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ZAGADNIENIE TORFOWE W POLSCE 

Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, doceniając znaczenie 

zagadnienia gospodarki torfowej w Polsce, zorganizował w dniu 23 sty- 

cznia 1961 r. zebranie wydziału poświęcone dyskusji na ten temat. 

W zebraniu, oprócz członków wydziału, uczestniczyli zaproszeni specja- 

liści i reprezentanci praktyki. Przybyli także na zebranie prof. dr B. Stru- 

żek — wiceprzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, 

wiceministrowie Rolnictwa doc. dr J. Okuniewski, dr K. Pawłowski 

i inż. S. Kuhl oraz przedstawiciele zainteresowanych resortów i instytucji. 

Zebranie zagaił prof. dr A. Listowski zapowiadając, że nie będą na 

nim wygłaszane referaty, a jedynie krótkie wytyczne związane z proble- 

matyką torfową, przy czym charakter zebrania jest dyskusyjny 1 powinien 

wyłonić szereg wniosków do dalszych badań naukowych i wskazań dla 

życia gospodarczego, po czym oddał przewodnictwo prof. 5. Bacowi, orga- 

nizatorowi zebrania. 

Prof. S. Bac podkreślił jednokierunkowość prac kilkunastu komitetów, 

instytutów, komisji specjalistycznych i stałych w dziedzinie torfiarstwa, 

gdy zagadnienia gospodarcze są zjawiskami kompleksowymi. 

Serię przemówień kierunkowych rozpoczął dr H. Okrusz ko, ocenia- 

jąc krytycznie dane do obszaru torfowisk w Polsce i ustalając ich po- 

wierzchnię na 1500000 ha. Lokalizacja torfowisk obejmuje 5 stref. 

Pierwsza nad wybrzeżem Bałtyku i w rejonie Nadodrza obejmuje 10%, dru- 

ga na pojezierzu Mazurskim i Pomorskim — 8%, trzecia w Pasie Wielkich 

Dolin, a więc w województwach białostockim i częściowo warszawskim, 

w Pradolinie Noteci oraz Warszawsko-Toruńskiej (charakteryzuje się ona 

wielkimi kompleksami torfowymi dochodzącymi do 100 tys. ha) zajmuje 

66% obszaru torfowisk, czwartą tworzą torfowiska drobnych dolin w Pasie 

Wyżyn Południowych, około 14%. Wreszcie piąta — to niewielki pas 

torfowisk na Podhalu i w Karkonoszach — około 2%. Dr Okruszko 

Scharakteryzował właściwości torfowisk, stan zagospodarowania i stosunki 

melioracyjne. Najkorzystniejsze stosunki z punktu widzenia użytkowania 

panują w pasie torfowisk nadmorskich i w dużych dolinach, gdzie w okre- 

sie przedwojennym zmeliorowane torfowiska, z racji rozległości kom- 

pleksów, miały już gospodarstwa torfowe. Łąki torfowe ulegają jednak 

degradacji, a samo odbudowanie urządzeń melioracyjnych jest niewystar-
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czające, aby zabezpieczyć nowy start gospodarczy. Tereny te mają ponad- 

to trudną sytuację z powodu braku odbioru siana. 

Prof. JJ.Ostromęcki omówił szczegółowo z punktu widzenia nauki 

zmianę stosunków wodnych w torfowiskach i na gruntach przyległych 

po przeprowadzeniu melioracji, w aspektach zmian: 1) w profilu torfo- 

wiska; 2) na obiekcie zmeliorowanym i 3) całej zlewni złączonej z melio- 

racją danego obiektu. Melioracja pociąga za sobą również zmianę uwil- 

gotnienia na obszarze przyległym do torfowiska w zależności od oddalenia 

urządzeń odwadniających. Szczególnej uwagi wymagają melioracje na 

torfowiskach płytkich ze względu na możliwość przesuszenia. Melioracja 

torfowiska pociąga za sobą obniżenie poziomu wód gruntowych w sąsiedz- 

twie zmeliorowanego obiektu z uwagi na osiadanie i konieczności dalszego 

obniżania wód gruntowych w torfowisku. Sumując wiadomości o zmia- 

nach zachodzących po wprowadzeniu melioracji wodnych — prof. Ostro- 

męcki stwierdził, że nie ma ogólnej recepty melioracyjnej dla wszystkich 

torfowisk na obszarze Polski i dopiero po zbadaniu stosunków hydrolo- 

giczno-glebowych w danym miejscu zdolni jesteśmy wprowadzić takie 

urządzenia, które nie powinny przynieść szkody. Jako zasadę musimy 
z góry przyjąć, że powinniśmy regulować wilgotność nie tylko na torfo- 

wisku, ale i w całej zlewni, nie poprzestając na usuwaniu tylko nadmia- 

rów okresowych. Nauka musi nadal pracować, gdyż obecnie przewiduje- 

my co się stanie z torfowiskiem zmeliorowanym nawet po upływie lat 

dwudziestu, ale nie możemy mieć pewności, jak się będzie przedstawiać | 

ono za lat siedemdziesiąt. 

