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E.CHROBOCZEK 
Zaklad Warzywnictwa SGGW - Skierniewice 

Warzgwnictwo na XIV Mi~dzgnarodowgm Kongresie 
Ogrodniczym w Holandii 

Z koiwem lata 1955 r. odbyl si~ w Scheveningen w Holandii XIV MiE:dzynarodo
wy Kongres Ogrodniczy. Kongres ten zgromadzil przedstawicieli ogrodnictwa 
z 63 kraj6w. W zwi9zku z tym, ze niekt6re kraje byly reprezentowane na Kongresie 
bardzo licznie, liczba uczestnik6w przekraczala 900 os6b. Najliczniejszy udzial 
w Kongres.ie wziE:li rzecz naturalna Holendrzy, na kt6rych przypadalo przeszlo 
¼ uczestnik6w, po Holandii Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone A. P., 
Francja, kt6r9 reprezentowalo prawie. 50 os6b. Delegacje krajow slowiafrskich licz
bowo przedstawialy siE: skromnie. Zwi9zek Radziecki reprezentowala 3-osobowa de
legacja z prof. W. J. Edelsztajnem na czele, z Czechoslowacji bralo udzial 4 delega
t6w, z Bw:garii 2, z Jugoslawii 8 i Polski 5. Z pozosta.Jych 'kraj6w demokracji ludo
wej brala udzial w kongresie 2-,osobowa delegacja WE:giers'ka i 3 delegat6w z Ru
munii. 

Kongres trwal oficjalnie od 29 sierpnia do 6 wrzesnia, jednakze juz od 25 sierp
nia biuro Kongresu zorganizowalo wycieczki do centr6w naukowych, wzgl~dnie waz
niejszych rejon6w produkcji ogrodniczej Holandii. R6wniez w trakcie trwania Kon
gresu odbyly siE: 3 dalsze wycieczki terenowe, w zwi9zku z czym uczestnicy mieli 
moznosc iprzyjrzenia siE: Holandii. 

!Na ,program Kongresu zlozyly si~ 3 Teferaty plenarne, a tematem ich byly nast~
puj9ce zagadnienia: 1. Obecne kierunki pracy badawczej w Stanach 1Zjednoczonych 
A. P. ,(Cullinan), 2. Rola niskich temperatur w ogrodnictwie (P. Chouard - Francja), 
3. Kierowanie wzrostem i rozwojem roslin trwalych (F. R. Tubbs - Anglia), dalej 
10 sympozj6w dostosowanych w pewnej mierze do sekcji oraz referaty sekcyjne. 
Sekcji wyodr~bnionych zostalo 5, mianowicie: 1. Produkcja warzyw i nasiennictwo, 
2. Produkcja owocow, 3. Kwiaciarstwo i produkcja cebulek, 4. Drzewoznawstwo, 
5. Kultury tropikalne i su,btropikalne. 

Zar6wno podczas obrad jak i wycieczek interesowalem si~ przede wszystkim za
gadnieniami dotycz9cymi warzywnictwa. Pragn~ tu przedstawic ciekawsze proble
my z tej dziedziny ogrodnictwa. 

Hodowla warzyw 

Wiele ciekawych moment6w na temat hodowli roslin warzywnych dostarczyl re
ferat F. P. Cullinana eo do dbecnego podejscia do tego kierunku pracy w Stanach 
Zjednoczonych A. P. Autor :s-twierdzil, ze jak dawniej: tak i obecnie wprowadzanie 
nowych, lepszych odmian do II)rodukcji stanowi mozliwosc zmniejszenia ryzyka 
w produkcji roslin. W pracy hodowlanej ogrommi rol~ przywic}zuje si~ w Stanach 
Zjednoczonych A. IP. do gromadzenia z •calego swiata materialu roslinneg,o, kt6ry 
mo.ze miet wartosc w pracy hodowlanej. Od roku 1898, od utworzenia specjalnej fe
detalnej s-luzby do sprowadzania z za.granicy materiaJu roslinnego, 1sluzba ta ma na 
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swoim koncie 240 000 pozycji importowanych z zagranicy. Obecnie corocznie wzbo
gacajq si~ ich kolekcje o 10 000 obcych gatunk6w i odmian, badanych w pi~ciu sta
cjach regionalnych. Jak niedawno stwierdzono, mniej wi~cej jedna na 250 sprowa
dzanych roslin znajduje zastosowanie w hodowli roslin, chociaz praca hodowlana 
trwa eo najmniej 20 Iat, zanim uzyska si~ z importowanego materialu nowq wartos
ciowq odmian~. 

Duze mozliwosci post~pu w -ogrodnictwie istniejq w zwiqzku z coraz szerszym 
wykorzystaniem zjawiska heterozji. Nad szeregiem ·gatunk6w prowadzi si~ badania 
nad roslinami sterylnie m~skimi, jezeli uzys:kanie hy.bryd6w F 1 jest niemozliwe na 
innej drodze. W ten spos6b produkuje si~ obecn"ie na duzq skal~ heterozyjne nasiona 
cebuli, kt6re wydajq nie tylko znacznie wyzsze plony niz dotychczasowe odmiany, 
ale Sei r6wniez znacznie lepiej wyr6wnane pod wzgl~dem wielkosci i ksztaltu. Waznct 
cechq. tej nowej cebuli jest i to, ze miqzsz jest tu znacznie j~drniejszy, co umozliwia 
sprz~t mechaniczny cebuli i masowe jej przechowanie. 

Roslinq, przy kt6rej s,podziewany jest duzy wzrost plon6w w zwiqzku z wyzyski
waniem roslin sterylnie m~skich przy produkcji nasion heterozyjnych, jest szpinak, 
kt6ry obecnie jest uprawiany na duzq skal~ i przechowywany w stanie zamrozonym. 

Nowy kierunek pracy w hodowli roslin przedstawia wyzyskanie- energii jctdro
wej, jako czynnika wywolujqcego mutacj~ gen6w u rosliny. W zwictzku z posiada
nym reaktorem energii atomowej w laboratorium w Brookhaven 42 stacje doswiad
czalne i uniwersytety pracujq nad nasionami roslin poddanych dzialaniu neutro
n6w. Jednq z wartosciowych mutacji uzyskanych na tej drodze jest -odpornosc na 
rdz~ u owsa Mohawk, kt6ry byl odmianct lbardzo wrazliwq na rdz~. Dotychczasowe 
badania wskazujq, ze neutrony reaktora Sei 2 - 4-krotnie wydajniejsze w wywoly
waniu mutacji niz promienie X Iulb promienie gamma; wazne jest, ze przy zastoso
waniu neutron6w moze nie byc 'brany pod uwag~ stan fizjologiczny traktowanych 
nasion, co natomiast ma duze znaczenie przy dw6ch innych typach promieni. 

Prowadzone Sei r6wniez badania nad wplywem promieni gamma na r6zne ga
tunki roslin przy uzyciu radioaktywnego kobaltu jako zr6dla tych promieni. 

W pracach hodowlanych wyszukuje si~ wlasciwosci niekt6rych substancji wzro
stowych. Kwas naftalenooctowy przeciwdziala u szeregu roslin o,padaniu zawiqzk6w 
po dokonanych krzyz6wkach. 

Duzo uwagi poswi~ca si~ poliploidom, badajqc sposoby ich otrzymywania, ich 
wlasciwosci i mozliwosci wyzyskania. 

Niezwykle wazne zagadnienie - hodowla roslin warzywnych odpornych na cho· · 
roby - by~o przedmiotem specjalnego sympozjum. 

