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S. A. PIENI}\ZEK 

Instytut Sadownictwa - . Skierniewice 

Z XIV Mic=:dzynarodowego Kongresu Ogrodniczego w Holandii 
(24.VIII - 9.IX. 1955 r.) oraz podr6zy ·sadowniczej po Holandii, 

Belgii i Anglii 

Kongres Ogrodniczy 

Pierwszy Mi~zynarodowy Kongres Ogrodniczy odbyl si~ w r. 1864 w Brukseli. 
Wzi~lo w nim udzial 485 delegat6w z :13 r6znych kraj6w. Nast~pne Kongresy zwoly
wane ·byq-y w r6znych odst~pach ozasu. Pierwszy raz po ostatniej wojnie zebral si~ 
trzynasty z kolei Mi~dzynarodowy Kongres Ogrodniczy w r. 1952 w Londynie. Po
stanowiono wtedy, aby od tej pory Kongres zibiieral isi~ regularnie eo trzy lata. 
0.becny Kongres mial miejsce w Holandii w Scheveningen, nadmorskiej, letniskowej 
miejscowosci ·stolecznej Hagi. 

XIV Kongres Ogrodniczy zgromadzil ponad 900 delegat6w z 63 kraj6w swiata. 
Najliczniej byly reprezentowane kraje Zachodniej Europy Holandia, Angli.ia, 
Niemcy i Francja. Przybyly tez delegacje ze Zwüi,zku Radzieckiego i Kraj6w Demo
kracji Ludowej. Delegacja p~lska liczyla pi~c os6b. W zakonczeniu Kongresu pos'ta
nowiono, aby nast~pny Kongres odby1 .si~ w Maroku lub poludniowej Francji. Po
stanowiiono tez powolac Mi~dzynarodowe Naukowe Towarzystwo Ogrodnicze, kt6-
rego celem ·b~dzie praca nad rozwojem nauk ogrodniczych i zacie•snieniem wsp6l
Pracy w tej dziedzinie m'i~dzy naukowcami r6znych kraj6w. 

Poza wi~kszymi plenarnymi zebraniami K,ongres obradowal w piE:~ciu 'sekcjach. 
Ze wzgl~du na swe zainteresowania bra1em udzial tylko w zebrani,ach sekcji sadow
niczej. Wyglaszano na niej dwojakiego rodzaju referaty. Do pierwszego rodzaju na
lezaly kr6tkie wyklady, referujqce wlasne prace doswiadczalne poszczeg6lnych 
autor6w, do drugiego zas dluzsze zazwyczaj sympozja, referujc4ce post~p nauki w ca
losci danego zagadnienia. Sympozj a biorq obecnie g6r~ nad ref erowaniem kr6tkich 
Prac wlasnych. Zapowiedziano, ze w przyszlym kongresie wi.~ksza cz~sc zebrali sek
cyjnych i plenarnych b~dzie poswi~cona 1sympozjom. 

Trudno jest podac og6lnq charakterystyk~ prac referow.'.lnych na Kongresie. 
Mozna tylko powiedziec, ze na pierwsze miejsce wysuwaly ~i~ problemy do'tyczqce 
Walki z chorobami . i szkodnikami roslin sadowniczych. Szczeg6lne zainteresowanie 
budzily referaty na temat .chor6ib wi'rusowych. Zamiast jednak omawiac poszcze
golne referaty, opisz~ zwiedzane rejony saidownicze i sadownicze instytucje nauko
wo ... badawcz~ w Holandii~ ßelgii i Ariglii, kt6re zwiedzalem w ciqgu prawie dwu
rniesi~cznych swoich podr6zy. Na .ich przykladzie mozna b~dzie latwiej zilustrowac 
glöwne prOiblemy sadownictwa zachodnio-europej1skiego, a nawet Oi6lnoswiatowego, 
kt6re byly dysku'towane na Kongresie. 
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Sadownictwo holenderskie 

Holandia jest najg~sciej zaludnionym krajem w Europie, posiada 1bowiem wed
lug spisu z 1'949 r. 3ü9 mieszkanc6w r.a 1 km2, wi~cej niz Belgia, gdzie na 1 km2 
przypada 279 mieszkail'c6w. Nie tez dziwnego, ze rolnictwo holenderskie jest naj
bardziej intensywnym rolnictwem w Europie. OgrQdnictwo jest najbardziej inten
sywnc1 dzie1dzinc1 rolnictwa, totez w tym kierunku poszla Holandia. Wi~cej niz polo
w~, bo 56 % wykorzystywanej przei rolnictwo ziemi w Holandii, zajmujq lqki i past
wiska, 39 % uprawy rolnicze, a 6% uprawy o.grodnicze. Doch6d z upraw ogrodni
czych w Holandii stanowi jednak 40 % dochodu otrzymywanego z upraw roslin 
rolniczych. 

