania zabiegów. W pierwszych latach po dru- 

giej wojnie światowej używane były do zwalczania szkodników leśnych 

samoloty CSS-13 o nośności do 200 kg preparatu i duże, ale już prze- 

starzałe samoloty transportowe Li-2, tzw. ,„Dakoty”, o nośności do 2 tys. 

kg (m. in. używane w lasach do zwalczania osnui gwiaździstej). W póź- 

niejszym okresie zostały wyprodukowane lekkie samoloty PZL-101 „Ga- 

wron” o nośności do 450 kg (bardzo powszechnie używane w lasach do 

zwalczania szkodników pierwotnych). Obecnie polski przemysł lotniczy 

wytwarza cztery typy samolotów rolniczych (nie licząc śmigłowca Mi-2R), 

które mają również zastosowanie w lasach. Samolot AN-2 o udźwigu 

do 1350 kg jest wielozadaniową maszyną gospodarczą, eksploatowaną 

w kilkunastu wersjach. Znacznie nowszym rozwiązaniem jest samolot 

PZL M18 „Dromader o udźwigu do 2600 kg, który powstał we współ- 

pracy z amerykańską firmą Rockwell International. Prototypowe egzem- 

plarze tego samolotu były wykonane w 1977 r., a jeden z nich był pre- 

zentowany w Salonie Paryskim. Produkowany jest także samolot PZL-106 

„Kruk” o udźwigu do 1450 kg przeznaczony wyłącznie do celów rolni- 

czych i leśnych. W roku 1978 wszedł do eksploatacji w leśnictwie samo- 

lot M-15 „Belphegor” o udźwigu 2900 kg i napędzie turbinowym skon- 

struowanym wspólnie ze specjalistami radzieckimi. Kilkadziesiąt samo- 

lotów tego typu lata już w Związku Radzieckim. (W Polsce samolot ten 

po raz pierwszy był zastosowany w lasach w roku 1978 przy zwalczaniu 

brudnicy mniszki, strzygoni choinówki i zwójek jodłowych z pozytyw- 

nym skutkiem). Omówione samoloty znalazły zastosowanie przy wysie- 

waniu pyłów, proszków i granulatów oraz rozpylaniu chemikaliów nad 

zagrożonymi polami i lasami. 

D. R. Johnstone (Wielka Brytania) — zapoznał uczestników 
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seminarium z wynikami swoich badan przy stosowaniu zdalnie pilotowa- 

nych samolotów-modeli wykorzystywanych -w dziedzinie ochrony roślin. 

Doświadczenia prowadzone były w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Zaletą tej metody jest minimalne zużycie preparatów, możność obrabia- 

nia małych powierzchni i zmniejszenie niebezpieczeństwa dla pilota i osób 

trzecich. 

Duże zainteresowanie wśród uczestników seminarium wywołał referat 

opracowany przez J. M. Thomsona, H. Mitchella (IAAC), 

w którym autorzy omówili przyrząd własnej konstrukcji pod nazwą „Fly- 

ing Flagman” — układ prowadzący samolot, który pozwala zwiększyć 

dokładność nawigacji samolotu, umożliwia precyzyjne wykonanie awio- 

oprysku wyznaczonej powierzchni. Metoda ta pozwala zredukować do 

minimum używane pestycydy. System ten nie wymaga licznego perso- 

nelu naziemnego. „Flying Flagman” stosowany powszechnie w Stanach 

Zjednoczonych obecnie przechodzi próby w Kanadzie i Wielkiej Bryta- 

nii. S$. Gottschlig (NRD) A. Dmitriew (ZSRR), T. P. 

Zyrianow (ZSRR), R. Kosioł (Polska) R. Witkowski 

(Polska) — zwracali uwagę na szerokie zastosowanie śmigłowców do wy- 

konywania różnego rodzaju prac w różnych gałęziach gospodarki naro- 

dowej, a m. in. i w leśnictwie. J. Spillman (Wielka Brytania) — oma- 

wiał zastosowanie w samolocie sieci do połowu owadów w powietrzu. 

Wyniki połowu umożliwiły poznanie dynamiki wzrostu populacji owa- 

dów z rzędu motyli w różnych częściach świata. 

W czasie trwania obrad „Aero Agro”, w Warszawie na Placu Zwy- 

cięstwa Państwowe Zakłady Lotnicze przygotowały wystawę sprzętu lot- 

niczego obrazującą dorobek 50-lecia Polskiego Przemysłu Lotniczego. 
Prezentowane były przede wszystkim samoloty z przeznaczeniem do wy- 

konywania usług w zakresie rolnictwa, jak i leśnictwa. Ponadto samo- 

loty odrzutowe i śmigłowce, a także silniki lotnicze. Osiągnięcia „PZL” 

reklamowały liczne plansze obrazujące produkcję w Zakładach w: Biel- 

sku-Białej, Kaliszu, Mielcu, Rzeszowie, Świdniku i Warszawie. 
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