J . C. Walker z Wisconsin - Stany Zjednoczone A. P. - w swoim referacie prze<l-
stawialo trudnosci z dotychczas stosowanymi metodami ·badania materialu roslinnego 
na odpornosc w przypadkowych warunkach srodowiska w polu. Te same roslinY 
mogq wykazac w jednych warunkach odpornosc, a w innych wrazliwosc na t~ 'samcl 
ras~ patogena. Daleko pewniejsze wyniki uzy,skuje si~, jezeli badania te Sq prowadzo
ne w scisle okreslonych warunkach przy uregulowaniu przynajmniej wazniejszych 
czynnik6w srodowiska. J--Hekt6re choroby grochu i og6rk6w majq 1bardzo WqSki · za
si~g temperatury, przy kt6rej mozna przeprowadzic badania na odpornosc, a takie · 
temperatury mogq lbardzo rzadko wyst~powac w warunkach polowych. , 

To samo zagadnienie najwlasciwszych metod infekcji przy lbadaniach roslin na · 
odpornosc n.a choroby bylo tematem referatu J. C. Jacoba z Wageningen. ·Referent 
podkreslal koniecznosc operowania czystymi kulturami poszczeg6lnych patogen6w, 
a posiadajqcych przy tym pelnq wirulencj~. Przed rozpocz~iem tego rodzaju pracY 
hodowlanej powinny byc zbadane i gruntownie poznane wszystkie rasy fizjologiczne 
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danego patogena wyst~pujqce w danym kraju. Referent r6wniez uwaza za najwlas
ciwszq sztuczmi infekcj~ badanego materialu w kontroloWanych warunkach srodo
wiska. Przyjmuje jednak r6wniez jako mozliwq metod~ wysiew materialu w tzw. 
,,ogr6dkach ·chorobowych" na dzialkach, gdzie celowo specjalnymi zabiegami pod
niesiono i wyr6wnano zakazenie terenu. 

Prof. W. Rudorf referowal mozliwosc przekazania odpornosci na mozaik~, cechu
jqCq odmiany gatunku Phaseolus coccineus na plodne hybrydy, otrzymane przez 
skrzyzowanie odmian Ph. vulgaris z Ph. coccineus. Kilka linii F1 i F5 tych krzyz6-
wek badano eo do odpornosci na mozaik~, przy czym niewielka ilosc osobnik6w 
wykazywala zupelm1 niewrazliwosc na t~ chorob~; osobniki te byly przy tym w typie 
fasoli zwyczajnej i 'byly plodne. 

Zagadnienia z dziedziny hodowli pomidora poruszyl Ch. Walkof-Morden - Ka
nada. Jak stwierdzil prelegent w hodowli tej rosliny jest bardzo trudno uzyskac -od
miany wczesne, majqce przy tym duze owoce, a taki wlasnie typ pomidor6w jest 
najbardziej pozqdany. Cechy duzej wielkosci owoc6w i wczesnego dojrzewania wy
dajq si~ byc sprz~zone. Nowq kombinacj~ gen6w - rosliny wczesne o owocach du
zych - otrzymano stosujqc podw6jne krzy.z6wki wsteczne, przy kt6rych zaszlo zjawi
sko crossing over, czyli wymiana cz~sci mi~dzy homologicznymi chro1mosomami. 
Najpierw krzyzowano F 1 z kazdq z -odmian rodzicielskich, otrzymujc1c w ten spos6b 
dwie linie pierwszej krzyz6wki wstecznej. Wyselekcjonowane rosliny o najwi~k
szych owocach krzyz6wki wstecznej z wczesnc1 odmianc1 rodzicielskq o_raz najwczes
niejsze rosliny z krzyz6wki wstecznej z odmianq rodzicielskq , o duzych owocach by
ly rozmnazane wegetatywnie, a nast~pnie skrzyzowano je ponownie z ich wyjscio
wymi odmianami rodzicielskimi. 

Warto tu wspomniec, ze jako metod~ okreslania wczesnosci poszczeg6lnych ro
slin autor stosowal obliczanie sumy „,godzinnych jednostek ciepla", ibiorqc pod uwa
g~ temperatur~ ponad 15°C w okresie od wysadzenia roslin w pole do czasu uzyska
nia przez trzy owoce normalnego czerwonego :koloru. 

J. 1C. Miller-Baton Rouge - 'Stany Zjednoczone A. P. - przedstawH na Jdlku 
przykladach, jak nowoczesna hodowla moze rozwic1zywac trudne nieraz zagadnienia 
napotykane w pracy przez wykorzystanie wynik6w badan nad biologiq roslin, doty
czqcych poszczeg6lny-ch czynnik6w srodowiska, dzialania substancji wzrostowych itd. 

Dla przykladu referent przytoczyl wa.znq w gorc1cych rejonach roslin~ lpomea 
batatas-batat; .pr_zez poprowadzenie pionowo tej plozqcej si~ normalnie Tosliny 1· przez 
zobrqczkowanie lodygi doprowadzono t~ roslin~, normalnie rozmnazanq wegetatyw
nie, do kwitnienia, eo stworzylo nowe mozliwosci hodowlane. Przy ziemniakach 
u prawie wszystkich odmian uzyskano obfite kwitnienie, regulujq•C odipowiednio dlu
gosc dnia. W krzyz6wkach z pomidorami duze znaczenie moze miec przechowanie 
pylku, eo daje moznosc uzycia go w kazdym czasie i przesylania na dowolne odleg
losci. 

Hodowca cz~sto wykorzystuje mozliwosc skracania okresu wegetacji roslin przez 
Zmian~ warunk6w srodowiska, eo pozwala np. na uzyskanie nasion kapusty w ciqgu 
jednego sezonu, zamiast w dw6ch okresach wegetacji. 

Zagadnienia uzyskiwania nasion kapusty metodq przyspieszonq referowal autor 
tego artykulu w oparciu o prace wykonane w Skierniewicach. W doswiadczeniach 
tych sprecyzowano termin siewu odmian wczesnych i p6znych przezimowanych 
w inspektach, wlasciwy wiek rozsady w momencie wystawiania jej na dzialanie chlo
du, jako czynnika decydujqcegb o zjarowizowaniu si~ roslin, dlugosc okresu chlo
dzenia, jak r6wniez wplyw r6.znych dawek azotu na ,procent roslin, kt6re wytworzyly 
t>~dy nasienne po wysadzeniu wiosnq do gruntu. 
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Duze zainteresowanie, polgczone jednak z niedowierzaniem, wywolal referat 
prof. Ruzicy Glavinic z Belgradu. Autorka przedstawila zagadnienie krzyz6wek we
getatywnych u pomidora jako metod~ hodowlanq dla uzyskiwania nowych odmian. 
Skrzyzowawszy wegetatywnie odmian~ ,,:Karto.felisni " o czerwonych owocach z od
mianq „Trophee d 'or" o owocach z6ltych, otrzymala autorka juz w F1 duzq zmiennosc 
w typie roslin , a sledzqc potomstwo do 4 pokolenia mogla wykazac u poszczeg6lnych 
roslin po,praw~ wczesnosci , zwi~kszenie si~ z pokolenia na pokolenie wagi owoc6w 
i wysokosci plonu. Rozszczepienie wyst~pujqce w F 1 i wyst~powanie zjawiska hete
rozji w krzyz6wkach wegetatywnych Sq to, jak podkreslala autorka, zjawiska ty
powe dla krzyz6wek wegetatywnych. 

Na wspomnienie zasluguje referat opracowany przez G. T. Scarascia i M. E. Sca
racia Venetian z Rzymu, w kt6rym autorzy stwierdzili wplyw produkt6w przemian 
biochemicznych, zachodzqcych w nasionach w trakcie ich dlugiego przechowywania, 
prowadzqcych w koncu do utraty sily kielkowania, na zwi~kszenie mutacji gen6w 
i aberacji chromosom6w, zachodzqcych w wi~kszym procencie u roslin z wysiewu 
starych nasion. 

Czynniki srodowiska -. temperatura i swiatlo 

W produkcji ogrodniczej, specjalnie zas w warzywnictwie i kwiaciarstwie szklar
niowym, dqzy si~ do wyeliminowania niekorzystnych wplyw6w srodowiska i stwo
rzenia sztucznego klimatu, najodpowiedniejszego do rozwoju produkowanych roslin. 
Badania nad wplywem czynnik6w srodowiska, zwlaszcza temperatury i swiatla na 
wzrost i rozw6j roslin, byly wi~c przede wszystkim przedmiotem wielu referat6w na 
Kongresie. 