Lagodny, nadmorski, wilgotny klimat Holandii sprzyja rozwojowi wszy,stkich 
dziedzin ogrodnictwa, a mi~dzy innymi i sadownictwa. Suma opad6w rocznych si~ga 
700 mm, przy tym rozlozone Sq one korzystnie, w1~kszosc przypada na miesiqce let
nie. Wilgotne m orskie powietrze powoduje, ze parowanie z gleby i transpiracja 
roslin jest niska, a wszystko to sklada si~ na za'pewnienie dobrych warunk6w we
getacji. 

Gleby w Holandii sq dosc rozmaite. Wi~kszosc stanowiq jednak .bardzo zyzne, 
ci~zkie gleby gliniaste, mady nadrzeczne i gliny wytworzone na dnie dawnych ob
szar6w morskich. Specyfikq rolnictwa holenderskiega jest wydzieranie coraz to no
wych gleb morzu przez odcinanie plytkich zatok pot~znymi groblami i tamami oraz 
wypompowywanie wody z odci~tych obszar6w. Uzyskane w ten spos6b obszary lezq 
ponizej poziomu morza. N oszct one nazw~ ,,,poLder6w". Poldery stanowiq okolo 40 % 
powierzchni grunt6w ornych w Holandii. 

Najwi~kszym wyczynem w tym zakresie bylo zbudowanie w latach 1928-1932 
wielkiej 40 km dlugiej tamy~ przebiegajqcej od ,p6lnocy Holandii do prowincji 
Friesland. Tama ta utworzyla z dawnego morza Zuyder Zee jezioro Ijsselmeer, kt6re 
stopniowo zamieniane jest na poldery . Obecnie ipoldery zaj,mujq tu juz 230· 000 ha 
ziemi uprawnej. 

Znana jest w calym swiecie umiej~tna ,gospodarka wodna w Holandii. Caly kraj 
poprzeciBany jest g~stq sieciq kanal6w. Wi~ksze z nich majq znaczenie komunika
cyjne, ale gl6wnym zadaniem kanal6w jest odwadnianie i nawadnianie gleby. iNad
miar wody z polder6w, kt6re, jak wspomniano, lezq w depresji ponizej poziomu 
morza, musi byc wypompowywany do morza, czy tez do wyzej lezq'cych kanal6w. 
W czasie rzadkiej zresztct posuchy kanaly doprowadzajq wod~, aby rutrzymac pozc}
dany staly poziom w6d gruntowych. Dawniej zadanie przepompowywania w6d wy
konywaly slynne holenderskie wiatraki, rozpows,zechnione tu od ,czasu Wypraw 
Krzyzowych. Obecnie zadanie to przeszlo prawie w calosci na ·silniki, elektryczne, 
a wiatrakom pozostaje rola tradycyjnych elemen't6w dekoracyjnych. 

Sadownictwo holenderskie w przeciwienstwie do warzywni1ctwa i uprawy ro5Iin 
ozdobnych ·posiada w Holandii stosunkowo niedawnq tradycj~, bo jego rozw6j za; 
czc1l si~ naprawd~ dopiero w poczqtku obecnego stulecia. O!becnie Holandia j~S 
jednym z przodujqcych kraj6w w dziedzinie sadownictwa. Spozycie rocz'ne owoco':'; 
na jednego mieszkanca wynosi w tym kraju 55 kg (u na·s 14,2 kg). Sady zajm~Ji 
powierzchni~ 68 000 ha, a roczna produkcja wynosi ponad 600 000 ton. Znaczne Hose · 
owoc6w wywozo.ne .Sc! za granic~ ,gl6wnie <lo Anglii i Niemiec. Plony z hekhira ~a;~ 
dzo zwi~kszyiy si~ w ciq.gu ostatnich dwudziestu 'lat, prawie o 300 % , gl6wnie ctzi~ 1 

zakla<laniu i~tensywnych, · g~sto • zadrzewionych sad6w oraz ulepszonym sposobom: 

walki z chorobami i szkodnikami. 
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Pod sadownictwo zajmowane sei gl6wnie gleby piaszczysto-gliniaste. Jest rzeczci 
niezmiernie charakterystycznq, ze duza ilosc tych isad6w rosnie na dosc plytkiej wo
dzie gruntowej, wystE:pu'jqcej pod powierichniq ,gleby juz na .gl~bokosci 1 do 12 m. 
Sady te doskonale siE: Tozwijajq i przynoszq bardzo wysokie plony. W innych kra
jach sady, zwlasz'cza gruszowe i czeresniowe, rosncice na ,glebach o tak plytki,ej wo
dzie grun'towej, dajq bardzo zle wyniki. · 

Powodem, dla kt6rego sady holenderskie rozwijajq siE: dobrze w takich warun
kach, jest fakt, ze woda ,gruntowa jest tu bardzo dokladnie regulowana i lustro jej 
jest 1stale. Nadmiar wody jest usuwany przez wypompowywanie, a w czasie .suszy 
jest ona uzupelniana przez kanaly i dreny, .a zatem jej lustro nie opada. Woda grun
towa jest zatem wodq w ruchu, wobec czego zawiera znaczne ilosci 'tlenu, eo po
zwala na rozw6j korzeni drzew owocowych w g6rnych warstwach, d'bjE:tych wodci 
gruntowq. Wilgotne powietrze Holandii obniza szybkosc transpiracji, eo tym lbar
dziej czyni drzewa niewrazliwymi na wahania w zaopatrzeniu ich w wodE: przez 
stosunkowo plytki system korzeniowy, rozwijajqcy si~ \gl6wnie w warstwie gleby 
i podglebia ponad poziomem wody gruntowej. · 

Gl6wnym gatunkiem drzew owocowych w Holandii jest jablon. Sady jablonio
we stanowiq '710% og6lnej powierzchni sad6w. Na drugim -miejscu idct sady gru
szowe - 20 %, na trzecim sliwy - 8%. Czeresnie i wisnie 1stanowiq zaledwie 2% , 
sad6w holenderskich. 