Prof. B Swiętochowski poruszył sprawę upraw na torfowiskach 

i gruntach przyległych. Zarówno z badań prof. S. Tołpy, jak i obserwacji 
przeprowadzonych w Laskowicach wynika, że woda gruntowa w torfo- 

wisku jest w łączności z takąż wodą w gruntach przyległych i w zależności 

od opadów wykonuje podobne, choć nie równowysokie wahania. Według 

tezy prof. S. Kulczyńskiego — stan procentowy zawartości próchnicy 

w glebie jest uzależniony od roślinności, a ta znów od wilgotności gleby. 
W ten sposób zagadnienie próchnicy w glebach przylegających do torfo- 

wisk będzie zależeć od ilości zawartej w niej wilgoci. Pobierając górną 
warstwę torfu z torfowiska do celów wzbogacenia próchnicy w glebie 
mineralnej — musimy równocześnie obniżyć o grubość tej warstwy po” 
wierzchnię torfowiska i poziom wody gruntowej w torfowisku i w przy” 
legającej glebie mineralnej. Równocześnie więc, eksploatując torf dla 
polepszenia próchnicy w glebie mineralnej, pogarszamy w niej warunki 

wodne. 

Przy transporcie torfu przeznaczonego do nawożenia powstają poważne 

trudności. wynikające z wielkiej objętości materiału torfowego. Wiemy 
przecież, że wywożenie obornika poza granice gospodarstwa jest trudne



Zagadnienie torfowe w Polsce 5 
  

i nieopłacalne. W takim razie należy zastanowić się, jak przedstawia się 

sprawa z wywożeniem torfu na niewielką odległość. Zastosowanie torfu 

w rolnictwie powinno być miejscowe, jeśli nawet przyjmiemy, że nie 

będziemy specjalnie kopać torfu, a jedynie wykorzystywać tylko te zwały, 

które leżą wzdłuż rowów. Torfowiska mogą wpływać na przyległe grunty 

nawozowo i próchnicznie. Uprawiając trawy na łąkach i glebach torfo- 

wych i zbierając z nich plony przeniesione do gospodarstw na glebach 

mineralnych i otrzymując po skarmieniu ich obornik — będziemy mogli 

nim nawozić również torfowiska. W tym przypadku portatywność siana, 

wyprodukowanego na torfowisku, jest znacznie większa niż torfu i obor- 

nika. Nie należy więc zbytecznie obniżać poziomu wód gruntowych 

w torfowiskach zmeliorowanych, a równocześnie w gruntach przyległych, 

aby otrzymać warstwę torfu do nawożenia lub innych celów, a tym 

samym nie psuć żyzności gleby i podniesienia w niej ilości próchnicy. 

Torfowiska powinny przede wszystkim stanowić zaplecze łąkowe dla 

gospodarstw położonych na glebach lekkich. 

Prof. A. Maksimow omówił wykorzystanie torfowisk do celów 

nawożeń rolniczych. Złoża torfowe po odpowiedniej melioracji i zagospo- 

darowaniu mogą stanowić z jednej strony pierwszorzędne użytki zielone 

i tereny rolniczo-warzywnicze, z drugiej strony są one fabrykami natu- 

ralnego azotu i substancji organicznych. Niestety dotychczas nie posiada- 

my szybkich metod do uruchomienia azotu i z tego względu należy 

traktować nawozy torfowe jako lokalne, które mogą być opłacalne naj- 

wyżej w promieniu 10 km od torfowiska. Stosując dawkę 40 ton torfu 

na ha, trzeba wykopać 70 tys. m3 torfu o wadze 40 tys. ton. Do przerzutu 

tej ilości torfu potrzeba 3000 wagonów kolejowych. Wydobycie i trans- 

port 1 tony torfu z załadunkiem, przewozem i rozrzuceniem kosztuje: na 

odległość 1 km — 33 zł, na 8 km — 62 zł. Torf musi być więc nawozem 

lokalnym. Specjalne zakłady do maszynowgeo wydobywania torfu opła- 

cają się, gdy wydobywają rocznie od 20 do 30 tys. ton. Tak wysoka ilość 

nie może być zużyta w jednym rejonie — musi zostać przerzucona dalej 

i tu zaczynają się trudności transportowe. Opłacalne zakłady torfowe 

mogłyby mieć uzasadnienie, gdyby zdolne były produkować skoncentro- 

wane nawozy torfowe i podlegały ludziom o odpowiednim przygotowaniu 

fachowym. Jak wynika z doświadczeń, nie należy używać torfu surowego 

jako bezpośredniego nawozu nawet ze złoża przewietrzonego. Należy go 

przekompostować. Nie można również używać mieszanek torfu surowego 

z nawozami mineralnymi. 

Na podstawie doświadczeń naszych i zagranicznych możemy zalecić 

następujące nawozy torfowe: 1) kompost torfowo-obornikowy; 2) kompost 

torfowo-łubinowy, gdzie są po temu warunki; 3) torf parowany i jeśli jest 

opłacalny — torf amoniakowy. Oczywiście ściółka torfowa pod bydłem
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daje bardzo wartościwy obornik, a proszek do zasypywania dołów klo- 
acznych polepsza stosunki sanitarne i daje wartościowy nawóz organi- 
czny. Torf można też kompostować ze ściekami z kanalizacji miejskiej. 
O ile straty azotu w oborniku wynoszą od 30 do 40%, to kompost torfowo- 
-obornikowy posiada je w wysokości od 4 do 5% i dorównuje wartości 
nawozowej samego obornika. Azot w torfie amoniakowanym zostaje 
zaabsorbowany, skutkiem czego nie ma strat — wymaga jednak specjalnej 
technologii i po przeróbce może przynosić duże korzyści rolnictwu. Gdzie 
jest możność uzyskania wolnej pary wodnej, jak w cukrowniach, mle- 
czarniach, gorzelniach itp., zaleca się ją stosować do działania na masę 
torfową w ciągu 20 do 30 minut, przy temperaturze 100?C i pod ciśnie- 
niem dwóch atmosfer. Pod wpływem parowania następuje hydroliza 
związków białkowych, gromadzi się też amoniak absorbowany przez torf 
i stopniowo później oddawany jest roślinom. Torf parowany zastosowany 
w 'warzywnictwie daje zwyżkę plonów osiąganych przy nawożeniu 
obornikiem. 