Zagadnienia temperatury byly ,przedmiotem referatu prof. Chouard, specjalisty 
fizjologa roslin z Sorbony w Paryzu. W pi~knym swym referacie prof. Chouard 
dokonal przeglqdu literatury z dziedziny wplywu niskich temperatur na rosliny, roz
wazajqc wymarzanie roslin, hamujqcy wplyw zimna na rozw6j roslin oraz stymulu
jc1ce dzialanie chlod6w na rosliny. 

Kilka referat6w wy.gloszono na temat traktowania roslin ozdobnych, a przede 
wszystkim cebulek kwiatowych w okresie ich przechowania, zar6wno dla uzyskania 
okreslonego terminu kwitnieni;:i, jak i wysokiej jakosci kwiat6w. 

Specjalne sympozjum poswi~cono na zagadnienia fotoperiodyzmu, ikt6re 
rozpatrywano jednak gl6wnie na tle wynik6w lbadan nad roslinami kwiatowymi, jak 
chryzantemy, dalie, szalwia, gozdziki; u tej ostatniej rosliny jeden z referat6w oma
wial za~adnienia stale kwitnqcych gozdzik6w w zwiqzku z regulacjq czynnika dlu
gosci dnia. 

Niezaleznie od regulacji dlugosci dnia, eo jest stosunkowo latwe w realizacji, 
przedluzanie dnia wymaga bowiem stosunkowo slabego swiatla elektrycznego, nie
zwykle aktualne jest naswietlanie roslin w szklarni w okresie zimowym przy uzyciu 
silnego swiatla umozliwiajqCego asymilacj~ 002, a w zwic1zku z tym intensywniej
szy wzrost roslin. 

Niezwykle wazne zagadnienie to wyb6r wlasciwego typu lamp do naswietlania 
roslin . W tej sprawie wypowiadal si~ Dr J. W. M. Roodenburg z Wa.geningen, od daw
na pracujqcy nad tymi zagadnieniami. Dokonawszy przeglqdu typ6w Iamp, jakie tu 
mogq wchodzic w rachub~, referent stwierdzil, ze obecnie uzywane sq jeszcze w prak
tyce lampy rt~ciowe, ale ze najlepiej nadajq si~ do naswietlania roslin w s~klarniach 
lampy fluorescencyjne. W Holandii stosowane sq 80-watowe rury fluorescencyjne,, 
wyposazone w w&skie reflektory, kt6re nie zabierajq wiele swiaUa dziennego. Lam
PY takie mogq byc uzywane zar6wno w dzien, dla uzupelnienia slabego swiatla zi-
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mowego, albo tez w godzinach nocnych, wtedy najlepsze rezultaty daje 50 cm odleg
losc lampy od naswietlanych siewek roslin. 

To samo zagadnienie typu lampy dyskutowal r6wniez E. E. Cauham-Reading -
Anglia. W Anglii do naswietlania siewek oraz rozsady pomidor6w i og6rk6w uzywa 
si~ obecnie lamp rt~ciowych, a zwykle zar6wki znajdujq zastosow anie tylko dla uzy
skiwania efektu fotoperiodyczne.go oraz do p~dzenia roslin cebulkowych. Prowadzi 
si~ r6wniez prdby ze swiatlem fluorescencyjnym. Referent stwierdzajc1c, ze idealna 
la~pa dla cel6w ogrodniczych czeka jeszcze na swego wynalazc~, podkreslil ze obec
nie posiadane lampy pozwalajq jednak na korzystne ich zastosowanie w produkcji 
ögrodniczej. 

Ciekawie przedstawiala si ~ wypowiedz w tej dziedzinie Kristoffersena - Volle
bek, Norwegia. W swoich doswiadczeniach uzywa on zar6w no lamp fluorescencyj
nych, jak i lamp rt~ciow ych, przy czym oba te typy znacznie przewyzszaly swiatlo 
zarowe. Lampy jarzeniowe zuzywaly mniej prqdu na 1 m 2 i rosliny nie majq tu ten-

{) dencji do wyciqgania si~ mi~dzyw~zli w por6wnaniu ze swiatlem rt~ciowym i zaro
wym, ale .ostateczna opinia o wartosci lamp rt~ciowych i za·rowych b~dzie moz
liwa po dalszych doswiadczeniach. Autor ten podkresla, ze jezeli chodzi o naj
wlasciwszq intensywnosc swiatla do naswietlania rosUn, · granic~ g6rnq okresla wy
dajnosc samych lamp, zasadniczo najwit::ksza intensywnosc swiatla zapewniala naj
wyzszq o,pfacalr.osc. Przy naswietlaniu pomidor6w pojawiajq si~ na lisciach swoiste
go typu z6lte plamy. Badajqc wplyw temperatury na to zjawisko autor stwierdzil, ze 
'jezeli nocna temperatura byla o 4 - 5°C nizsza od dziennej , owe plamy nie wyst~po
waly nawet przy najwyzszej intensywnosci naswietlenia. 

Zagadnienia budow·y szklarni 

Powierzchnia szklarni dla cel6w warzywniczych i kwiaciarskich wykazuje na 
swiecie staly wzrost, nie wi~c dziwnego, ze duze zainteresowanie musi wzbudzac za
gadnienie zwiqzane z najwlasciwszym typem szklarni z punktu widzenia zar6wno 
koszt6w budowy, jak i wartosci w produkcji rrosün. 

Na temat typu szklarni wypowiadal si~ W. J. C. Lawrence, autor znanej ksic}zki 
,,Science and Glashause", w kt6rej wysunql koncepcj~ zmiany kierunku lbudowy 
szkla rni , zamiast p61noc-poludnie na wsch6d--zach6d; jego koncepcja to r6wniez 
szklarnie o niesymetrycznych polaciach dachu, mianowicie z dluzszq polaciq od stro
ny poludniowej, dla uzyskania maksimum swiatla dla roslin w okresie zimy. 

W referacie Lawrence zanalizowal warunki , jakim powinna odpowiadac idealna 
szkla rnia. Stwierdzil on mi~dzy innymi, ze malo poswi~ca si~ dotqd uwagi typowi 
gleby w szklarniach do uprawy gruntowej i mozliwosci poprawy wlasciwosci gleby. 
Jezeli chodzi o straty ciepla ze szklarni, waznq rol~ majc1 tu oslony od wiatr6w, 
zmniejszajqce bardzo wydatnie wymian~ powietrza w szklarni. 

Ciekawe byly wypowiedzi w zwiqzku z budownictwem szklarniowym E. W. B. 
van den Muijzenberga, dyrektora Instytutu Inzynierii Ogrodniczej w Wageningen. 
Stwierdzil on, ze obecnie dqzy si~ do budowy szklarni szerszych, pozwalajc}cych na 
mechanizacj~ uprawy gleby. Tak samo istnieje tendencja do budowy wyzszych szklar
ni , eo zapewnia lepszy ruch powietrza i stanowi m. in. zmniejszenie ryzyka wyst~po
wania chor6b. Ow ruch powietrza mozna r6wniez poprawic przez instalowanie wen
tylator6w w szklarni, albo tez stosujqc wprowadzanie do szklarni ponad roslinami 
Prc4du powietrza o uregulowanej temperaturze i wilgotnosci. Referent podkreslil, ze 
w ostatnich latach zwi~ksza si~ w Holandii zainteresowanie szklarniami na k6lkach, 
dajc1cymi si~ przesuwac raz albo dwukrotnie w sezonie z miejsca na miejsce. 
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Jezeli chodzi o ogrzewanie, zdecydowanie przechodzi si~ na uzycie przy ogrze
waniu wodnym znacznie cienszych rur grzejnych niz dotychczas, dochodzqc w do
swiadczeniach nawet do rur o srednicy ¾ cala (1,8 cm), a w praktyce do rur dwuca
lowych . Warunkiem jest tu uzycie pompy do przyspieszania cyrkulacji wody. Zaletq 
cienkich rur jest wi~ksza elastycznosc ogrzewania; przy mniejszej ilosci wody w ru
rach szklarni w momencie podniesienia si~ temperatury zewn~trznej, wstrzymanie 
cyrkulacji obniza szybciej temperatur~; stanowi to przy tym oszcz~dnosc na paliwie 
wynosz9c9 okolo 10 %. 