Przeci<:tny sad 

Dawniej w Holandii przewazaly, tak jak i w innych krajach zachodnio-euro
pejskich, sady zlozone z silnie rosnqcych drzew wysokopiennych. Gleba w takich 
sadach utrzymywana byla w murawie, na kt6rej pasly si~ owce i bydlo. 

Obecnie sady wysokopienne stanowi& niewielki juz pro·cent sad6w holender
skich. Od przynajmniej 20 juz lat nie zaklada si~ takich sad6w prawie zupelnie. 
Gdy likwiduje si~ ze wzglE:du na wiek lub zbyt nisk& dochodowosc stary sad wyso
kopienny, na jego miejsce zaklada si~ sad zlozony z nisko'piennych, _slabo rosnqcych 
·drzew, ·szczepionych na wegetatywnie mnozonych podkladkach. Jablonie szczepi si~ 
na podkladkach wyselekcjonowanych w East ,Malling, grusze na r6znego rodzaju 
pigwach. 

Prawie wszystkie sady zalozone w ,ostatnich dwudzies'tu latach sadzone sq ·sy
stemem fiHerowym. Drzewa stale rozmiesicza si~ w odleglosciach 5 X 6 m lub 6 X 7 
m, a w srodku sadzi si~ fillery, przez eo -otrzymuje si~ sad bardzo zag~szczony, 
3 X 3,5m, a nawet 2,5 X 3 m. Fillery wycina si~ po kil'kunastu latach. Drzewa stale 
sadzone sq na podkladkach !I)6lkarlowych, jak E. M. II. lu'b tez na 1silnie rosnqcy·ch, 
jak E. M. XV,I Iub E. M. XHI. Aby nie zagE:szczaly si~ one zbytnio, stosuje si~ co
rocznie silne ci~cie. 

R6wnoczesnie z. przejsciem z rzadko sadzonych silnie rosnq·cych drzew wysoko
Piennych na g~sto sadzone drzewa, przewaznie slabo rosn&ce i niskopienne, zmienil 
si~ syste,m uprawy ,gleby. W nowych sadach nie ,pozostawiono murawy, l~cz 
W pierwszych latach uprawiano mi~dzy drzewkami warzywa, a w _nast~pnych 
utrzymywano przez caly rok czarny ug6r. W ostatnich jednak latach czarny ug6r 
stosowany jest coraz rzadziej. Przekonano si~, ze .czarny ug6r utrzymywany 
Przez szereg Iat, nawet mimo corocznego wysiewu roslin okrywowych, obniza zyz
nosc gleby, a poza tym jest on ,ba·rdzo kosztowny, bo pOd nisko zwi,eszajqcymi si~ 
gal~ziami drzewka 1trudpo jest 1g'1eb~ ~prawi~c mec;:nani<;:znie7 ~oniec;zna jest upraw9, 
r~czn~. 
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Dlatego tez sadownictwo holenderskie wraca do murawy. W obecnej chwili ·wi~
cej niz polowa ~ad6w w Holandii znajduje si~ w murawie. Murawa w sadzie, ja'k 
wiadomo, byla dawniej symbolem zaniedbania. Chodzilo tu jednak o .murawc:: nie
nawoi:onc4 i zaniedbanq, na kt6rej wypasalo si~ bydlo, ogryzajqc dolne galqzki 
drzew. Obecnie stosowana murawa jest troskliwie .piel~gnowana. W dobrze prowa
dzonych sada-ch kosi si~ jc4 bardzo cz~sto, w niekt6rych sadach 16 razy w cic4gu roku. 
Koszenia dokonujc4 mechaniczne kosiarki cic4,gnione przez traktor. Podchodzc4 onE: 
do korony drzewa i wykaszajq trawc:: do samego pnia. Trawa po .skoszeniu zostawia
na jest na miejscu, gdzie rozklada si~ i lbogaci ,gleb~ w pr6chnic~. 

Trawa tak cz~to koszona nie zuzywa zibyt wiele wody przez transpiracj~, ani 
tei: n ie zabiera zbyt dui:ych ilosci azotu z gleby, 'Poniewaz jej korzenie nie rozrasta
jci si~. Dlatego tei: trawnik tego rodzaju nie jest w sadach szkodliwy. Widac to 
zresztc4 po bardzo zdrowym wyglc4dzie drzew i po wysokim ich plonie. Murawa nie 
niszczy gleby i nie obnii:a jej zyznosci, dlatego tez jest 'jednym z najlepszych syste
mow utrzymywania gleby w sadzie. 