Dr K. Smyjewski z Instytutu Torfowego w Elblągu. W związku 
z brakiem opału węglowego na wsi w Polsce — było propagowane stoso- 
wanie paliwa torfowego. W ogólnym bilansie paliw udział torfu wynosił 
zaledwie 1%, co stanowiło około 1 mln ton węgla. Ze względu na wartość 
torfu jego eksploatację na opał uznano za zło konieczne i przeprowadzano 
ją na torfowiskach zdewastowanych. O ile w 1956 r. wydobycie torfu do 
celów opałowych wynosiło 1 760 tys. ton, to w 1960 r. spadło ono do 
600 tys. ton, co należy przypisać intensyfikacji rolnictwa i w pewnej 
mierze zaopatrzeniu wsi w węgiel. Wartość opałowa torfowisk wysokich 
dochodzi wprawdzie do 4,5 tys. kalorii, posiadamy ich jednak bardzo 
mały procent i powinny być przeznaczone do przeróbki chemicznej. 

W Polsce torfowiska niskie zajmują powyżej 90% ogółu powierzchni 
torfowych, posiadają wartość opałową od 2,5 do 3,5 tys. kalorii i tworzą 
szczególnie cenne gleby dla rolnictwa. Zasadniczo, w innych krajach nie 
są one eksploatowane na opał. Istnieje u nas wiele torfowisk zdewastowa- 
nych, nie nadających się pod uprawy rolnicze, więc masa ich mogłaby 

być użyta do celów nawozowych lub opałowych. Czynnikiem bardzo 

prowokującym eksploatację torfu do celów opałowych jest pozostawienie 

przez szereg lat terenów zmeliorowanych bez zagospodarowania rolni- 
czego. Teren taki jest gotowy do eksploatacji na opał, gdyż nie daje 
plonów. 

Prof. Z. Rozmej z Politechniki Gdańskiej omówił problem przerobu 
torfu do celów przemysłu chemicznego. Istnieje możliwość produkcji 
węgli generatorowych, aktywnych i wosku. Węgle generatorowe Są 
jednak znacznie taniej wytwarzane z lignitu i zaspokajają potrzeby rynku 
wewnętrznego oraz eksportu. Zagadnienie uzyskania wosku z torfu nie
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zostało dotychczas rozwiązane, gdyż woski syntetyczne wystarczają na 

pokrycie zapotrzebowania krajowego, choć wosk z torfu ma swoiste 

dodatnie własności. Wydaje się jednak, że większe znaczenie ma stwier- 

dzona przez prof. S. Tołpę — obecność biologicznie czynnych substancji 

w torfie. Wyniki, które otrzymaliśmy współpracując z wymienionym 

profesorem, mogą być bardzo rewelacyjne, a co najmniej ciekawe. W tej 

sprawie jesteśmy w czołówce światowej. Zajmowaliśmy się też zagadnie- 

niem działania borowin, prace te jednak nie zostały uwieńczone skutkiem. 

gdyż nie ma współpracy z medycyną i fizjologami — a sama chemia 

tego nie rozwiąże. 

Mgr K. Pawlak z Instytutu Torfowego w Elblągu poruszył sprawę 

mechanizacji wydobycia i zasięgu nawożenia torfem. Uważa on, że suro- 

wcem torfowym o optymalnych własnościach jest torf z cienkiej warstwy 

powierzchniowej osuszonego torfowiska. Pozyskanie takiego materiału 

powinno odbywać się na torfowiskach zniszczonych dawną eksploatacją 

torfu opałowego, a więc z grobli i przestrzeni między wyrobiskami, tru- 

dnymi do zagospodarowania rolniczego oraz z wykopów melioracyjnych. 

