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W przypadku uprawy roślin w warunkach niskiego poziomu mechani- 

zacji zależność między rośliną a glebą jest wyraźna i przeważnie dość 

znana. W miarę przechodzenia na wyższe poziomy mechanizacji wspom- 

niany związek jest bardziej skomplikowany, gdyż w silnym stopniu mo- 

dyfikuje go wpływ wprowadzonych na pole maszyn (rys. 1). Stąd celowym 

wydaje się przeanalizowanie ważniejszych czynników biologicznych, wa- 

runkujgcych wzrost poziomu mechanizacji produkcji roślinnej. Prace 

z tego zakresu podjął Zespół Biologicznych Skutków Mechanizacji powo- 

łany przez Komitet Hodowli i Uprawy Roślin przy V Wydziale PAN. 
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Rys. 1. Układ roślina-gleba w zależności od poziomu mechanizacji 

Przede wszystkim zajęto się zebraniem bibliografii z omawianego za- 

kresu. Odnośne opracowanie rozesłano wszystkim uczestnikom Sympozjum 

już w sierpniu. Sądzimy, że pozwoli to na pogłębienie dyskusji z tego 

zakresu. Wykonana analiza publikacji wskazuje, że jakkolwiek istnieje 

bardzo wiele prac dotyczących wpływu poziomu mechanizacji na właści- 

wość gleby i produktywność roślin, to jednak stosunkowo mało z nich 

ujmuje to zagadnienie kompleksowo. To znaczy, że stosunkowo mało 

mamy informacji dotyczących możliwości zoptymalizowania organizacji 

produkcji roślinnej w warunkach coraz wyższego poziomu mechaniza- 

cji. Zagadnienie to wydaje się tym ważniejsze, że wzrost poziomu mecha- 

nizacji powoduje szereg ważnych przemian dotyczących szerokiego wa-
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chlarza zagadnień produkcji roślinnej (rys. 2). Szczególnie ważne, a jed- 

nocześnie mało dotychczas uwzględniane, wydaje się wypracowanie wła- 

ściwych metod uprawy roli i roślin oraz ustalenie najważniejszych zadań 

dla hodowli nowych odmian dostosowanych do zmienionych warunków. 
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Rys. 3. Wpływ poziomu me- 
chanizacji na środowisko gle- 

bowe         
    

Propozycje dotyczące zmian w uprawie roli winny opierać się na usta- 

leniu ważniejszych przemian zachodzących w glebie w wyniku zastosowa- 

nia maszyn rolniczych (rys. 3). 

W pierwszej kolejności zajęto się zbadaniem wpływu ucisku gleby. Ba- 

dania te poprzedzono pracarńi seminaryjnymi mającymi na celu przeana- 

lizowanie stosowanych metod badawczych. Zależnie od stawianych sobie 

zadań do rozwiązania, badania muszą przebiegać w odpowiednich warun- 

kach środowiskowych. Na podstawie dotychczasowych wyników można 

stwierdzić, że ucisk gleby wywołuje różną reakcję roślin zależnie od wa- 

runków klimatycznych (głównie opadów). Mogą one w tym stopniu mody-
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fikować uzyskane wyniki, że ucisk tego samego rzędu w warunkach su- 

chych powoduje lepsze wschody i szybszy wzrost roślin, a przy większej 

wilgotności gleby obniża lub nawet hamuje wzrost roślin. 