W s adach holenderskich st osuje si~ prawie wylqcznie nawozeni,e mineralne. oto 
system nawozenia stosowany w trzech zwiedzanych przez nas sadach handlowych. 

1. Sad jabloniowy i gruszowy Noordmeera blisko Rotterdamu: 800 kg siarczanu 
amonu i 600 kg ·siarczanu potasowo-magnezowego na 1 ha. Nie stosuje si~ nawoz6w 
f o,sf orowych. 

2. Sad czeresniowy w Geldermalsen: 120 kg _N, 120 kg P 20 5 i 230 kg K2O na 1 ha. 
3. Sad jabloniowy w Geldermalsen: 130 kg N, 85 kg P2Os i 300 !kig 'K.2O na 1 ha. 
Widac stc4d, ze stosowane sq bardzo wysokie daw'ki azotu i potasu, natomiast 

nie ma jednolitej opinii eo do nawozenia fosforem. Wi~kszosc naukowc6w twierdzi, 
·i:e drzewom owocowym nie potrzebne jest dodatkowe nawozenie fosforowe, ponie• 
wai:, pra1k tyczni,e biorc4c, wszys'tkie gleby holenderskie uzytkowane pod sady zawie
raj q dostateczne dla nich ilosci tego pierwiastka. Niekt6rzy jednak ·sadownicy mimo 
to stosujc4 nawozenie fos.forowe. 

Ochrona $id6w 

Gl6wnci metodq stosowanq w ochronie sad6w jest wal'ka chemiczna ze szkodni
kami i chorobami drzew owocowych. Srodki chemiczne rozprzestrzeniane Sq przY 
pomocy opryskiwaczy motorowych, kt6re z biegiem czasu ulegly znacznej -ewolucji. 

Prze'd dwudziestu jeszcze 1aty za'Panowal niepodzielnie typ opry·skiwacza moto
rowego, kt6rego przeds'tawicielem jest chocby obecnie produkowany w Polsee ,,Tro
jak". Jest to opryskiwacz ze stosunkowo niewielkim :zfuiornikiem, mieszczc4cym w so"." 
,bie kilkaset litr6w cieczy. Rozpryskuje on ciecz •o niskim st~eniu, wyrzucanc4 pod 
cisnieniem od 20 ldo 40 atmos.fer. Opryskiwacz taki zaopatrzony jest w jeden Iub 
dwa w~ze gumowe, a kaiJdy WqZ doprowadza ciecz ido lancy, 'kt6ra reguluje wyprysk 
cieczy. Robotnik o.pryskujc4cy drzewo trzyma lanc~ w r~ku, o!bchodzi z niq drzew0 

dookola i kieruje strurnien cieczy na r6zne -cz~ci korony, zapewniajc4c dokladne 
pokrycie listowia. Pokrycie to musi byc dokladne, gdyz inaczej nie zapobiegnie onö 
infekcji lisci przez grzylby. . 

Oblicza ·si~, ze powierzchnia lisci na 1 ha sadu jallloniowego wynosi 10 ha. AbY 
pokryc je nawe't drobnymi kropel'kami cieczy ·ltrzeba :bylo na 1 ha wypryskac okolO 

1 

3 000 litr6w cieczy. 
. . l~ 

Opryskiwacze tego typu zapewnialy dobrcl ochron~ drzew, ale pos1adaly wie . 
ujemnych stron. Najwazniej1szq z nich byla .zibyt duza ilosc roboczogodzin, zuzyv}ana 
na 1 ha. Dlatego tez okolo 1940 r. naj'pierw w Ameryce, .a potem w panstwach ~~~ 
chodnio-europejskich, wprowadzono do uzyt~u ta'k zwane ,opryskiwacze szybk<?SCl'O-:' 
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we. Posiadaly one zlbiorniki mieszczqce w sobie od 1 000 do 4 000 litr6w cieczy. Nie 
byly wcale zaopatrzone w w~ze i lance. Ciecz byla wyrzucana przez nie pod nie
wiellkim cisnieniem przez liczne otwory, umieszczone na p6lkolistej tarczy, a stctd 
porywane gwaltownym prcidem powietrza, wytwarzanym przez pot~zne smig.J:o wen
tylatora i niesione w koron~ drzewa. Opryskiwacz taki ,obslugiwany byl p~zez jedne
,go tylko czlowieka, kt6ry prowadzil maszyn~ i regulowal szybkosc przejazdu mi~dzy 
dwo.ma rz~dami drzetw, wcale si~ przy nich nie zatrzymujqc. z jednej, lub z obu 
stron opryskiwacza leciala na drzewa sciana rozbitej na drobne kropelki cieczy, 
kt6re osiadaly na Usciach. 

Opryskiwacze tego typu pracowaly bardzo szy{bko, oszcz~dzaly prac~ Iudzkct, 
ale i one mialy swoje zle strony. Byly to maszyny bardzo 'kosztowne, duze i ci~zkie. 
Nadawaly si~ tylko do sad6w, kt6rych rz~dy oddalone byly od sieföie przynajmniej 
o 8 m. Wiosnq grz~zly cz~sto w rozmokle'j ziemi z powodu swego ci~zaru. Wymagaly 
znacznych ilosci wody, 'kt6rq w wie1u sadach trzeba bylo przywozic z dalek~. 