Można by też pozyskać torf ze złóż użytkowanych rolniczo przez zbieranie 

z nich warstwy 5 cm, aby nie obniżyć żyzności gleby torfowej. Dalsze 

pozyskiwanie torfu rolniczego z tej samej powierzchni mogłoby nastąpić 

dopiero po regeneracji, następującej po kilku latach. Mechaniczne wydo- 

bywanie torfu można prowadzić: 1) systemem gospodarczym przy pomocy 

maszyn i narzędzi rolniczych o pociągu mechanicznym; 2) systemem 

przemysłowym przy wykorzystaniu maszyn do pozyskania torfu frezo- 

wanego dla brykietów, oraz 3) systemem uniwersalnym stosując polskiej 

produkcji silosokombajn „Orkan”. Przyjmując, że koszt pozyskania, 

transportu i rozładunku torfu na polu mineralnym nie powinien przekra- 

Стаб 50 zł za 1 tonę — wówczas przy systemie gospodarczym, konnym — 

można transportować do 3 km, a przy zmechanizowanym do 10 km od 

miejsca wydobycia. Transport koleją na dalsze odległości możliwy byłby 

przy przemysłowej produkcji wysokoefektywnych kompostów i miesza- 

nek torfowych oraz przy zastosowaniu pełnej mechanizacji prac wydo- 

bywczych i przeładunkowo-transportowych. Zakłady wydobywcze powin- 

ny być ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych. Aby 

wypełnić plan wykorzystania torfu w rolnictwie należy: I) zinwentary- 

zować istniejące maszyny do zmechanizowanego pobierania torfu z po- 

wierzchni i produkcji kompostów; 2) zwiększyć produkcję silosokombaj- 

now ,,Orkan”; 3) uruchomić produkcję polskiego ładowacza; 4) rozszerzyć 

badania nad pozyskiwaniem i efektywnością różnych kompostów i mie- 

szanek torfowych i 5) nawiązać łączność z badaczami i specjalistami 

zagranicznymi, szczególnie z ZSRR, którzy mają duże osiągnięcia w pro- 

dukcji i stosowaniu torfu do kompostów oraz mieszanek torfowych.
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W dyskusji, po przemówieniach kierunkowych, jako pierwszy zabrał 
głos prof. dr E Chroboczek. Uważa on, że oprócz łąki i niektórych 
upraw rolnych, należy na torfowiska wprowadzać takie rośliny, które 
wymagają wysokiej zawartości próchnicy w glebie. W Stanach Zjedno- 
czonych A. P. uprawia się na torfowiskach przede wszystkim warzywa, 
a więc cebulę, selery i sałatę, następnie ziemniaki, miętę pieprzową i bo- 
rówkę. Te rośliny dają tam fenomenalne rezultaty na glebach torfowych. 
Ameryka produkuje torf w belach, roczna produkcja wynosi 131 tys. ton, 
a ponadto sprowadza z zagranicy 125 tys. ton. Z tej ilości 63% idzie na 
poprawienie sprawności gleb w ogródkach przy willach wybudowanych 
na nieużytkach, przy których pragnie się mieć trawnik, bez względu na 
cenę torfu. Do ogródków wokół willi w USA opłaca się sprowadzać torf 
nawet z Polski, mimo że u nas opłaca się go przewozić co najwyżej na 
10 km. Odbiorcą torfu jako nawozu lokalnego będą tereny osiedli, w któ- 
rych chcemy mieć zazielenienie i torf musi być dany do dyspozycji mimo 
dalekiego transportu. Zarówno kwiaciarstwo, jak i warzywnictwo pod 
szkłem są takim typem producenta, który dzięki bardzo intensywnemu 
prowadzeniu gospodarki może sobie pozwolić na opłacenie dalekiego tran- 
sportu torfu. Tak zwaną ziemię inspektową, którą dawniej tworzyliśmy 
z wszelkiego rodzaju resztek ogrodniczych o zupełnie przypadkowym 
składzie, możemy produkować obecnie z torfu i gleby na t.zw. standary- 
zowaną do wysiewania, przesadzania, czy pikowania roślin. Buduje się 
obecnie w Polsce wiele kombinatów szklarniowych, w których, jeśli ma- 
my torf i piasek, możemy zaraz stworzyć dobry warsztat i środowisko do 
wysiewu roślin. Na podstawie doświadczenia mogę stwierdzić, że sprosz- 
kowany torf sfagnowy leczy rośliny w inspektach i z tego względu jest 
nam również potrzebny. Miałem możność widzieć w Ameryce zmeliorowa- 
ne torfowiska, na których reguluje się stosunki wodne nie tylko śluzami 
i zastawkami, ale przede wszystkim za pomocą deszczowni. Stwierdzam, 
ze 1 akr zmeliorowanych torfów w Stanie Nowy Jork kosztuje cztery do 
sześć razy więcej niż gleby mineralnej, właśnie dla niezwykłych własności 
torfu. 

Prof. dr M. Niklewski omówił znaczenie torfu dla pomnożenia 
i polepszenia obornika w różnych rejonach kraju. Wprowadzenie masy 
torfiowej do obornika opóźnia mineralizację azotu w oborniku, co jest 
ważne ze względów ekonomicznych. 

Prof. dr R. Manteuffel sformułował jako kategoryczne zasady: 
1) nie wolno zmniejszać obszarów użytków rolnych w naszym kraju jako 
bazy produkcyjnej przez obniżenie jakości tych użytków, co następuje po 
obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w torfowisku i glebach przyle- 
głych, 2) nie wolno niszczyć środowiska rolniczego, a więc nie wolno robić 
nic takiego, co by rozrywało więź, która jest pomiędzy torfowiskami
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stanowiącymi obszar półtora miliona ha, a więc bardzo dużo, a glebami 
mineralnymi, które musimy wykorzystać rolniczo. Wszelka eksploatacja 
torfu na cele opałowe jest po prostu rabunkiem. Przemysł chemiczny 
i energetyka przy wydobywaniu torfu posługują się metodami chałupni- 
czymi, chodzi więc, aby dla doraźnych celów przy eksploatacji nie niszczyć 
środowiska i nie obniżać wartości środowiska produkcyjnego. Jeśli już 
z torfowiska mamy coś wywozić, to trzeba wywozić siano, czy inne pro- 
dukty, a nie samą glebę, która jest podstawą produkcji. 

Prof. dr J. Ostromęcki. Z obniżeniem wody gruntowej następuje 
również osiadanie torfowiska; tak więc z torfowiska głębokiego na 3 m 
możemy dojść w przyszłości do takiego, które będzie mieć głębokość 1 m, 
o glebie podobnej do czarnoziemów. Stałe obniżanie powierzchni torfo- 
wiska może doprowadzić do konieczności sztucznego pompowania wody 

i niszczenia substancji torfowej. Widziałem taką gospodarkę w USA, na 
którą my nie możemy się godzić, gdyż podczas niej następuje spalanie. 
Należy wprowadzić odpowiedni cykl płodozmianu, który by środowisko 
torfowe polepszał. Nasze torfowiska leżą przeważnie na wododziałach nie 
mających dostatecznej ilości wody, co w przyszłości ze względu na melio- 
rację należy brać pod uwagę. - 

Prof. dr E. Pijanowski uważa, że wykorzystanie sorpcyjnych 
własności torfu powinno iść w kierunku użytkowania go jako ściółki do 
celów hodowlanych, szczególnie przy braku ściółki słomiastej. Ponadto 
torf, jako czynnik filtrujący mógłby oczyszczać wody ściekowe z mle- 
czarni przed wypuszczeniem ich do rzek i zatrzymywać składniki nawo- 

zowe, jak również służyć do celów asenizacyjno-sanitarnych, po czym 
wracałby jako nawóz na zaplecze terenowe. 