Następnym ważnym czynnikiem, od którego wyraźnie zależą uzyski- 

wane wyniki, jest typ gleby i jej właściwości fizyczne. Należy również 

uwzględniać rozstawę rzędów i obsadę roślin. Rośliny rosnące przy szer- 

szej rozstawie są mniej narażone na wpływ ucisku kół. Ponadto rosnące 

w większym zwarciu (przy większej obsadzie) łatwiej pokonują nieko- 

rzystne warunki środowiskowe, zwłaszcza w okresie wschodów. Należy 

więc dążyć do zakładania doświadczeń w warunkach sprecyzowanego spo- 

sobu siewu, ilości uprawek pielęgnacyjnych, głębokości spulchnień i tech- 

niki zbioru. W przypadku prowadzenia eksperymentów z roślinami korze- 

niowymi szczególnie duże znaczenie ma technika zbioru, gdyż w wyniku 

ugniecenia gleby należy stosować większe siły do wydobycia roślin, a ko- 

rzenie ich łatwiej się ułamują, co powoduje straty w plonie. Ogólnie można 

przyjąć, że optymalne nawożenie zmniejsza wrażliwość roślin na uciska- 

nie gleby. Rośliny zaatakowane przez choroby i szkodniki silniej reagują 

na niekorzystne warunki wzrostu. Nie jest również obojętnym jaki gatu- 

nek, a nawet odmianę roślin użyjemy do badań. Z czynników niebiolo- 

gicznych ważne są typ, a zwłaszcza ciężar ciągnika i maszyn towarzyszą- 

cych, szerokość opony i jej ciśnienie. Również prędkość robocza, zwłaszcza 

przy pracach pielęgnacyjnych, może mieć znaczenie. Jednakże na podsta- 

wie przeprowadzonych badań można wnioskować, że na ogół przecenia- 

liśmy dotychczas wpływ tego czynnika, zwłaszcza gdy prędkość ta nie 

przekracza 6 km/godz. Ucisk kół wywiera zasadniczo bezpośredni wpływ 

tylko na system korzeniowy, ewentualnie na wschody roślin. Dotychcza- 

sowe badania wskazują jednak, że pośrednio mogą powstać również dalsze 

zmiany w roślinach. Dlatego w badaniach nad wpływem ucisku gleby 

"wskazane jest obserwować wschody, ilość i żywotność roślin wschodzących, 

dynamikę wzrostu roślin, morfologię roślin oraz wysokość i strukturę plo- 

nu. Ponadto wskazane byłoby sprawdzić przebieg ważniejszych procesów 

życiowych, a zwłaszcza gospodarki wodnej, asymilacji i fotosyntezy. 

Wpływ ugniatania gleby można badać w warunkach sztucznych (modelo- 

wych) lub naturalnych polowych. W badaniach modelowych uzyskuje się 

największe możliwości kontrolowania i ścisłego zróżnicowania badanych 

czynników oraz dokładne określenie zmian zachodzących w roślinie. Uzy- 

skane na tej drodze wyniki mogą w pełni wyjaśnić zmiany zachodzące 

w badanym monolicie gleby. Nie dają jednak reprezentatywnych odpowie- 

dzi dotyczących reakcji roślin, zwłaszcza gdy chcemy wyciągnąć wnioski 

odnośnie zachowania się ich w warunkach naturalnych. Dlatego omawiany 

typ badań ma charakter wstępny lub uzupełniający. 

W badaniach tego typu autorzy stosują różne podłoża, np. wosk 

(H. M. Tagler, E. Burnetl), plastyczną glinkę lub żelatynę (Pfeffer), płytki 

lub kuleczki szklane (Wiersum, Bullotini). Niekiedy badania tego typu pro-
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wadzi się w środowisku glebowym, przez co uzyskuje się warunki bardziej 

zbliżone do naturalnych. W naszych badaniach układaliśmy na pewnej 

głębokości gleby „warstwy oporowe” z pergaminu. Znając wielkość siły 

potrzebnej do przebicia jednej warstwy, można ustalić odpowiednią wiel- 

kość, z jaką korzeń przebija kilka warstw pergaminu. Pozwala to na okreś- 

lenie z pewnym przybliżeniem granicznych warstw oporów, pokonywa- 

nych przez korzenie i kiełki roślin. 

W wielu badaniach zbitość gleby różnicuje się przy pomocy uciskania 

jej prasą. Ugniataną glebę można zlokalizować w specjalnych cylindrach 

albo zwykłych wazonach. (E. Wollny, Th. Pfeiffer, A. Hepner, L. Frank, 

P. Ehrenburg, A. Mitscherlich i in.). 

H. M. Taylor i współpracownicy stosowali zestaw cylindrów umieszczo- 

nych na zwilżonej porowatej płaszczyźnie ciśnieniowego aparatu płytko- 

wego. Pozwala to na użycie brył gleby sprasowanych do różnych ciężarów 

objętościowych. W metodach wazonowych glebę ugniatamy przy pomocy 

specjalnych pras. 

W naszych pracach stosowaliśmy ugniatanie gleby przy pomocy prasy 

hydraulicznej, stosując ciśnienie w granicach od 0,8-10 kG/cm?. K. Bassa- 

lik różnicował opory, stosując w doświadczeniach wazonowych piasek 

o różnych frakcjach, a Barley jako pierwszy zastosował optyczne metody 

do oznaczania miejscowego ugniecenia piasków słabo gliniastych przyle- 

gających do korzeni. 