Na·st~pnym i najnowszym etapem w ewolucji opryskiwaczy sq opryskiwacze 
mglawicowe, czyli atomizatory. Sq to maszyny rozpryskujqce na 1 ha niewielkie 
ilosci cieczy, okolo 200 litr6w zamiast 3 000 litr6w przy .uzyciu opryskiwaczy stare·go 
ty:pu. ·Opryskiwacze mgfawicowe rozpryskujq ciecz o wysokim st~zeniu przeci~tnie 
10 razy wyzszym niz opryskiwacze dawne. 

Najwazniejszymi zaletami opryskiwaczy mglawicowych Sq szybkosc opryskiwa
nia i oszcz~dnosc srodk6w chemicznych. Oszcz~dnosc t~ latwo mozna zrozumiec, 
jesli wezmie 1si~ p·od uwag~, ze stary oprys'kiwacz potrze'bowal na 1 ha 3 000 litr6w 
plynu grzybob6j'czego, na s o,rzqdzenie kt6rego trzeba bylo wzio.:16 3 litry cieczy siar
kowo-wapiennej na ka1zde , 00 litr6w plynu, to znaczy razem 90 litr6w cieczy siar
kowo-wapiennej. Opryslkiwacz mglawicowy zuzywa na 1 ha 200 litr6w plynu, przy 
czym na 100 litr6w plynu trzeba wziqc 30 litr6w .cieczy siarkowo-wapienne'j, czyli 
w sumie 60. litr6w tego preparatu. Niekt6re typy opryskiwaczy mglawicowych wy
pryskujq. jeszcze o polow~ mniej plynu na 1 ha, zmniejszajqc jeszcze bardziej ilosc 
uzytych srodk6w chemi·cznych. -

Opryskiwacze mglawicowe Sq Iekkie ii oszcz~dne, a poza tym stosunkowo tanie, 
totez szybko rozpowszechniajq si~ w H;olandii. 'Produkuje si~ tarn nawet plecakowe 
motorowe opryskiwacze mglawicowe. Zapuszcza si~ przed ich uzyciem motor, na
st~pnie zarzuca :si~ opryskiwacz na plecy i opryskuje drzewa. Taki • opryskiwacz 
przydatny jest oczywisde tylko do malego sadu przydomowego. Dzi~ki te,mu, ze 
opryskiwacz .rozpry'skuje .plyn o wysokim se~zeniu, maly jego Z)biornik wystarczy1 

do oprY'skiwania kiJkunastu malych drzew. Uzywanie plyn6w o wysokim st~zeniu, 
przedstawia nieibezpieczenstwo poparzenia lisci. Aby uni'knqc poparzenia, nalezy 
sko.ncentrowany p{yn tak ,roz-pryskiwac, aby jego kropelki by{y male, .g~sto na lis
ciach rozmieszczone, ale nie zlewajqce si~ ze ,sobq. Wyni'ka stqid, ze potrzetbne Sc\ 

ogromne i,losci pracy badawczej, zani'm z·ostanie zbudowany opryskiwacz spelnia
jqcy te warun'ki. O potrzebie i rozmiarach tej pracy badawczej swiadczy chocb:y 
fakt, ze w Holenderskim Instytucie Mechanizacji Ogrodnictwa w Wageningen zbu
dowano w tym celu specjalnq wiez~ 12 m dlugq, 12 m sze·rokcl i l i5 m wysokct, wewncttrz 
kt6rej 1przeprowadza si~ pomiary dotyczqce rozprysku cieczy przez r6zne typy opryski
wacizy. 

Najibardziej pozqdane jest ro·zbi'janie cieczy ,na kropelki o srednicy 30 mikron6w. 
Rropelki mniejsze znoszone Sei przez wiatr i nie osiadajq na liscia·ch, kropellki w,i~k
sze mogq powodowac poparzenia tkanek roslinnych. 

Badacze holenderscy uwazajq, ze w niedalekiej przyszlosci opryskiwacz~ m,gla,-
Wicowe wypr'l z uzyci,a ,qawpe typy opryskiwaczy, 
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R6wnolegle ze zmianami w aparaturze zachodzi tei: zmiana w srodkach che
micznych uzywanych w ,ochronie sad6w. Pogl~bia si~ w tej dziedzinie rewolucja za
poczqtkowana przez wprowadzenie do uzytku na wielkq skal~ pierwszego syntei
tycznego insektycydu organicznego, jakim ·byl dwuchlorodwuetylotr6jchloroetan 
czyli DDT. 

Do czasu ostatniej wojny cala chemiczna ochrona sad6w polegala na uzyciu 
preparat6w nieorganicznych. Gl6wnymi insektycydami byly arseniany, a fungicy
dami srodki miedziowe i siarkowe. Obecnie nieorganiczne srodki ochrony roslin 
prawie zupelnie wyszly w Holandii z uzycia. Zastqpily je nowoczesne syntetyczne 
organiczne srodki ochrony roslin. 