Doc. dr J. Prończuk podkreślił znaczenie ściółki torfowej, którą 
należy wyrabiać z torfowisk przejściowych i wysokich, a które stanowią 
5 do 10% ogólnej powierzchni. Z braku ściółki słomiastej krowy chłopskie, 
zwłaszcza na wiosnę, toną w gnoju. Z tych względów należałoby ściółkę 

torfową raczej zatrzymać w kraju niż ją eksportować. Obecnie na użytek 

kraju nie można jej otrzymać. Potorfia powinny być zużyte na komposty. 

Protestuje on przeciwko zabieraniu wierzchnicy torfowisk do celów prze- 

mysłowych, gdyż torfowisko ogołocone z niej będzie przez kilkanaście 

lat jałowe rolniczo. 

Prof. dr BB Dobrzański. Sprawa torfowisk musi być dobrze prze- 

myślana i opracowana z punktów widzenia elementu przyrodniczego 

| użytkowania rolniczego. Konieczne jest dokończenie inwentaryzacji 
i ustalenie rezerwatów torfowych. 

Prof. dr K. Boratyński zadał pytanie: co by było, gdybyśmy 

wszystkie nasze zasoby torfowe użyli jako ściółki? Z posiadanych zasobów 
torfowych moglibyśmy zabezpieczyć tylko na rok, czy pół roku wszystkie
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obory w ściółkę i na tym byłby koniec. Zdejmowanie górnej warstwy 

psuje samo torfowisko jako warsztat rolny, a przez obniżenie wód grun- 

towych wysusza tereny przyległe. Jeśli torfowiska będziemy uważać za 

kopalnie azotu i w tym celu zbierzemy z nich górną warstwę, to przez 

15 lat będziemy mieć nieużytek, któremu do przywrócenia żyzności trzeba 

będzie dać trzy razy więcej składników nawozowych niż pobraliśmy 

z niego w masie torfowej. Jedynie, jako właściwe, wydaje się wydoby- 

wanie torfu dla celów szklarnictwa (około 600 ha szklarni). 

Prof. dr J. Kielanowski. Gleby torfowe powinny być używane 

głównie na produkcję pasz czy to w postaci łąk, czy pastwisk. W Zakła- 

dzie Doświadczalnym Uprawy Torfowisk pod Sarnami — średnio uzyski- 

waliśmy przy użytkowaniu pastwisk ekwiwalent 40 q jęczmienia z ha, 

przy czym torf należycie zagospodarowany i o uregulowanych stosunkach 

wodnych stwarza możliwości niemal nieograniczone i konkurencyjne 

w stosunku do wszystkich innych gleb. Gleby torfowe mogą rozwiązać 

plany rozwoju produkcji zwierzęcej i to zarówno produkcji mleka, opa- 

sów i żywca wołowego. Do wniosków prof. Mannteuffla, z którymi się 

całkowicie zgadzam, pragnę dodać, że doraźne drobne korzyści dewizowe 

w danym wypadku nie zastąpią tej straty, jaką ponosimy wskutek rabun- 

kowego zmniejszania naszej bazy uprawowej. W produkcji zwierzęcej 

jesteśmy bardzo zainteresowani zagadnieniem ściółki i z tego względu 

należy tę sprawę ściśle określić. 

Dr. K. Smyjewski — poruszył sprawę ściółki eksportowej, za 

którą uzyskuje się 130 zł za balot, gdy w kraju dostarcza się ogrodnictwu 

ściółkę po 40 zł za balot, a na ściółkę inwentarzową po 32 zł. Do pro- 

dukcji ściółki na rynek krajowy przemysł dopłaca i równowagę finan- 

sową pokrywa eksport. Zakładów produkujących ściółkę jest niewiele 

i mogłyby wystarczyć dla pokrycia potrzeb szklarni. Niemcy produkują 

obecnie 10 milionów balotów, dając na eksport 6 mln, a 4 mln dla celów 

ogrodniczych w kraju, przy czym nie ma tam mowy o ściółce inwenta- 

rzowej. 

Prof. dr M. Górski — poruszył sprawę ściółki i torfu jako materiału 

nawozowego. Ostatnio, żywiołowo w Olsztyńskiem zaczynają kółka rol- 

nicze stosować torf na ściółkę i kompost — uzyskując wysokie plony. 

Jest on innego zdania niż prof. Maksimow w sprawie przygotowania torfu 

na ściółkę i komposty, szczególnie na kompostowanie z łubinem oraz 

z parowaniem torfu. Dotychczas mamy za mało doświadczeń o wartości 

nawozowej kompostów i technologii ich przygotowania. 

Mgr. inż T. Karpiński, jako przedstawiciel Ministerstwa Prze- 
mysłu Chemiczego oświadczył, że przemysł chemiczny w dalszych pla- 
nach perspektywicznych nie widzi szerszego zastosowania torfu, gdyż jest 
to baza surowcowa niskokaloryczna i w własnych planach rezygnuje
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nie tylko z węgla brunatnego ale i z kamiennego, a przechodzi na bazę 

wysokokaloryczną, jaką są produkty petrochemiczne i gaz ziemny. 