Przyjmując, że ugniatające działanie kół ma główne znaczenie poprzez 

zmianę stosunków wodno-powietrznych w glebie, które w warunkach mo- 

delowych mogą kształtować się inaczej niż w polu, uważamy za najbar- 

dziej przydatne eksperymenty przeprowadzone w warunkach polowych. 

W tego typu badaniach ugniecenie gleby stosuje się przez wielokrotne 

(ilość przejazdów kół zależy od celu badań) wprowadzanie ciągnika zawsze 

w te same rzędy. W ten sposób można uzyskać rośliny rosnące w rzędach 

uciskanych oraz nie uciskanych. Można również stosować ucisk na wszyst- 

kich międzyrzędziach. Kombinacje kontrolne niektórzy autorzy izolują 

przestrzennie lub nawet rowkami (H. M. Taylor i E. Burnett). 

W badaniach naszych stosujemy wielokrotne wprowadzanie ciągnika 

w te same ślady na poletkach o zróżnicowanej wilgotności gleby w wyniku 

stosowania różnych ilości opadów deszczownianych. Szczególnie ciekawe 

wyniki uzyskaliśmy, stosując pomiary zasięgu systemu korzeniowego oraz 

kształtu korzeni spichrzowych buraków cukrowych. Celowym wydaje się 

również śledzenie dynamiki wzrostu korzenia spichrzowego, przy czym nie 

zawsze wystarczające dla tego celu okazało się badanie średnicy szyjki 

korzenia buraka. Na podstawie wykonanych pomiarów możemy stwierdzić, 

że przyrost średnicy szyjki korzenia w zróżnicowanych warunkach glebo- 

wych nie jest skorelowany z ogólnym przyrostem masy korzenia. 

W omawianych badaniach celowym okazało się ponadto oznaczanie 

powierzchni liści, przy czym wydaje się nam, że oznaczanie powierzchni
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liści najsłuszniej jest przeprowadzać, biorąc za podstawę suchą masę wy- 

ciętych krążków i przeliczanie powierzchni, opierając się na ciężarze su- 

chej masy 1 dem? liści. Podkreślić należy, że przydatność poszczególnych 

metod określania powierzchni zależy również od właściwości morfolo- 

gicznych liścia. 

Siłę potrzebną do wyciągnięcia korzeni buraków oznaczamy przy po- 

mocy przyrządu działającego na zasadzie dźwigni dwuramiennej. Pozosta- 

łe liczne metody, które mogą być przydatne w omawianych badaniach, 

nie odbiegają zbytnio od tych jakie stosuje się w innych badaniach. 

Niezależnie od zmian wywoływanych w glebie, wzrost poziomu mecha- 

nizacji zmienia zasadniczo zależności zachodzące między rośliną a maszy- 

ną. Zjawiska te zachodzą tak intensywnie, że już obecnie wiele odmian 

roślin nie nadaje się do uprawy w warunkach wyższego poziomu mechani- 

zacji. Stąd celowym wydaje się nam ustalenie ważniejszych właściwości 

roślin wpływających na rozwój mechanizacji. Właściwości takich jest 

wiele i w miarę im więcej maszyn używamy ujawniają się one coraz częś- 

ciej i nabierają coraz większego znaczenia. Dlatego Zespół nasz podjął 

badania nad skatalogowaniem i ustaleniem tych właściwości, które mogą 

być modyfikowane na drodze biologicznej (hodowlanej lub agrotechnicz- 

nej), a które wymagają rozwiązania technicznego poprzez odpowiednią 

konstrukcję maszyn. 

Przykłady rejestru ważniejszych właściwości różnych roślin, wpływa- 

jące na kierunki rozwoju mechanizacji ich uprawy podano w rozdanych 

materiałach zjazdowych. Sądzimy, że w wyniku tej pracy uda się ustalić 

najpilniejsze zadania zarówno dla biologii roślin, jak i konstrukcji ma- 

szyn, których rozwiązanie może przyczynić się do optymalizacji uprawy 

roślin w warunkach wysokiego poziomu mechanizacji. 

Ponieważ zachodzi wyraźny związek między możliwością racjonalnego 

wykorzystania maszyn a wieloma cechami morfologicznymi roślin, coraz 

większego znaczenia nabiera możliwość zebrania możliwie dużej ilości in- 

formacji o związkach zachodzących między poszczególnymi cechami mor- 

fologicznymi oraz o wpływie na nich różnych czynników środowiskowych. 