Podam dla przykladu doslowne tlumaczenie oipisu ochrony wspomnianego 
uprzednio handlowego sadu Noordmeera kolo Rotterdamu, jaki nam wr~czono pod-, 
czas jego zwiedzania. 

,,Jaja mszyc niszczone sci w zimowym opryskiwaniu nitrokrezolem. Z .mszyca.mi, 
bawelnicci kor6wkq, owocnicami· i gqsien,icami lisciozernymi walczy si~ parationem., 
Przeciwko prz~dziorkowi stosuje si~ w okresie wegetacji opry•ski parationem lub 
na przedwiosniu jakims owicydem (srodkiem niszczqcym jaja), np. PCPBS, z par
chem jabloniowym walczy si~, opryskujqc drzewa dwa lub trzy razy przed kwitnie
niem preparatami rt~ciowo-organicznymi, po kwitnieniu dwa lulb trzy razy karba
minianami cynku lub zelaza, a ,potem jeszcze par~ razy TM'DD, to znaczy <lwusiarcz
kiem tetrametylotiuramu". 

dwuortonitrokrezol 

PCP B S 
(p-chlorobenzenosulfonian 

p-chlorobenzenu) 

Paralion 
(tionfosforan 0,0 - dwufenylo - 0 - p - nitrofenolu) 

CH3 S 
1 II 

CH3 - N - C - S - S 

TMTD 

s 
II 
C 

CH3 
1 
N - CH3 

(dwusiarczek tetrametylotiuramu) 

0 - 0 - CHOH CH3 

Puratized 

(Mlec~an fenvio - rt~ciowo - tr6jetanolQ - amonow9) 
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Z wymienionych wy.zej sroJk6w tylk•o dwunitrokrezol produk:::>wany i uzywany 
jest u nas powszechnie. Jest on wyrabiany w Polsee pod nazwq .Krezotolu. Paration 
jes t bardzo silnym w dzialaniu insektycydem organicznym. Dziala on nie tylko jako 
trucizna .zolqd'kowa, ale tez jako trucizna kontaktowa, palqc ciala owad6w, takich 
jak mszyce, a r6wniez ja'ko fumigant. Jego pary docierajq do wn~trza skr~'Conych 
lisci i tarn zabijajq ukryte mszyce. PCP B S jest to mleczan fenylo-rt~ciowo-tr6jeta
nolo-amonowy. Zabija on jaja prz~dziorka owoc:::>wca, kt6rych nie niszczy ani karbo
lina , ani nitrokrezol. 

Jesli chodzi o fungicydy , to najpot~zniejszymi sposr6d r.ich sq srodki rt~ciowo
organiczne typu 1Puratized. Jest to s61 amonowa kwasu fenylo-rt~ciowo-tr6jetanolo
mlekowego. 0 ile na 100 litr6w wody mu'simy w celu zwalczania parcha wziqc .3 
litry cieczy siarkowo-wapiennej, lub 1 kg Bordosolu, to r6wnie dobre, 1ub Iepsze 
wyniki da nam w tym w~gl~dzie od 10 do 20 g Puratized . . Pa-mi~tac jednak nalezy, ze 
rt~c jest bardzo niebezpiecznq truciznq, ,gromadzi si~ bowiem w organizmie ludzkim, 
nie jest z niego wydalana. Totez nawet bardz:::> male dawki Puratized przez dluzszy 
czas spozywane z owocami mogq miec dla konsument6w ,fatalne skutki. Jest to jed
nak preparat naj'bardziej skuteczny ze wszystkich znanych nam dotych'Czas, pr6-:
bowanych przeciwko parchowi, t otez mimo iduzej toksycznosci dla ludzi stosuje si~ 
go, ale tylko przed kwitnieniem. 

Karbami.niany zelaza i -cynku nie Sq dla ludzi szkodliwe, totez stosuje si~ fe 
w Holandii po kwitni,eniu. Poniewaz jednak pozast~wiajq one na wi~kszych owo
cach trudny do starcia lub zmycia przez deszcze czarny, sadzowaty osad, nie uzywa 
~1~ ich wtedy, -gdy zawiqzki owoc6w Sq juz dosc duze. Zast~puje tSi~ je wtedy innym 
zwiqzkiem podobnym do kwasu karbaminowego, a mianowicie preparatem T M T D, 
to znaczy dwusiarczkiem tetrametylo-tiuramu, kt6ry nie zostawia na owocach nie
pozqdanego osadu. 

tQgrro)dnictwo szkLarni~we 

Mian:i ilntensyf.i'kacji ogrodnictwa holenderskiego jest ·ogromny rozw6j upraw 
ogrodniczych w dowO'lnie kontroloiwanym klimacie, jaki mozna stworzyc w sz'klar
niach. Powierzchnia szklarni w Holan1dii wynosi prawie 4 000 ha, z czego o.kolo 
2 000 ha poswi~cone je.st uprawie warzyw, 300 ha roslin ozdobnych, a przeszlo 
800 ha owoc6w. 