W malych obiektach sz,klarniowych, wzgl~dnie w szklarniach, gdzie chodzi tyl
ko o podniesienie temperatury o kilka stopni, nabieraj 9 znaczenia kotly do ogrzewa
nia gor9cym powietrzem, wyposazone w wentylatory dla przyspieszenia cyrkulacji 
powietrza. 

Coraz wi~cej szklarni przechodzi na opalanie kotl6w ropq, ze wzgl~du na ulat
wion9 peln9 automatyzacj~ ogrzewania, sterowanego wtedy termostatem umieszczo
nym w szklarni. 

Prelegent zwr6cil r6wniez uwag~ na mozliwosc p~dzenia cebulek kwiatowych 
przy u.zyciu wyl9cznie oswietlenia sztucznego, prowadzonego w izolowanych budyn
kach, w kt6rych swiatlo zar6wek jest r6wnoczesnie dostatecznym zr6dlem ciepla. 

Prof. dr J. Reinhold - Berlin - Grossibergen - wystqpH z koncepcjq lansowa
nej obecnie w Niemczech szklarni uniwersalnej. Jest to szklarnia blokowa o szero
kosci poszczeg6lnych naw w bloku okolo 4 m, a ilosci naw w bloku dowolnej, nawet 
do 50 ; wysokie sciany boczne pozwalaj 9 na urzqdzenie przejsc w szklarni pod ryn
nami mi~dzy polaciami dach6w. Ogrzewanie wyl9cznie gor9cym powietrzem, na
grzewanym parq w nagrzewnicach w szklarni 19cznikowej i wdmuchiwany,m wen
tylatorami do kazdej szklarni (nawy) 4z obu szczyt6w. Uprawa -odbywa si~ tylko 
w gruncie, kt6ry moze byc nawadniany drenami, szklarnia jest jednakze wyposazo
na ·i w deszczowni~. Rury drenowe pozwalajq r6wniez na przeprowadzenie steryliza
cji gruntu przy pomocy pary. Wentylacja, tzw. kominowa, odbywa si~ przy pomocy 
kalenicowych klap wentylacyjnych oraz ,przy pomocy wentylator6w elektrycznych 
w scianach szczytowych. 

Typ szklarni lansowanych przez Reinholda ma swoje zalety, ale oczywiscie nie 
nadaje si~ do wszystkich warunk6w. W dyskusji podkreslil to dr Rautavara z Fin
landii, przedstawil on wyniki pracy prof. Ole Gripenberga., kt6ry por6wnywal koszt 
budowy 5 szklarni o r6znej szerokosci od 6 m az do 19 m, przy czym wszystkie ty
PY szklarni mialy wolnonosn9 kons.trukcj~, bez slup6w podpO'rowych. Ot6z Gripen
berg wykazal, ze koszt budowy tych szklarni w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni 
spadal wraz z szerokosci9 szklarni. Najtaniej w Finlandii wypadajq wi~c szklarnie 
1'9 m szerokosci , przy -czym dlugosc szklarni z punktu widzenia koszt6w 1 m 2 nie po
winna byc kr6tsza nii: 45 m. 

'(, 

Wyniki oryginalnych doswiadczen nad szklarniami referowal prof. W. Renard 
z Hannoveru. Dotyczyly one prob .z miniaturowy·mi modelami szklarni, budowanymi 
w laboratorium dla zanalizowania warunk6w swiEülnych przy r6znym ustawieniu 
szJdairni co do ,stron swiata, rprzy r6.znym kcrcie ,dachu, sei.an ibocznych d w warun
kach r6znego k9ta padania swiatla, jakie panujq w r6znych miesi9cach roku i szero
kosciach geograficznych itd. Badania te potwierdzily postulat Lawrence'a, ze istotnie 
kierunek szklarni wsch6d-zach6d zapewnia szklarniom wi~cej swiatla w okresie zi
my oraz ze k9t nachylenia dachu 30° w stosunku do poziomu jest r6wniez najwlas
ciwszy. 

A. Businger z Wageningen rozpatrywal niekt6re zagadnienia zwiqzane z ogrze
waniem szklarni. W zwiqzku z rozlozeniem rur grzejnych w szklarni referent stwier-
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• dzH, ze przy dolnym zainstalowaniu rur grzejnych jezeli rury te Sq przeprowadzone 
w srodku szklarni, mogq byc trudnosci z uprawq gleby, jednakze rozklad w szklarni 
temperatury jest wtedy nalezyty. Jezeli rury grzejne przebiegajq g6rq, temperatu
ra pod dachem $'2klarni jest znacznie wyzsza niz przy ziemi; zachodzi wtedy potrze
ba zainstalowania wentylator6w, sciqgajqcych cieple powietrze ku dolowi. 

Inny spos6b zmniejszenia r6znicy temperatur w szklarni to zwiE:kszenie promie
niowania instalacji grzejnej, eo nast~puje przez podniesienie te,mperatury elemen
t6w grzejnych. W Wa,ger:.ingen uzyto w doswiadczeniach do tego celu pewnego „ply
nu grzejnego" o temperaturze 300°C, umieszczajqc od g6ry nad rurami grzejnymi, 
zawieszonymi pod (:lachem, specjalne teflekuory z aluminium. W takich warunkach 
wi~cej niz 50% ciepla uzyskiwala szklarnia przez promieniowanie. Ciekawym obja
wem w takich warunkach bylo znaczne podniesienie si~ temperatury samych roslin 
i gleby w por6wnaniu z warunkami ogrzewania szklarni gl6wnie przez konwekcj~ 
przy rurach grzejnych z cieplq wodq. 

Sterylizacja gruntu w szklarni 

Warto tu poruszyc par~ zagadnien dotyczqcych parowania ziemi w szklarni. 
L. G. Morris - Silsoe, Anglia, rozpatrywal mozliwosc potanienia zabiegu steryliza
cji gleby w szklarni przy pomocy pary. Niezmiernie wazne jest tu, 'b-y sterylizowana 
gleba miala mozliwie niskq zawartosc wody. Mokra ziemia gliniasta posiada podw6j
nq pojemnosc cieplnq w stosunku do tej samej ziemi suchej, przy glebie piaszczystej 
r6:znice te dochodzq do 50%. Kociol pt'odukujqcy par~ powinien pozwalac na steryli
zacj~ od razu mozliwie duze.go kawaika gruntu szklarni. Kociol o produkcji 450 kg 
pary na .godzin~ powinien ,pozwolic na zaj~cie za jednym razem urzqdzeniem steryliza
cyjnym 5,6 m 2 gruntu. Przykrycie z wierzchu parowanej gleby np. foli,q z plastiku 
dla zapobiezenia ucieczce z gleby pary, izolacja rur doprowadzajqcych par~ - to dal
sze mozliwosci unikni~cia str~t ciepla przy tym zabiegu. 

