RRONIRA
Rouferencja Naukou10 -·techniczna w sprawie produkcji
1 stosowania nawoz6w sztucznych
W dniach 22 i 23 czerw,c a br. odbyla si~
w Warszawi,e pod przewodnictwem prof.
d,r M. G6rskiego Koinferencja Naukowotechn,i czna poswi~cona produkcji i stosowainiu nawo236w sz:t ucznych.
Konferencja zostala zorganizowana przez
Naczelnq Organizacj,~ Technkznc4 iprzy
wsp6liudziale Miriisterstwa Przemyslu Che1ni.cznego i, Mintsterstwa Rolnilctwa. W
konferencji -c zynny udzial wzir~ly zainteresowane ,plac6Wk,i inaukowe z najwybitniejszymi swoi,m i spe,c.j,aHstami oraz gosci-e ze
Zwiqzku Radziecktego w osobach Ogarkowa i Sawkina.
Po przemowieniu inauguracyjnym za:sit-Eäiicy Przewodni-czqcego PKPG - Ministra inz. Wanga - referat -wsit~pny wyglosil prof. dr M. G6rski. W referacie swoim prof. Gorski wskazal, ze podstawq nawuzenia w naszym ro1nictwie jest obecn~e
i w dalszym ciqgu pozostanie obornik.
Nawozy mi.nera1ne sq nawoz.ami pomocni'czymi. Przy kh stosow.ainiu mozna i palezy - ipodkresLil prof. G6rsk,i - u wz.gl~dnic z jednej ,s trony wymagania pokarmowe roslin, a z drugiej :potrzeby nawozowe
gleby, w opariciu o znajomosc ich zasobnosci w skladniki pokar.mowe. I dlatego,
w zwiqzku ze zwi~sza,jqcq si~ produk,cjq
nawozow sztucznych i 1k oniecznosdq os.z,cz~dinego gospodarowania tym'i nawozami Uchwalq Prezydium Rzqdu z 16 czerwca 1Postanowion,o sy:stematycznie badac
nasze g.le!by na zawartosc w nich fosfo{fu,
potasu i oznaczac kwasowosc, a.zeby stosowac nawozy -s ztuczne tylko na tych glebach, ktörych zasoby w skladniki poka.rmowe Sq niewystarczaj 9,ce do otrzy,m ywan.ia wysoki.ch plon6w.
Dalej .prof. G6r:siki wyj.asnil , ze .ro:Ia powolanych do i:ycia stacji chemiczno-rolniczych nie b~dzie ~i~ ogra,niczac do badania z,::i:-obnoi;ci glcb w fos for , potas i oznaczania kw.asowosc.i , nl0 ·20 s tncjc chcn1iczno-rolni,czc bc;.ct::i zaj:mow.ac s i~ caloks,z tal-

tem go,s podarki nawozowej swojego terenu i b~dlq za nJilq odpowiedzialne.
Nast~pnie czlonkowie ,po.s.ziczeg6lnych
sekcji, tak z rami'enia iprzemyslu jak i rolnictwa, wy1glooi.li ref eraty w zakresie produkcji i stosowania nawoz6w azotowych,
potasowych, fo.Slfo·r owy,c h, wa:pniowych,
mikron.awoz6w i przemyslowy,c h nawoz6w
organicznyah. Obszem:q dyskusj,~ podsumowal Mini:siter Przemystu Chemicznego
inz. B. Ruminski.
Konferencja postanowila wydatnie zwi~kszy c produkcj~ azotowych nawoz6w pogl6wnych w zwiijzku z 1Przejsciem na wioscnne nawozenie oziimin azotem. W zwi!c1zku z ,tym uznatno na sluiszne kontynuowac
prace nad w:prowadzeniem saletry amonowej jako- najtanszego azotowego nawo,zu
poglownego. P,o stanowiono roz,poczqc ipr6bn9 produk,cj~ bar.dzi~j, skoncent·rowanego
saletrzaku o zawa.rtosci 26 % azo,t u, azeby
tq ·drogq zmniejiSzyc w nim zawartosc wapn.iaka i prz.ez to obni.:i:yc ulatnia:nie si~
azo1tu z saletrzaku ,p rzy pogliownym jego
stosowaniu. Saletrzak 26 % b~dzie :s~ bard.ziej nadawal do ,pogl6wnego nawozenia
ni'i: saletrzak 21 %.
Ustalono r6wniez zwi-~kszyc w naj'blizszych la.tach wprowadzenie do praktyki
rolniczej wody amoniaka1nej. 0 W1Prowadzeniu wody amooialka1nej do praktyk,i
rolniczej zadecydowala j,ej taniosc. Cena
azo,tu w wodz,i e amoniaikalnej jes.t iprzyna:j,mn.iej o polow~ niisza ni'z w saletrz.a,ku,
Od kilkudziesi~ciu lat .naU1ka rolnicza
wiedzi-aJa o '1:y1m, ,z e amo.niak moze byc
przez rosliny po'bierany bez,p.o srednio i
przerahiany. Wiedziano tez, ze wiqza1nie
azotu do a moniaku je~rt o wiele tansze :ni-z
w:1qzanie go w inne nawozy azo towe. Jednak dopiero ipo wojnie, w roku 1948 z
inicja1ty.wy i pod. kierownictwem prof.
G6rsk,i ego rozpocz:~to w Pol,s ce pierwsz•e
ba.dania nad zas.to-so,waniem .amonia,ku w
rolnic twie.