Pierwsze miejsce wsr6d owoc6w uprawianych w ·szklarni, zajmuje winoro§l 
(70 %), drugie - 1brzoskwinie (18 %), kt6rych upra:wa na wolhym powietrzu nie udaje 
si~ ze wzgl~du na 21byt chlodne lato·, a trzecie - niektbre .sliwy wielkoowocowe (7 % ). 

Najbardziej jednak intensywnq upraw~ owoc6w w szklarni znalazlem w Belgii. 
Okolo 20 km na zach6d od Brukseli lezy male miasteczko HoeHaart, ma'j qCe okolo 
30 000 Iudnosci. Jest to centrum uprawy winorosli szklarniowej. W miasteczku tym 
znaJduje si~ przeszlo 35 000 szklarni, w kt6rych uprawia!na j~st wylqcznie wino-rosl. , 
Sq to male sz'klarnie o wymiarach 20 X 7 m, ogrzewane kazda z osobna :systemem 
kanalowym. l..qczna powierz·chnia tych szklarni w Hoeilaart wynosi 490 1ha. Podob-
ne skupienie szklarni winoroslowych, choc mniej.sze niz w Hoeilaart, znajduje siG 
W La Hulpe, 7 km na po{udnie od Brukseli. 

Jedna szklarnia prodiukuje okolo 400 do 500 kg duzych, pi~knych winogron. 
W Belgii produkuje si~ po 2 k,g winogr~on ,szklarniowych na jednego miesikanca. S~ 
0ne tak cenione, ze w -czasie 1meg-o pobytu w poczqtku ,pazdziernika cena za 1 kg 
Winogron sz:klarniowych wynosila w Brukseli- 25 frank6w bel:gijs'kich, podczas Sdf 
import<.>w~pe wino~rona wlc:>$kie sprzedawano po lO frap~6w, 
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Wageningen :- miasvo fnauki rolnicz,ej 

Wageningen jest malym, liczqcym 22 tysi9ce mieszkancow miastem w srodko-· 
wej Holand ii. Jest to miejsce, gdzie „liczba naukowc6w-irolnik6w przypadaj9ca na 
1 km 2 jest w sw iecie na jwyzsza", .j ak to powiedzial czlonkom Kongresu burmist rz 
tego miasta. 

W Wageningen miesci si~ jedyna wyzsza szkola rolnicza Holandii, zwana Uni
wersy tetem Rolniczym. Oprocz tego miesci si~ t u ni mniej ni wi~cej tylko ,50 nau
kowych instytut6w rolniczy ch. Sposrod 22 tysi~cy mieszkancow miasta ponad i 000 
stanowiq profesoro'wie, a'systenci i inni pracownicy naukowi wyzszej szkoly i in
stytut6w. Prawie cala holenderska nauka rolnicza ,miesci si~ w Wageni'ngen, ponie
waz tylko kilka ins'tytut6w rolniczych znajiduje si~ w innych miejscowosciach. 
Dzi~ki s koncentrowaniu si~ ins tytucji naukowych w jednym miasteczku wytworzyla 
si~ tu atmosfera bardzo sprzyjaj 9ca rozwojowi pracy naukowej. Nie prze·szkadza tu 
atmosfera w ielkiego miasta, wabi9ca zbyt licznymi dystrakcjami. Ogromna liciba 
narukowcow w jednym miejscu usuwa niebezpieczenstwo atmosfery malomiastecz
kowej , stw arza mozliwosci intensywnego zyciia kulturalnego i naukowego. 

Uniw ersytet Rolniczy w Wageningen ma zaledwie 700 studentow, eo nie jest 
wiele na 11 milionow ludnosci kraju. Trzeba jednak przyznac, ze studenci otrzymujq 
w n im bardzo ,gruntowne w yksztalcenie. Czas s-tudi6w wynosi o'd 5 do 6 Iat, a cz~s
to przeci9ga si~ do 7 lat. Studenci odbywaj 9 6-miesi~czn9 praktyk~ po-za uczelni,l, 
w gospodarstwach prywatnych, lufb w il)OWiatowych biurach instruktor6w rolnych. 
Poza tym ich szkole'nie na miejscu zwüizane je st scisle z gospodarstwem rolniczym 
uczelni. Na wydz.iale ogrodniczym zaj~cia praktyczne w gdspodarstwie uczelnianym 
Sc\ nieodl9czn9 cz~sci9 kursu sadownictwa, warzywnictwa i roslin ozdobnych. Po 
ukonczeniu Uniwersytetu absolwent otrzymuje tytul inzyniera. 

Sposrod 50 ins tytut6w rolniczych w Wageningen znajduje si~ s'zesc instytut6w 
scisle ogrodniczych. iCztery z nich zajmuj 9 si~ w znacznej cz~sci swej dzialalnosci 
sadownictwem, a mianowicie Instytut Ogrodnictwa, Instytut Technologii . i Przecho
walnictwa, Instytut Mechanizacji Ogrodnictwa i Instytut Hod'O'wli Roslin Qgrod
niczych. 