Sterylizacj~ gruntu s~klarnt przy pomocy srodk6w chemicznych rozpatrywal 
L. Branvenboer - Naaldwijk, Holandia. Przed wojnq uzywane do tego celu srod~d 
chemiczne - dwusiarczek w~gla i forma'ldehyd - zostaly obecnie zash4pione inny
mi, jak DD -(dichloropropan), etylendibromid i chloropikryna. Pierwsze dwa srodki 
Sq specjalnie odpowiednie na nemalf;ody korzeniowe (Meloidogyne sp.) natomiast chlo
ropikryna niszczy zar6wno nematody, jak i choroby, mianowicie korkowacenie ko
rzeni, powodowane prawdopodobnie przez wirusy, oraz wi~dni~cie roslin wywolane 
przez Verticillium. W Holandii jeden z tych srodlk6w bywa stosowa.ny w sziklarniach 
raz na 2 - 3 lata, najlepiej w sierpniu - wrzesniu. Chloropikryna poza dzialaniem 
niszczqcym patogeny glebowe dziala stymulujc}co na wzrost roslin, w glebie trakto
wanej chloropikrynq stwierdzono wi~kszq ilosc •bakterii, a poza tym szybciej zacho
dzBa tu mineralizacja zwiqzk6w organicznych zawierajqcych azot. 

Zwalczanie chwast6w 

Chemiczne zwalczanie chwast6w jest jednq z mozliwosci powaznego zmniejsze
nia nakladu pracy r~czne.j w produikcji ogrodni-czej. Van der Zwee.p i van Staal
duine z Wageningen w swym referacie stwierdzili, ze w Holandii najwi~ksze zainte
re~owanie budzq w _tej1 chwili srodki „przedwschodowe" stosowane po zasiewie ro
sliny uprawnej, ale przed jej wschodami. 

Z tych srodk6w cic}.gle jest jeszcze stosowany azotnialk w ilosci 250 - 300 kg na ha, 
np. w szparagach w okresie :tbioru. Dia lepszego efektu dodaje si~ don kainitu. Stro-
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nq ujemnq tego srodka jest, ze nie zwalcza chwast6w trawiastych. Na cebul~ i mar
chew azotniak powinien byc wysiewany wczesnie, ·by uniknqc uszkodzenia kielk6w. 

S61 amonowa dwuni tro-orto-krezolu bywa stosowana z dobrym rezultatem 
w ziemniakach w ilosci 3 - 5 kg/ha ptoduktu o 80 % aktywnego D~C. Przy szpara
gach w okresie ulewnych deszcz6w moze nastqpic uszkodzenie wypustek szparag6w. 

Kwas siarkowy o koncentracji 5 - 10 % jest dobrym herbicydem, al-e koniecz
nosc uzywania opryskiwaczy odpornych na dzialanie kwasu i trudnosci w operowa
niu kwasem Sq przyczymi, ze srodek ten nie znalazl szerszego zastosowania. 

Lotne produkty naftowe stanowiq swietny srodek na chwasty, -np. w marchwi . 
i dla niekt6rych kultur kwiatowych, ale wysoka cena ogranicza ich stosowanie. 

Pentachlorofenol (10 % PCP) w olejach emulgujqcych 30-40 litr6w na ha w 15'0 -
100 1 wody znalazl zastosowanie m. in. na chwasty w cebuli i szparagach, skorzone
rze, cykorii, ale przy stasowaniu tego srodka zdarzajq si~ uszkodzenia, budzi wi~c 
on pewne zastrzezenia. 

Ze srodk6w przedwschodowych, majqcych jednak dluzszy okres dzialania niz 
wyzej podane, duze mozliwosci zastosowania przedstawia Chloro-IPC, niszczqcy sze
reg uporczywych chwast6w z trawami wlijcznie. Dawka 1 - 3 kg -byla uzywana we 
wst~pnych doswiadczeniach. 

P. E. S. (siarczan 2,4-dichlorophenoxyetylu) okazuje si~ bardzo zmienny w dzia
laniu i zdaje si~ nie znajdzie szer-szego zastosowania. 

CMU (para chlorofenyl- 1,1-dwumetylomocznik) w ilosci 0,75 - 1 kg na ha zda
je si~ przeds tawiac herbicyd o mozliwosciach dla szerszej praktyki. 

Wartosc wspomnianego wyzej srodka pentochlorofenolu komentowala I. G. Thor
pe - Fulner - Anglia. Preparat ten, wzgl~dnie jego ,s61 sodowa, dawal na og6l do
bre rezultaty w zwalczaniu chwast6w u wielu roslin. Prelegentka wysuwala tu jed
nak identyczne zastrzezenia eo badacze holenderscy, ze skutecznosc tego srodka za
lezy od pogody i typu gleby. 

Inny spos6b walki z chwastami przedstawil prof. Edelsztajn. Jest to znana juz 
u ;nas z radzieckiej literatury koncepcja uzywania pask6w papieru do nakrywania 
rz~d6w z wysiewanymi nasionamL Siewnik w rozwijanym pasku papieru 10 - 15 cm 
szerokosci robi w dowo)nie ustalonych odst~pach otwory, do kt6rych zostaje wysia
na wymagana liczba ,nasion, a •koncowq -operacjq siewnika jest przykrycie paska 
pa.pieru ziemiq na 1 - 1,5 cm gl~bokosci. Papier uniemo-i:.liwia wschody -chwast6w 
w rz~dzie, a tylko nieliczne chwasty mogq wydostac si~ na powierzchni~ przez 
otworki w papierze razem z kielkami wysianych nasion. Dzi~ki tej metodzie naklad 
pracy na pielenie rz~d6w zostaje zredukowany do minimum (z 2400 do 160 roboczo.go-

. , l ' 

dziq na ~a). Wschody nast~pujq tu r6wniez szybciej i I)lony uzyskuje si~ wyzsze. 
Pr~y · rz~d_ach ~5 cm szerokosci zapotrzebowanie papieru wynosi okolo 230 kg/ha). 

Walka z chorobami rosli-n 

Jednym z najwazniejszych zagadnien w produkcji ogrodniczej jest zmniejszenie 
~trat wywolanych przez chordby i szkodniki roslin. Jak podkreslano w referatach 
kongresowych, w tej dziedzinie nauka dokonala ogromnego post~pu, kt6ry da si~ po
r6wnac jedynie ze wzrostem ilosci i jakosci plon6w na skutek wprowadzenia do pro
dukcji nowych odmian. · 

Nowosc w praktyce ochrony roslin przedstawia wprowadzenie antybiotyk6w 
do walki z chorobami, wywolywanymi przez .grzyby i 1bakterie, jak to ·przeds'tawili 
prelegenci ze Stan6w Zjednoczonych A. P. ·W kraju tym wprowadzono jui:. w prakty-_ 
ce stosowanie tzw. agrimycyny. Antybiotyk ten zwalcza ibaktedoz~ fasoli. oraz analo-
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giczne choroby u pomidor6w i papryki, a z chor6b drzew owocowych groznq w nie
kt6rycn krajach zaraz~ ogniowq (Bacillus amyLovorus). Inny preparat - ,,actidio
ne" (cyclohexamid) - zwalcza mqczniaka rzekomego cebuli (Peronospora Schlei de
ni). Antybiotyki w tej chwili Sei jeszcze stosunkowo drogie, ale obecna ich cena po
zwala na zas,to,sowanie ich jako zapraw do nasion, wzgl~dnie zwalczanie chor6b na 
materiale specjalnie cennym, np. w hodi wli roslin. 

Przyczynq duzych strat w szklarniach Sq nicienie (Nematodes), atakujqce system 
kor_zeniowy roslin. Przeciw tym szkodnikom sq wypr6bow ywane srodki systemiczne, ' 
kt6re .po podlaniu lub opryskar,iu rosiin przenikajq do ich tkanek, czyniqc je tru
jqcymi dla atakujqcych roslin~ szkodnik6w. Pewne perspektywy w zwalczaniu ni
cieni przedst_awia r6wniez stwierdzenie w pracy badawczej faktu , ze naswietlanie 
mcieni promieniami X lub gamma czyni potomstwo tych szkodnik6w bezplodnym. 

. Postanowienia Plenum Kongresu 

Na ostatniej plenarnej sesji Kongresu zapadfo szereg postanowien; wi~kszosc 
z nich byla natury organizacyjnej. Na podkreslenie zasluguje uchwalona rezolucja, 
by O'becny Mi~dzynarodowy Komitet q.la Kongres6w Ogrodniczych rozszerzyc na 
Mi~dzynarodowe Towarzystwo Nauk Ogrodniczych. Sprawa ta ma byc przedmiotem 
obrad najbliiszego Kongresu. 