Badania takie zapoczątkowaliśmy, wykorzystując metodę regresji i kore- 

lacji wielorakiej. Zastosowanie tej metody statystycznej okazało się w wy- 

sokim stopniu przydatne do rozwiązywania tego typu problemów biolo- 

gicznych. W wielu przypadkach uzyskaliśmy wyniki bardziej precyzyjne 

aniżeli przy zastosowaniu korelacji jedynie dla par zmiennych. 
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Владыслав Бышевски 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РОСТ 

МЕХАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Резюме 

В условиях возделывания растений вручную их зависимость от почвы (рис. 1) 
общеизвестна и понятна. Сравнительно резкий переход к земледелию на более 
высоком уровне механизации привел в последкие годы к значительным измене- 
ниям этой зависимости. Отсюда естественный вывод, что существующие в насто- 

ящее время взгляды на значение биологических факторов обусловливающих 

оптимальность роста растений нуждаются в пересмотре. 

Эта работа была предпринята Секцией по Исследованию Биологических По- 
следствий Механизации созданной Комитетом Селекции и Растениеводства. Она 

началась со сбора библиографии предмета. Соогветственный труд был разослан 
всем участникам Симпозиума уже в августе. Замечания и дополнения способ- 
ствующие более пытливому ознакомлению с рассматриваемой проблемой будут 

приняты с благодарностью. 

Рисунок 2 иллюстрирует особо важные изменения вызванные подъемом 

уровня механизации. Из их числа исключительного внимания заслуживает не- 

обходимость установления новых указаний по подготовке биологических пред- 

посылок для дальнейшего развития механизации. Это касается, между прочим, 

селекции и новых сортов, а также разработки наиболее подходящих агротехни- 

ческих методов. Более важные моменты воздействия роста механизации на 0б- 

работку почвы представлены на рис. 3. 

Многочисленные результаты исследований, не исключая достигнутых авто- 

ром, указывают на то, что повышение уровня’механизации оказывает влияние 

на весьма существенные физические свойства почвы, явно изменяя условия роста 

растений. Кроме этого, повышение уровня механизации влечет за собой даль- 

нейшие последствия, а именно, упрощение выращивания отдельных растений, 

а также упрощение структуры посевной площади. 

По мере перехода на более высокие уровни механизации растет значение 

зависимости растения от машины. Считается поэтому целесообразным определить 

те свойства растений, которые сильнее других воздействуют на развитие меха- 

низации. Таких свойств много, а по мере внедрения новой техники их число все 

увеличивается, а их значение усиливается. Вот почему упомянутая Секция при- 
ступила к работам над их каталогизацией и классификацией по признаку: пред- 
расположены ли они к биологическим видоизменениям путем селекции и агро-
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техники или же требуют технических мероприятий вроде конструкции машин 

и т.д. 

Примеры особо важных свойств различных растений влияющих на направ- 

ленность развития механизации их выращивания приведены в разосланных 

материалах. 

Следует надеяться, что эти работы приведут к установлению самых спеш- 

ных задач как для биологии растений, так и для конструкции машин. Их реше- 

ние может способствовать оптимальности возделывания растений в условиях ме- 

ханизации на высоком уровне. - 

Между возможностью рационального использования машин и многими мор- 

фологическими чертами растений существует несомненная связь, вследствие 

чего все более безотлагательным становится сбор насколько возможно обильных 

сведений об отношениях между отдельными морфологическими чертами и о вли- 

янии на них различных элементов среды. Такие работы были уже начаты по ме- 

тоду регрессии и множественной корреляции. Этот статистический метод оказался 

в высшей степени пригодным для решения подобных биологических проблем. 

Во многих случаях более точные результаты были получены при применении 

корреляции лишь для пар переменных. Примеры полученных результатов будут 

приведены в другом докладе. 

WICHTIGERE BIOLOGISCHE FAKTOREN, 

DIE DIE PFLANZENPRODUKTIONSMECHANISIERUNG BEEINFLUSSEN 

Zusammenfassung 

In Verhśltnissen des manuellen Pflanzenbaus tritt die Abhangigkeit zwischen 

Boden und Pflanze (Abb. 1) deutlich hervor und ist meistens ziemlich gut bekannt. 