Inż. J. Filipowicz zaznajomił zebranych z czynnościami Minis- 

terstwa Rolnictwa w zakresie gospodarki torfowej oraz prosił o współ- 

udział nauki z praktyką rolniczą. 

Prof. S. Tołpa w dłuższym przemówieniu zastanawiał się nad de- 

wastowanymi torfowiskami w Polsce, których jest około 200 tys. ha, 

które stanowią pełne nieużytki rolnicze i w dalszym ciągu są eksploato- 

wane na opał. Szczególnie ten rabunek zaznacza się na terenach woje- 

wództw bydgoskiego i poznańskiego, gdzie obok upraw buraka cukro- 

wego na wierzchowinie ciągną się łąki turzycowe, gorsze niż na Polesiu. 
W tych warunkach pasza dla bydła musi być produkowana na polu, gdyż 

nieużytki potorfowe dać jej nie mogą. Rabunkową gospodarkę do celów 

opałowych należy bezwzględnie powstrzymać. Inwentaryzację torfowisk 

trzeba dokończyć i przeprowadzić syntezę, abyśmy mogli osądzić co nam 
wolno wziąć z torfowisk, a co jest rabunkiem. Działanie aseptyczne tor- 

fowców (o czym wspominał prof. Chroboczek) nie dotyczy całości związ- 

ków, jakie zawierają torfy niskie i wysokie. Są to związki czynne, nie- 

zmiernie ciekawe, które mogą mieć zastosowanie w innych działach, a któ- 

rych rozeznanie może być przeprowadzone na podstawie szczegółowych 
badań. 

Prof. dr R. Komorowski stwierdził, że doły potorfowe w woj. 

olsztyńskim, z eksploatacji przed 50 laty, pokryte są płatami torfowiska 

wysokiego, sosną karłowatą i żurawiną. Są to całkowite nieużytki na 

długie lata. Torf bezpośrednio wzięty z torfowiska i przyorany na polu 

nie daje zwyżki plonów, natomiast przekompostowany zwiększa je dwu- 

krotnie. Ściółka torfowa sprzedawana w Polsce jest materiałem odpado- 

Wym ze ściółki produkowanej na eksport. Pełno w niej wełnianki, którą 

odrzuca się podczas wyrobu proszku torfowego, a wartość jej jest mniej- 

52а niż 40 zł. To, co dobre wysyłamy na eksport — odpady pozostają 

w Polsce. 

Prof. dr B Świętochowski przeciwstawiał stałą gospodarkę na 

glebach mineralnych niszczeniu podstawy upraw na torfach. Sprawa 
ściółki nie tylko stale występuje, ale i wzrasta. Jeśli wyeksploatujemy 

torfowiska dziś — zabraknie ich jutro. Gdy będziemy na torfowiskach 

produkować warzywa i siano — to gospodarze nie będą skarmiać słomy 

W drugiej połowie zimy, a na wiosnę będą mieli czym słać. Poza ściółką 
lorfową — można też słać gorszym sianem. Na ściółkę torfową można by 
przeznaczyć zwały na torfowiskach zmeliorowanych, które po przeroś- 

nieciu chwastami są niejako przekompostowane. Uporządkować potorfie 
Można sposobem techniczno-górniczym przez wyrównanie, lub przez po- 

zostawienie dla naturalnej regeneracji przyrodniczej. Torfowisk wysokich,
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usadowionych na piaskach, nie należy eksploatować ze względów klima- 

tyczno-hydrologicznych. Do kompostowania torfu zamiast drogiego łu- 

binu można by zastosować nostrzyk. Pytanie dlaczego USA kupują ściółkę 

torfową wyjaśnił prof. Chroboczek, nie można jednak otrzymać uzasad- 

nionej odpowiedzi: dlaczego Polska sprzedaje swoją żywą krew, potrze- 

bną rolnictwu i zdrowotności? Rozważano cenę wywożonego torfu z tor- 

fowiska, a nie zastanowiono się ile rolnik, a właściwie państwo traci. 

Zagadnienie torfowe powinno być opracowane zarówno w aspekcie eko- 

nomiki rolniczej, jak i praktyki. Gospodarka górnicza, jaką stosuje się 

do torfowisk, prędzej czy później się skończy, a gospodarka rolnicza stale 

daje korzyści wieczyste. 

Prof. dr A. Maksimow zaznaczył, że po zmeliorowaniu torfowiska 

następują w nim nie tylko zmiany stosunków wodnych, lecz równiez 

szkodliwe zmiany substancji organicznych. Te głębokie zmiany potęgują 

się, gdy torfowisko nie jest zagospodarowane. Na pół miliona ha zmelio- 

rowanych torfowisk zostało zagospodarowane około 40 tys. ha. Na tor- 

fowiskach użytkowanych rolniczo nie ma katastrofalnego spalania i takie 

torfowisko może być uprawiane przez setki lat, gdy tymczasem z torfo- 

wisk zmeliorowanych a nie zagospodarowanych powstaje pustynia. 
Dr. H Okruszko — na podstawie stosunków w Ameryce stwier- 

dził, że torfowiska uprawia się tam na warzywa, a chęć upraw na nich 

użytków rolnych uważa się za dowcip. Nie zdaje się jednak właściwe ze 

względów klimatycznych i gospodarczych, aby wprowadzić u nas tylko 

uprawę warzyw na torfowiska, a ściółkę rezerwować tylko dla szklarni 

i ogródków przydomowych. Zagadnienie nawożenia organicznego przy 

pomocy nawozów organicznych powinno zostać opracowane przez naukę 

w kierunku zabezpieczenia dostatecznej ilości próchnicy przy normal- 

nych uprawach bez dopływu substancji organicznej z kompostu. 