Organizacjq nast~pnego Kongresu zajmuje si~ F~ancja, a odb~dzie si~ on praw
dopodobnie w Maroku w r. 1958. 

_Jedna z dalszych rezolucji dotyczyla propozycji eo do ujednolicenia sposobu po
miar6w promieniowania w badaniach nad naswietlaniem. Zaproponowano szesc pa
s6w widma o okreslonej dlugo~ci fal, ·mianowicie: 3000 - 1000, 1000 - 700, 700 - 610, 
610 - 510, 510 - '402 i 400 - 25 milimilkron6w. J ,ako jednostk~ P'rzy pomiarach ener
gii ,promienistej za:proponowano miliwat/m2, a1bo innq jednostk~ ekwiwalentnq. 

\ Wageningen - rolniczo-ogrodnicze centrum naukowe Holandi i 

W ramach Kongres1,1 zostalo zorganizowanych szereg wycieczek po Holandii dla 
zapöznania uczestnik6w IKongresu zar6wno z instytucjami naukowymi, jak i pro
dukcjq ogrodniczq Holandii, slusznie nazywanej „ogrodem Europy". Niewqtpl iwie cto 
najciekawszych nalezaly 2 wycieczki do Wageningen. 

Wageningen, nieduze bo 22-tysi~czne miasteczko, polozoine na wsch6d od Utrech-:
tu, przedstawia rolnicze centrum naukowe Holandii o swiatowej slawie. Przed 75 la
ty zostala tu zaloiona skromr.a panstwowa szko-la ro~nicza, dzis zas Wageningen to 
siedziba Uniwersytetu Rolniczego, posiadajqcego tu czterdziesci kilka zaklad6w nau
kowych wzgl~dnie laboratori6w z r6znych specjalnosci rolnictwa, ogrodnictwa i les
nictwa. W Wageningen pracuje ponadto 30 samodzielnych instytut6w badawczy ch 
oraz plac6wek uslugowych z r6znych dziedzin najszerzej poj~tego rolqictwa, wsp6l
pracujqc z zakladami uniwersyteckimi. Doceniajqc koniecznosc stalego kontaktu 
z .plac6wkami naukowymi obraly Wageni.ngen za ,swojq siedzib~ rolnicze instytucje 

I 
doradcze, zajmujqce si~ propagandq wynik6w 1badawczych w szerokiej praktyce. 

Zakfady uniwersyteckie i instytuty samodzielne rozlokowane Sq na wlasnych 
terenach doswiadczalnych systemem pawilonowym - w miescie i jego _najiblizszym 
otoczeniu. Budynki poszczeg6l~ych zaklad6w sq raczej skromne w _ swoim wyglqdzie, 
imponujqce zas jest wyposazenie tych zaklad6w w aparatur~ i urzqdzenia do pracy 
badawczej, a r6wniez liczebnosc · i przygotowanie personelu nauko,:wego. . . . . . 

Z owyc;~ Jdlkugzj~~i.~c;:iu za\dad6w wzgl~dnie instytut6w w Wageningen kil~a zaj-
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muje si~ specjalnie zagadnieniami ogrodniczymi, mianow1c1e: Laboratorium Ogrod
nictwa Uniwersytetu Rolniczego, Instytut Ogrodniczy Hodowli Roslin, Instytut Tech
ni'ki Ogrodniczej hicznie z Centrum Techniki Ogrod.niczej, Ins,tytut !Przec;howalnictwa 
i Przetw6rstwa Plod6w Ogrodniczych, Centralne Pole Doswiadczalne Nawozenia 
i Uprawy Gleby w Sadach. Prdblemy zwic1zane z roslinami ogrodniczymi Sc\ ponadto 
opracowywane w szeregu innych instytucji,;,- lc1cznie z zagadnieniami rolniczymi, jak 
Laboratorium Suszarnictwa, Instytut Badawczy Fitopatologii, Laboratorium Entomo
logiczne, Panstwowa Stacja Oceny Nasion itd. Wageningen jest r6wniez jedynq 
w Holandii szkol9 akademickc1~ ksztakqcq ogrodnik6w. 'Studia o.grodnicze odby
wajq si~ w ramach Uniwersytetu Rolniczego i trwajq 5¼ - 6 lat. Plierwsze trzy 18:ta 
sc1 wsp6lne ze studiami rolniczymi, specjalizacja ogrodnicza odbywa si~ na latach 
dalszych. 

Nie wchodzc1c w szczeg6ly organizacji i tematyki badawczej poszczeg6lnych, 
zwiedzanych przeze mnie plac6wek ogrodniczych, pragn~ jednak o niekt6rych z nich 
podac par~ informacji, charakteryzujqcych ich dzialalnosc. 

L a b o r a t o r i u m O g r o d n i c z e U n i w e r s y t e t u R o 1 n i c z ~ g o. 
Plac6wk~ t~ ,prowadzi prof. S. J . Wellensiek, prezydent omawianego Mi~dzynarodo
wego Kongresu Ogrodniczego. Prac~ dydaktycznq nad szkoleniem kadr prowadzi 
profesor razem z 6 wykladowcami, specjalistami w r6znych dziedzinach ogrodnictwa. 
W sklad zespolu do pracy badawczej wchodzi m. in. fizjolog roslin, cytolog i 12 pra
cownik6w naukowych o przygotowaniu ogrodniczym. Ponad ¼ ha .powierzchni 
szklarni i inspekt6w, kilkanascie ha pol doswiadczalnych, hale wegetacyjne do ba
dan fotoperiodyzmu, laboratoria cytologiiczne i fizjologiczne itd. stanowiq wyposaze
nie tej plac6wki. Program pracy to ,badania nad genetykc.i i biologiq roslin ogrodni
czych; ograniczona jest tu zar6wno liczba temat6w, jak i: lic:ziba opracowywanych ro
slin; nie rozpatruje si~ tu biezc1cych zagadnien zwic.izanych z produkcjq ogrodniczc1, 
a Zaklad koncentruje si~ nad zasadniczymi problemami naukowymi roslin ogrod
niczych, zwi9zanych z ich cytologiq, genetykq t hodowlc.i, stosowaniem swiatla 
w ogrodnictw,ie, rozmnazaniem wegetatywnym roslin ogrodniczych itd. 

Dia przykladu podam tu kilka temat6w opracowywanych przez omawiam4 pla
c6wk~: 1. Przewodzenie ,czynnika kwitnienia przez szczepieme, m. in. u PeriUi, tyto
niu, petunii, pomidora, lulka itd. 2. Niezgodnosc fizjologiczna przy szczepieniu melo
na na gatunku Cucurbita ficifoli-a. 3. WpJ:yw r6.znych temperatur (0,15, 20 i 26°C) na 
osadzanie nasion r6.znych klon6w rzodkiewki samozapylanych i krzyzowanych. 
4. Wplyw braku r6znych sk1adnik6w pokarmowych na kwitnienie kopru i gorczycy 
w warunkach kr6tkiego i dlugiego dnia. 5. Jarowizacja i dejarowizacja g,ozdzika 
(Dian_thus barba,rtus). 6. Wplyw podlewania roztworami 2, 3, 6 - tr6jjodo~ 2, 3, 5 -
tr6j1bromo i 2, 3, ,5 - tr6jchloro kwasu tr6jjodobenzoesowego na kwitnienie fasoli; 
zwicizki powyzsze zwi~kszyly kwitnienie fasoli, a najsilniejsze dzialanie wywieral 
omawiany zwiqzek z Cl, potem z Br~ a najsfabiej z J. 

Warto tu podkreslic, ze szczepienie og6rk6w szklarniowych na podkladce Cucur
bita ficifolia, rosliny zupe !nie odpornej na patogen Fusarium, weszlo juz w Holandii 
do szerokiej praktyki. Opanowano r6wniez produkcj~ nasion tej podzwrotnikowej 
rosliny, wysiewajqc nasiona do szklarni i wysadzajqc rozsad~ do gruntu. 