Der verhaltnismissig scharfe Ubergang in den letzten Jahren zum Pflanzenbau bei 

einer hohen Mechanisierungsstufe zog wesentliche Verinderungen dieser Abhangig- 

keit nach sich. Deswegen schien es zweckmissig, die bisherigen Ansichten iiber die 

Bedeutung wichtigerer biologischer Faktoren, die die Pflanzenwuchsoptimierung 

bestimmen, einer Uberpriifung zu unterziehen. Eine diesbeziigliche Arbeit wurde 

von der Arbeitsgemeinschaft ,,Biologische Folgen einer ansteigenden Mechanisie- 

rungsstufe” beim Komitee fiir Pflanzenziichtung und Pflanzenbau der Polnischen 

‘Akademie der Wissenschaften unternommen. Man begann mit der Sammlung biblio- 

graphischer Unterlagen dieses Fragengebiets. Die Berichte hieriiber wurden allen 

Symposiumsteilnehmern bereits im August iibersandt. Etwaige Bemerkungen und 

Erganzungen, die eine nahere Erkenntnis dieses Problems erlauben, werden sehr 

begriisst. 

In Abb. 2 werden wichtigere Veranderungen dargestellt, die mit der Erhohung 

der Mechanisierungsstufe verbunden sind. Unter den verzeichneten Momenten 

scheint die Einfiihrung neuer Hinweise zur Vorbereitung biologischer Grundlagen 

fiir eine weitere Mechanisierungssteigerung besonders wichtig. Dies betrifft u.a. die 

Zuchtung neuer Sorten der Kulturpflanzen sowie geeignete agrotechnische Massnah- 

men. Wichtigere Momente, die den Einfluss der Mechanisierungssteigerung auf die 

Bodenbearbeitung betreffen, sind in Abb. 3 dargestellt. 

Zahlreiche Ergebnisse von Untersuchungen, darunter auch der unsrigen, zeigen, 

dass eine héhere Mechanisierungsstufe wichtigere physikalische Bodeneigenschaften 
beeinflusst, was deutliche Verinderungen der Pflanzenwuchsbedingungen nach sich 
zieht. 

Dariiber hinaus fiihrt die Mechanisierungssteigerung in ihrer weiteren Folge zur 

3 Wpływ poziomu mechanizacji... (z. 112)
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Vereinfachung des Anbaus einzelner Kulturpflanzen sowie der Strukturbildung von 

Anbauflachen. 

Mit dem Ubergang zu hoheren Mechanisierungsstufen nehmen die zwischen 
Pflanze und Maschine bestimmenden Zusammenhange allm&hlich an Bedeutung zu. 

Deswegen scheint es zweckmassig, wichtigere Pflanzeneigenschaften zu ermitteln, 

die die Mechanisierungsentwicklung begiinstigen. Es gibt viele solche Eigenschaften; 

sie treten in Erscheinung und gewinnen immer mehr an Bedeutung, je nach der 

Anzahlerhohung der von uns eingesetzten Maschinen. Aus diesem Grunde wurden 

von unserer Arbeitsgemeinschaft Arbeiten iiber eine Katalogisierung der Maschinen 

unternommen, um festzustellen, welche von ihnen auf biologischem Wege (Ziich- 

tung bzw. Agrotechnik) modifiziert werden koénnen oder welche einer technischen 

Losung durch geeignete Konstruktion bediirfen. 

Beispiele wichtigerer Eigenschaften verschiedener Kulturpflanzen, die die En- 

twicklungsrichtungen in ihrer Anbaumechanisierung bestimmen, sind in den verteil- 

ten Symposiummaterialien enthalten. 

Wir hoffen, dass im Ergebnis dieser Arbeit die dringendsten Aufgaben auf dem 

Gebiet sowohl der Pflanzenbiologie als auch der Konstruktion von Maschinen gelést 

werden kónnen, was zur Pflanzenbauoptimierung in Verhśltnissen eines hohen Me- 

chanisierungsniveaus beitragen wird. 

Da es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Móglichkeit einer sinnvol- 
len Maschinenausnutzung und manchen morphologischen Eigenschaften der Kultur- 
pflanzen gibt, nimmt die Sammlung mdglichst vieler Informationen iiber die zwischen 
den einzelnen morphologischen Eigenschaften bestehenden Zusammenhange und dem 

Einfluss verschiedener Standortsfaktoren auf sie, immer mehr an Bedeutung zu. 

Die Untersuchungsarbeiten dieser Art wurden von uns unter Anwendung der Metho- 

de der Regression und multipler Korrelation begonnen. Diese statistische Methode 

erwies sich als sehr niitzlich bei der Lósung von biologischen Problemen dieses 
Typs. In vielen Fallen wurden exaktere Ergebnisse bei Anwendung der Korrelation 
nur fir veranderliche Paare erzielt. Beispiele der. auf diesem Gebiet erhaltenen 

Ergebnisse sind in einem anderen Referat angefiihrt.