Rzeczc1 cha,r akterystycznt1 ,ies,t fakt, ze
o ile na zachodzie Euro,py i w Ameryce
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stosowany lbyl w ,t ym cza:sie (1948 r.) amoniak w .postaiei g,a zowej, eo, wymaga kosztownej ci,snieniowej aiparatury, i w positaci amoniakatbw (soli azotowych rozp,uszczonych w amoniaku), to u nas .ro.Z{Pocz~o
badania nad amoniakiem rozpuszczonym
w wodzie - wodq amoniakalnq. Wylb6r
taildej fo:rimy amonialku okazal si~ sluszny.
Swiadczq o tym wyniki doswi~adczen wykon,a.nych u nas w kraju, oraz fakt ze
kraje, kt6re .przedtem stosowaly amoniak
w postaci gazowej lub w ipostaci amoniakait6w, obe·cnte .zaczynajq przechodzic na
produkcj~ wody amoni.akalnej.
Dziesliiqtki do1Swiadczen wykonanych z
wodq amoniakal!nq w warunkach latbor,a toryjnych, wazJOnowych i polowych oraz
zasto1sowanie jej na kilikudziesi~ciu tysiqcach hekta,r 6w w 1953 i 1954 r. dowiodly,
ze jest ona tak samo dobrym nawozem
jalk s.aletrzaik, a w IJ)ewnyc:,h wypadka,ch
przewy.z:sza na.wet je,go dz.ialanie. Obecnie
w Pols·ce nilkt :z volnik6w-,praktyk6w, kt6rzy sto:Sowali wod~ aimoniakalnct1, nie ma
do niej. zadny,c h 'i:stortnych zastrzezen. Plan
wiprowadzenia wody amoniak,atlnej do naszeigo rolniCltwa 1Przewiduje, ze b~dzie ona
stanow.ic w 19'60 rr. 10% nawoz.6w azotowych stosowany,dh u nas w ikraiju.
Z n'9twoz6w fosforowy.ch uznano ZJa podsitawowy naw6z fosforowy superfosfat ,g ranulowany. Zwr6cono uwag~, azeby w najbliizszej 1p rzysztosci ,ca1lq mas~ superfos,fa,tu gr.anulo,wainego amoniakowac, aby w
ten spo.s 6b calkowicie zlikwidowac niebeztpie-czenstwo u:j,e1mneg-o dzialania swperfos.fatu .granulowanego przy jego wy.siew,i e
. razem z ziarnem na kielkoiwanie zhM:. Poza tym potStanowiono zwi,~k:szyc tem,po
prac nad 2Jbaidani,e m war.tosci nawoz.owej
i wiprowadzeniem do nocr-malnej pro.dukcji
tenm-o fosfat6w serpentynowY,ch. Do :produkcji tych nawoz6iw fosforowych zam,iafst
deficytowe,j
sody, jak przy produkcji su,
pe.r.toma:syny, uzywa ,si~ serpenty1n6w, mineralöw kt6re sq pod wzgl~dem ,ohem-icznym krzemianami magnezowymii, a kt6ry,ch znaczne ilosci posiadamy w kraju.

Termofosfarty serpentynowe z uwag,i, na
zarwarrtosc w nich magnezu hE?dci nadawac
si~ przede wszystkim na gleby Jekkie, kt6re mogq odiczuwac brak tego .skladnika.
Poinaidto przedyskutowano IDwesti,~ produkcji, lsUjperfoiSfatu wzibogacoinego, wykörzystania ikra,jowych f.osforyt6w beZlI)0srednio do naiwozeni.a gleb oraz spraw~
rozpocz~cia badan tech.nologi-cznych nad
produkcj.q metafosforan6w.
Z zagadnien doityczqcych nawoz.6w
poitasowych zwr6cono uwag~ na konieczno,sc zw~~kszenia eksploatacj,i odkrytych
zl6z iSoli ipotasowyoh i na dalsze poszukiwa:ni.a.
Szerotko dy,skutowaino nad nawozami
wapniowymi. Ustalcmo, azeby wydatnie
zw.t~kszyc stosowanie w praktyce rolni,c zej
w~glanu wapnia (w<ljp!liiaka mie,l onego)
jako nawoZIU nadajc1cego si,~ szczeg6lnie na
gleby lzejsze. Zalecono tez sios-0wac zuzel
wielkopiecowy jako naw6z wapniowy.
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Uznano za celowe stosow.ac w praktyce
rolinkzej mikronawozy, sz,c zeg6lnie przy
produkcji ·zi,arn.a roslin moitylkowych i pod
buraki cukrowe.
produkcj~
PD'stanowiono
rozszeTzyc
sci6lki torforwej ora.z rozipoczw~ a,moni.a.kowanie to,rf6w w skali ,przemyslowej dla
cel6w rolniczyoh. Amoni·ak0wany torf moze byc zr6dlen:i az-otu p<'wolnie dzialajqce.go przede wszystkim na gleibach lekkich.
Konferencja zwr6cila r6wniez uwag~ na
z.a,g,a dnienia dotycz.qce opakowania, traospo.n tu i ma,gazynowania nawoz6w sztucznyah. Zwi-~kszenie bowiem produkcj.i nawo'ZJ6w sztucz1,ych poci&ga za ,s obq kwesti~
roZJbudowy magazyn6w, budowy magazyn6w ,s pecjalnycn do ,przechowywania saletry amonowej '),r az zbiornik6w do· wody amoniaikalne'j. Ponadto ,po,stanowiono
wzmocni1c kontrol~ nawoz6w sztucznych
przez reso·r t Ministerstwa Prz.emy,s hl Chemicznego i Ministerstwa RoLnictw.a.
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