·Przy szczepieniu melona na C. ficifolia trzeba z,ostawiac dwa liscie podlklad
ki, inaczej bowiem zraz po pewnym czasie ginie. Trudnosci takich nie ma przy szcze-
pieniu og6rk6w na omawianej podk~adce. , 

Jezeli chodzi o zagadnienia kierowani:a wzrostem i rozwojem roslin, w Wagenin
gen opracowano metodE: produkcji nasion buraka cwiklowego metodq jednoroczmi, 
Przez jarowizacj~ nasion w temperaturze 20c uzyskuje si~ tendencjEi do pos,piecho-
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watosci, jednak nie zawsze w polu zakwitajq rosliny w dostatecznie wysokim pro
cende. Jezeli jednak po skielkowaniu naswietlano rosliny swiatlem fluorescencyj
nym przez 6 tygodni, w6wczas procent pospiech6w w polu podnosil si~ dwukrotnie. 

Tak zwanq antyjarowizacj~ stosowano przy produkcji rozsady kapus '.y chin
skiej przy uprawie na wczesny, wiosenny sprz~t; normalnie tego sposobu uprawy 
nie stosuje si~, poniewaz roslina ta strzela w lecie w p~dy nasienne, podobnie zresztq 
jc1k analogicznie zachowujqca s-i~ er. dywia. Van den Muijzenberg wykazal, ze trzy
majqc rozsad~ tych roslin caly czas w temperaturze powyzej 15°C uzyskuje si~ w polu 
pi~kne wegetatywnie rozrastajqce si~ rosliny, gdy zas tempera tura opada ponizej 
15°C, tworzq si~ w polu pospiechy. 

We'llensiek opracowal r6wniez metod~ selekcji szparag6w pod wzgl~dem plci. 
Wyprodukowanq rozsad~ jednorocznq przenosi si~ do ogrzewanych szklarni, gdzie 
rosliny rozpoczynajq nowy wzrost, a cz~sc z nich w ciqgu zimy zakwita. Pozwala to 
na wyselekcjonowanie roslin m~skich i zakladanie plantacji tylko z tych roslin, dajq
cych plan o 20 - 30% wyzszy od roslin zenskich. 

I n s t y t u t O g r o d n i c z y Ho d o w 1 i R o s 1 i n, kt6rego kierowni
kiem jest dr 0. Banga, przedstawia si~ ciekawie zar6wno pod wzgl~dem .organiza
cyjnym, jak i eo do tematyki pracy. Instytut ten posiada w Wageningen 15 ha pola 
doswiadczalnego, okolo 0,7 ha szklarni z tzw. fytotronem, urzqdzeniem pozwalajq
cym na sztuczne stwarzanie i dokladnq regulacj~ czynnik6w srodowiska - tempe
ra tury, swiatla i wilgotnosci, oraz szeregu laboratori-6w, jak chemiczne, fizjologiczne, 
fitopatologiczne, analizy matematycznej itd. Ir.stytut prowadzi Stacj~ Ho-dowlanq 
poza Wageningen, wyposazonq opr6cz 42 ha pola hodowlano - doswiadczalnego 
w liczne izolatory dla roslin i podr~czne laboratoria. 

Personel naukowy sklada si~ z dw6ch grup specjalist6w. Pierwsza to specjalisci 
od poszczeg61nycli. gatunk6w roslin ogrodniczych, wzgl~dnie pracujqcy nad okreslo
nymi grupami roslin. Specjalista taki posiada ,gruntownc1 znajomosc zar6wno teore
tyctnych, jak i praktycznych zagadnfen zwic1zanych z opracowywanq roslinc1; zna on 
wymagania produkcji o.becne i perspektywiczne z tq roslinc1 zwic1zane, ma opanowa
ne metody hodowlane oraz doswiadczalnictwo odmianowe w swojej dziedzi:nie. War
tose nowej kreacji hodowlanej , wlqczonej do prob odmianowych, podlega komisyj
nemu osqdowi, przy czym w ocenie tej ibiorq udzial zar6wno przedstawiciele prak
tyki ogrodniczej- (np. producenci nasion i swie.zych produkt•w, przedstawiciele han
dlu wa·rzy,wami iprzetw6rcy itd.) oraz pracownicy zaklad6w doswiadczalnych. Druga 
grupa pracownik6w naukowych to specj-alisci w metodyce badawczej, w dziedzinie 
chemii, fizjologii roslin, cytologii, fitopatologii, systematyce ~oslin, statystyce mate
matycznej. Hodowcai poszczeg6lnych roslin ma w kazdej chwili mozliwosci odwola
nia si~ o pomoc do specja1ist6w, wyszkolonych w r6.znych dyscyplinach biologii ro
slin, posü1dajqcych do dyspozycji nowoczesne urzqdzenia do pracy badawczej i zna
jqcych swiatowq literatur~ naukowq w swej specjalnosci. 

Tego rodzaju zespolowa praca pozwala na pelne wyzyskanie doswiadczenia prak
tycznego w hodowli i produkcji roslin ogrodniczych z nowoczesnc1 metodykq badaw
czq w r6znych podstawowych naukach przyrodniczych, reprezentowanych przez wy
trawnych specja1Jst6w. 

Instytut ten liczy 16 samodzielnych pracownik6w naukowych i kilkudziesi~ciu 
technik6w; lqcznie z ogrodnik?mi i silami administracyjnymi Instytut zatrudnia 150 
Pracownik6w. 

Zadaniem Instytutu jest hodowla nowych roslin ogr.odniczych. H Jlandia posiada 
szereg starych ogrodniczych firm nasiennych. Jezeli prac~ hodowlanc1 nad danym 
~atunJ{jem prowadz~ pr;yw~tni hodowc;y w kierunku wytwarzania nowych odmia~ 
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o wlasciwosciach wymaganych przez praktyk~, Instytut ogranicza si~ wtedy przy 
danej roslinie do opracowywania metod hodowlanych. Cz~sto jednak prace nad no
wymi odmianami, np. jezeli chodzi o odpornosc na choroby, przerastajc4 mozliwosci 
prywatnej firmy hodowlanej; wtedy prac~ t~ wykonywa Instytut. 

Jezeli chodzi o kierunki prowadzonej pracy hodowlanej, warto tu wspomniec 
o kilku ciekawych zagadnieniach: hodowla og6rka odpornego na plamistosc brunat
nc4 (Cladosporium cucumerinum), praca nad rzodkiewkc4 o fatwiej wymlacajc4cych si~ 
luszczyinach, hodowla buraka cwikl,owego o jednonasiennych kl~bkach, uzyskanie 
odmiany cebuli lepiej znoszc}cej transport, marchwi o wyzszej zawartosci karotenu, 
hodowla odmiany salaty odpornej r. a „przypalanie" i mozaikowatosc oraz znoszijcej 
upraw~ w warunkach ,slabe,go naswietlenia zimowego, hodowla kalafior6w odpor
nych na susze oraz znoszc4cych upraw~ w warunkach chlodnej i pochmurnej pogody, 
uzyskanie odmian kapusty odpornej na kil~ kapuscianc4 - to kilka przyklad6w tema
tyki hodowlanej nad roslinami warzywnymi tego Instytutu. 

I n s t y t u t T e c h n i k i O g rod n i: c z e j, kt6rego dyrekt,orem jest 
dr E. W. B. van den Muijzenberg, zajmuje si~ szerokim zakresem zagadnien zwic4za
nych z zastosowaniem techniki w calej produkcji ogrodni,czej . 