Kazdy z insty tut6w zatrudnia od 20 1do 40 pracownik6w naukowych. Prace sw0 -

je wykonuj 9 we wlasnym gospo<larstwie rolniczym, obejmuj 9cym zwykle obszar 
kilkudziesi~ciu ha. 

Szeroko r0Zibu1dowany jest w H'Olandii -system upowszechnien~a wiedzy rolni-
czej. W kazdym powiecie znajduje .si~ biuro u'pow'szechnienia, kt6re za'truldnia kilkU 
inzynier6w-rolnik6w oraz kilku lub kilkunastu rolnik6w ze srednim wyksztaiceniem 
i dluzsz9 praktyik9 w produkcji. Jest rzecz9 ciekaw9, ze gl6wni instruktorzy r6znych 
dziedzin rolnictwa, np. o.grodnik, agronom, zootechnik nie majq og6lnego dyrektora 
na miejscu w ,powiecie. Podlegaj 9 oni bez,posrednio swojemu kierownictwu w Mi
nisterstwie. 'Dzi~ki temu mog9 si~ poswi~cic pracy instruktorskiej wyl9cznie w swojej 
dziedzinie, nie s9 odrywani przez miejscowego idyrektora do zalatwiania s~aw 
w dziedzinach pokrewnych. 

S~uzba upowszechnienia wiedzy rolniczej ma w kraju dwadziescia kil'ka ter~
nowych niewielkich gospodarstw doswiadczalnych. S9 to gospodarstwa •og6lnorolnl
cze, lub tez .scisle wyspecjalizowane, np. sadownicze. W gospodarstwach tych p-rio
wadzone s9 proste doswiadczenia, wiele z nich o chara~terz;e demonstr~cyjnym dla 
twie'dzajcicych te ~ospodarstwa rolni·k6w, 
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Sadawnictwo belgijskia 

Sadownictwo bei,gijskie stoi r6wnie wysokio Jak holenderskie. O ile pTzed wojmi 
spozycie owoc6w na jednego 1mieszkanca rocznie WY"nosilo 30 kg, to •obecnie prze
kroczylo ono cyfr~ 80 k.g. 

Z wyjqtkiem rejon6w p6fnocno-wschodnich jest rto ,kraj zupelnie nie przypomi
najqcy Holandii, pag6r'kowaty, a nawet prawie .g6rzysty. :Znacznq powierzchni~ zaj
mujq gleby lessowe. W rejonie ,gleb .lessowych polozone jest okolo 40 km na zach6d 
od Bru'kseli mia1steczko Gembloux, w kt6rym znajduje si~ jedna z czterech wyz
szych szk6l rolniczych Belgii. System szkolenia -rolniczego w uczelniach belgijskich 
jest bardzo podoibny do tego, jaki widzielismy w .Holandii. 

Sadownictwo belgijskie opiera si~ gl6wnie na pradukcji jablek i winogron, te 
ostathie uprawiane sq w siklarniach. Tak samo jak w Hola1n'dii obserwujemy tu 
prawie calkowite 'przejscie z ,silnie rosnqcych drzew wysokopiennych na slabo 
rosnqce drzewa ni'skopienne, szczepione na wegetatywnie rozm'nazanych podklad
kach. 

W przeciwienstwie do bardzo roroudowanego ,doswiadczal1nictwa sadowniczego 
w Holandii, doswiadczallnictw-o sadownicze w Belgii jest ba-rdzio mlo1de. Najc;zyn
niejszym naukowcem w sadownictwie belgijskim jest dr A. Lecrenier, profesor sa
downictwa w Wyziszej Szkole Rolniczej w Gembloux. Zalozy-l on tu przed paru laty 
pierwsze ..sady doswiadczalne, poswi~cone rozwiqzywaniu zagadnien piodklac!'kowych, 
odmi,anowych, uprawowych i 'nawozeniowych. W Gembloux pracuje takze Polak 
dr Tadeusz Trzcinski, specjalista w zakresie •mineralnego odzywiania roslin sadow
niczych. Byl to pierwszy w Belgii czlowiek, kt6ry w tego irodzaju pracach stosowal 
izotopy promieniotw6rcze. 

Liczne prace z zakresu ogrod'nictwa wykonywane Sq przez 'katedry botaniki na 
uniwersytetach. Zw.iedzilem jedmi z nich, a mianowicie w Liege. Jej kierownikiem 
jest dr Bouillene, dawny wsp6lpracownik Thimanna i, Wenta z czas6w pracy w Bui
tenzorgiu na Jawie. Posiada on naj,lepszy w Europie fitotron, sy.stem kom6r klima
tyzowanych, w k't6rych .reguluje si~ z ,najwyzszq doklad1nosciq temperatur~, wilgot
nosc ,powietrza, sklad .gazowy atmosfery, nat~zenie i jakosc swiatla oraz dlugosc dnia. 
Fitotron umozliwia przede· wszystkim 1studia naict fizjo1'ogiq rozwoju i wzrostu, nad 
kt6rymi to zaigadnieniami od lat ,pracuje . prof. Bouillene w'raz ze swoimi wsp6lpra
cownikami. 

.(Dalszy ciqg naistqpi) 