Doc. dr J. Okuniew ski — wiceminister Rolnictwa — podkreślił, że 

dyskusja wyłoniła szereg poglądów i co najmniej dwa bardzo krańcowe. 

Obraz rabunkowej gospodarki na torfach to proces, który zawdzięczamy 

zywiołowemu systemowi gospodarki chłopskiej i określonemu układowi 

jej warunków ekonomicznych, a więc kwestii braku pieniędzy na węgiel 

przed wojną i brak węgla przy posiadaniu pieniędzy po wojnie. Należy 

dążyć do zahamowania procesu rabunkowej eksploatacji torfowisk i szu” 

kać koncepcji zagospodarowania potorfi. Z góry zapowiadamy, że przy” 

najmniej 90% obszaru torfowisk nie wolno ruszyć. Chcemy wprowadzić 

słuszną zasadę, o której mówił prof. Świętochowski: nie wolno ojcom ra” 

bować synów! Pozostałe 10% torfowisk, między którymi są i potorfia, 

zdaje się należy wykorzystać rolniczo. W trudnej sytuacji bilansu nawo” 
zowego na lata najbliższe chcemy bilans ten wyrównać sięgnąwszy do 
źródła torfowego, to znaczy z rowów melioracyjnych i z części torfowisk,
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które będą zagospodarowywane. A co roku będziemy zagospodarowywać 

wiele setek ha łąk, w tym głównie na torfowiskach. Na pewno nie 

należy wozić torfu daleko, jednak 10 tys. balotów rocznie ściółki na eks- 

port — to w ogóle drobna sprawa. Z NRF wywozi się 6 milionów balotów 
ściółki a chyba na ogół Niemców trudno uznać za ludzi tępych. Jeśli to 

czynią — to trudno szafować argumentem, że jest to państwowe prze- 

stępstwo. Sprawę torfowisk załatwimy w kraju bez udziału nauki go- 

rzej — z nauką lepiej. Wiele rzeczy jest sprzecznych, których nie da się 

uzgodnić na jednym posiedzeniu i stąd nasze instytuty naukowe powinny 

opracować szereg tematów typu przyrodniczo-ekonomicznego, które by 

pozwoliły nam w czasie wykonywania naszego programu na pewne jego 

modyfikacje. Należy wyłonić jakiś zespół roboczy, który na tle poruszo- 

nych problemów postawiłby sprawę do zbadania długofalowego i na krót- 

szą metę. Należy też przeprowadzić inwentaryzację, aby mieć pełny obraz. 

Inwentaryzacja musi być jednak szybko przeprowadzona, bo życie bie- 

gnie, a niszczenie torfowisk jest żywiołowe. Sprawa użytkowania torfu 

surowego została ostatecznie przesądzona — kompostowa pozostaje do 

rozwiązania. 

Przewodniczący zebrania — prof. dr 5. Bac — w przemówieniu za- 

mykającym streścił główne tezy przemówień kierunkowych oraz uwy- 
puklił zagadnienia wysunięte podczas dyskusji, jak też wskazał, że do- 

świadczenia z nawożeniem należy przeprowadzić na normalnych upra- 

wach polowych, a nie na drobnych poletkach. Po przejściu procesu labo- 

ratoryjnego i półfabrycznego należy przejść na proces fabryczny, z pełną 

kalkulacją opłacalności. O ile z NRF wywozi się 6 milionów balotów za- 

granicę — to jest to torf wysoki z kop znajdujących się nad poziomem 

torfowiska niskiego. Dopiero po zdjęciu kopy zaczyna się tam na rów- 

nym torfowisku zakładać normalne gospodarstwo pastwiskowo-rolne. My 

takich torfowisk nie posiadamy, więc wywóz materiału torfowego u nas 

jest niszczeniem na zawsze warsztatu pracy rolnika. Niszczenie torfo- 

wisk pod patronatem Ministerstwa Górnictwa zostało zanamowane, jednak 

Jeszcze obecnie chłopi kopią torf na opał. Czynność ta może ustać przez 

dostarczenie wsi innego opału. Nie mogę sobie wyobrazić, jak by było 

możliwe wywozić corocznie choćby jednocentymetrową warstwę z torfo- 

wiska bez uszczuplania zasobów próchnicy czynnej i równocześnie prowa- 

dzenia upraw normalnych, szczególnie jak by to należało przeprowadzać 

na łąkach i pastwiskach trwałych. Dla potrzeb szklarni powinno wy- 

starczyć materiału torfowego z wyrobisk. Jeśli dziś godzimy się na po- 

bieranie torfu na ściółkę i komposty — to należy to uważać jako pożycz- 

kę, zanim kraj nasz nie pozbędzie się niedomagań nawozowych i pobierać 

zacznie w większej ilości azot z powietrza, a nie z torfowisk. Eksploa- 

tacja węgla kamiennego tylko w małej mierze niszczy powierzchnię
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gleby ponad kopalnią — eksploatacja torfu i odkrywka węgla brunat- 

nego dają wieczyste nieużytki. Dlatego musimy oszczędzać nasze tor- 

fowiska. Konieczność inwentaryzacji jest powszechnie uznana, chodzi 

tylko o powołanie sprawnej i na naukowych podstawach opartej organi- 

zacji, która by tę czynność mogła przeprowadzić jak najszybciej. Należy 

też upowszechniać osiągnięcia badań torfoznawczych przez kółka rolnicze 

i PGR. Niepokój nasz w sprawie torfowisk powinien być niepokojem twóc- 

czym, a więc dać pozytywne wyniki teorii i praktyce. Równocześnie proszę 

o powołanie komisji do opracowania wniosków na podstawie przemó- 

wień kierunkowych i dyskusji obecnego zebrania. 

* * 

Wybrana po dyskusji Komisja do opracowania wniosków z Zebrania 

Plenarnego Wydziału V PAN, w składzie: prof. dr S. Bac, prof. dr A. Ma- 

ksimow, dr H. Okruszko, prof. dr B. Świętochowski i prof. dr S. Tołpa — 
zebrała się 4 marca 1961 r. we Wrocławiu i sformułowała następujące 

wnioski: 

1. Wskazana jest oszczędna i ostrożna gospodarka surowcem torfowym, 

ponieważ nie mamy w kraju zbyt wiele torfowisk, a poza tym wiele ob- 

szarów torfowych jest silnie zdewastowanych na skutek długotrwałej 

i chaotycznej eksploatacji torfu na opał. 

2. Kopanie torfu na opał może być dopuszczalne w warunkach bez- 

względnie koniecznych, wyłącznie dla potrzeb indywidualnych gospo- 

darzy, spółdzielni produkcyjnych, PGR i kółek rolniczych ze względu 
na częste jeszcze niedostateczne zaopatrzenie w inne środki opałowe. Gdy 

ten stan ulegnie zmianie korzystnej — eksploatacja torfu na opał powin- 

na całkowicie ustać. 

3. Jest rzeczą korzystną i godną rozpowszechnienia stosowanie torfu 

jako środka nawozowego. Torf surowy nie nadaje się jednak do tego celu. 

Natomiast torf kompostowany, amoniakowany, parowany i torf słabo roz- 

łożony użyty w formie ściółki — przyczynia się wydatnie do użyźniania 

gleb i zwiększenia plonowania. 

4. Ze względu na dużą objętość masy torfowej — użytkowanie torlu 
do celów nawozowych może być opłacalne tylko wówczas, o ile uda się 

zorganizować dowóz w ramach opłacalności ". 

5. Wydobycie torfu dla potrzeb nawozowych powinno się odbywać 

z torfowisk zdewastowanych, z wykopów melioracyjnych i materiałów 

torfowych, pochodzących z oczyszczania rowów itp. Natomiast niedo- 

' Na ogół nie przekracza to 5 km.
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puszczalne jest zbieranie do tego celu wierzchnich warstw torfowisk 

(frezowanie), które stanowią ich warstwę produkcyjną. Torfowisko bo- 

wiem mające zdartą wierzchnią warstwę musi obniżać wodę gruntową 

własną oraz w gruntach sąsiednich i staje się wieczystym nieużytkiem. 

6. Krajowa gospodarka torfem może zaspokajać potrzeby ogrodnic- 

twa, gospodarstw szklarniowych, ogródków przydomowych, dostarczyć 

torfu dla oczyszczania przemysłowych wód ściekowych i dla potrzeb aseni- 

zacyjnych, a ograniczyć do minimum eksport ściółki torfowej za granicę. 

Pozyskanie torfu dla tych celów może być zalecone kółkom rolniczym, 

które jako drobne zmechanizowane przedsiębiorstwa mogłyby zaspokoić 

wymienione potrzeby. Materiał torfowy na ten cel należy pozyskać z tor- 

fowisk zdewastowanych przez ich całkowitą eksploatację. 

7. Zasadnicza i właściwa forma użytkowania torfowisk — to stwo- 

rzenie z torfowiska warsztatu rolnego, z przewagą gospodarki łąkowo- 

-pastwiskowej. Gospodarka ta powinna obejmować również grunty mine- 

ralne przylegające do torfowiska. 

8. Duże znaczenie dla gospodarki w gospodarstwach posiadających 

grunty torfowe i mineralne mają odpowiednie płodozmiany; rejonowe 

stacje doświadczalne mogą najwłaściwiej opracowywać takie płodozmiany 

w nawiązaniu do właściwości fizjograficznych i gospodarczych danych 

rejonów. 

9. Nie należy przeprowadzać melioracji i renowacji melioracyjnych 

na torfowiskach dopóki nie zostanie zawiązana na danym terenie 

spółka wodna. W obowiązkach spółki wodnej należy przewidzieć odpo- 

wiedzialność za utrzymanie w odpowiednim stanie urządzeń do gospoda- 

rowania wodą, przeprowadzanie rozrządu wodą, a przede wszystkiem 

za natychmiastowe rolnicze zagospodarowanie terenów zmeliorowanycn, 

10. Do racjonalnego planowania gospodarowania na terenach torfo- 

wych potrzebna jest znajomość wielkości obszarów, zesobów miąższu tor- 

towego i właściwości materiału torfowego. Dlatego należy przyspieszyć 

zakończenie inwentaryzacji torfowisk w Polsce i jak najprędzej dokonać 

opracowania syntezy. | 

11. Wobec wyrażenia braku zainteresowania się materiałem torfowym 

do przeróbki w przemyśle chemicznym przez przedstawiciela Ministerstwa 

Przemysłu Chemicznego — należy stwierdzić, że torfowisko może być 

bez przeszkód przeznaczone wyłącznie na wieczysty warsztat produkcji 

r olniczej iw pewnej mierze na materiał do polepszenia żyzności gleb mi- 

neralnych. 

12. Konieczne jest dalsze prowadzenie badań naukowo-teoretycznych 

W celu poznania istoty masy organicznej torfu, przebiegu procesów fizyko- 

"chemicznych, biologicznie czynnych substancji i zmian zachodzących na 

skutek melioracji wodnych i zagospodarowania rolniczego.