Jednq z najwazniejszych dziedzin pracy w zakresie warzywnictwa jest •budowa 
i ogrzewanie szklarni. W wyposazeniu Instytutu znajdujq si~ szklarnie doswiadczal
ne o orientacji: p6lnoc - poludnie i wsch6d - zach6d; te ostatnie sc4 przy tym o dachu 
r6wno- i r6znoramiennym, dla stwierdzenia wplywu tych dw6ch czynnik6w - orien
tacji szklarni wzgl~dem stron swiata i typu dachu, na warunki swiatla j, temperatury, 
a w zwic4zku z tym na wzrost roslin w szklarni. Inny zesp6l, zlozony z czterech 
szklarnii, sluzy por6wnaniu ,system6w ogrzewania szklarni - wodc4 .gorc4cc4 i „plynem 
ogrzewczym" o temperaturze 300°C w polqczeniu ze sposobem Tozmieszczenia rur 
grzejnych w szklarni oraz srednicq rur grzejnych. Jak wspomniano przy ,omawianiu 
referatu dr van den Muijzenberga na Kongresie, istnieje obecnie tendencja do ins l•a
lowania w szklarniach rur grzejnych o malej srednicy, przy czym w pr6bach w Yfa
geningen zostaly zainstalowane' rury grzejne nawet o srednicy !3/s cala (8 .mm). In
stytut oblicza, ze przez wprowadzenie ogrzewania szklarni przy pomocy cienkich rur 
z gorqcq wodc} roczne oszcz~dnosci na paliwie wyrazajq si~ kwotc} 1112 miliona flore
n6w holenderskich. Prowadzone przez Instytut doradztwo w iSprawie poprawy insta
lacji kotl6w grzejnych dla szklarni, na zasadzie analizy gaz6w kominowych, dalo 
oszcz~dnosc na .paliwie szacowanq na 3 mln floren6w holenderskich. Oszcz~dnosc 
paliwa, scisle dostosowana do kazdorazowej temperatury w szklarni, jest mozliwa 
przy opalaniu kotl6w ropc4; wtedy instaluje si~ sterowanie doplywu ropy i zapalenia 
ropy w kotle przy pomocy termostatu zainstaLowanego w szklarni. 

Instytut por6wnuje -r6wniez r6zne metody ogrzewania inspekt6w, posiadajc}c do 
tego celu dwuspadkowe inspekty z 7 r6znymi systemami ogrzewczymi, kai:dcl z nich 
p rzy tym w trzykrotr.ym powt6rzeniu. Specjalnie uszczelnione szklarnie do badan 
nad wzbogacaniem atmosfery szklarni w C0 2 dla zwi~kszenia plon6w roslin, budynek 
klimatyzacyjny sluzqcy do badan nad materialami budowlanymi eo do ich wartosci 
izolacyjnej do budowy magazyn6w na cebulki kwiatowe i dymk~ cebuli - to dalsze 
obiekty wyposazenia tego Instytutu. 

:Z innych zagadnien warzywniczych opracowywanych przez Instytut, to ochr,ona 
roslin przed przymrozkami, m. in. przy pomocy deszczowni, por6wnywanie ,r6znego 
typu traktor6w ogrodniczych, sortownik6w do cebuli, pomid,or6w itd. 

Na podkreslenie ,zasluguje tu polqczone z Instytutem Centrum Techniki Qgrod
niczej. Jest to stala wystawa wszelkich maszyn i narz~dzi, uzywanych w ogrodnic
twje material6w budowlian;ych, zar6wino dla szklarni, inspekt6w, jak i ma~azyn6W 
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na plody ogrodnicze. W o,gromnej hali na ten cel zbudowanej , 140 fabryk wzgl~dnie 
wytw6rni holenderskich wystawia w 190 stoiskach swe maszyny i narz~dzia. Insty
tut decyduje o dopuszczeniu danej maszyny na wystaw~, wymagajqc tu zar6w no 
wysokiej jakosci w wykonaniu, jak i nowO'czesnej konstrukcji. Na wystawie tej pro
ducent-ogrodnik znajduje przeglqd najnowoezesniejszeg,o teehnieznego wyposazenia 
zaklad6w: prod ukeyj nyeh. 

Instytut Teehniki 0grodniezej zajmuje si~ r6wnie.z zagadnieniem teehniki w sa
downietwie, opraeowujc4c tu m . in. problem opryskiwaezy mglawicowyeh dla sad6w. 

L a b o r a t o r i u m F i z j o 1 o g i ~ R o s 1 in Uni wer s y t et u R o 1-
n i c z e g ,o. Plae6wka ta ma zasluzonq slaw~ zar6wno w nauee, j,ak i ogrodnietwie 
praktycznym. Tu w latach mi~dzywojennyeh zostaly przeprowadzone przez prof. 
A. H. Blaauw'a badania nad wplywem temperatury na eebulki hiaeynt6w i tulipa
n6w. Wyniki tej praey stworzyly w kwiaeiarstwie podstawy 1do preeyzyjnego nasta
wiania terminu kwitnienia roslin eebulkowyeh na okreslonq dat~ kalendarzowq przez 
wlaseiwc4 regulaej~ temperatury podczas przeehowania eebulek. 

Obeeny kierownik tego Laboratorium, prof. dr E. C. Wassink wraz ze swymi 
wsp6lpraeownikami zajmuje si~ r6wniez badaniami czynnik6w srodowiska, gl6wnie 
swiatla i temperatury na rozw6j roslin. Tematyka badawcza dotyczy m . in. fotosyn
tezy, fotoperiodyzmu, wplywu r6znej dlugosci fal swietlnyeh na wzrost i rozw6j ro
slin przy r6znej temperaturze dnia i noey. W badaniaeh tych prawie nie k.orzysta 
si~ z warunk6w ,naturalnych, a w ograniczonym stopniu nawet • ze szklarni., a pod
stawq sq sztucznie stwarzane i dowolr:ie regulowane warunki temperatury i swiatla . 
P raee prowadzone Sq zar6wno nad roslinami uprawnymi (irys, salata, siewki drzew 
lesnyeh), jak i organi.zmami jednokom6rkowymi. 

Nasilenie i charakter produkcji warzywniczej w Holandii 

P r o d u k c j a i e k s ,p o r t w 1 i e z b a c h . 0 grod niet wo h o 1 end erski e 
ma wielowiekowe tradycje, jednakze ,silny rozw6j ~ej gal~zi wytw6rezosei, z ekspan
sjc4 do eksportu plod6w ogrodniezych zagranie~, rozpoezql si~ w wieku XIX, wyka
zu jqc dalszy rozw6j i w chwih obecnej . W 1952 r. produkcja ogrodnieza byla prowa
dzona w Holandii na 12 % powierzchni grunt6w ornych, jednakze wartosc produkcji 
ogrodniczej wynosila przeszlo 32 % calej produkcji roslinnej . 

W 1952 r . pod uprawq roslin warzywnyeh zaj~tyeh bylo w Holandii okolo 35 000 ha , 
P~d wczesnymi ziemniakami okolo 10 000 ha, pod pr.odukcj 9 nasienn9 okolo 7000 ha, 
pod roslinami ozdobnymi okolo 11 500 ha, a produkeja sadownkza byla prowadzona 
na okolo 70 000 ha. Z ealkowitej wartosei produkcji ogrodniezej w 1952 r ., szacowa
nej tarn na 613 milion6w floren6w holenderskieh, najwi~eej bo okolo 47 . J przypada lo 
na warzywa lcteznie z wczesnymi ziemniakami, na produkej~ owoe6w 23 % , okolo 25 % 
na rosliny eebulkowe i inne rosliny kwiatowe, na nasiennictwo ogrodnieze 3 % , a na 
szk6lkarstwo okolo 2 % . 

W 1952 r. wyprodukowala Holandia okolo 811 000 ton warzyw gruntowyeh 
i szklarniowych, wartosci okolo 225 mili,on6w floren6w. Z ilosei tej wyeksportowano 
przeszlo polow~ ealej ilosei warzyw, mianowieie 413 000 ~on wartosei okolo 179 mi
lion6w floren6w, ezyli prawie 80 % wartosei ealej produkeji warzyw. W -ekspore ie 
warzyw na pierwszym miejseu eo do tonazu i wartosci jest pomidor szklarnio
wy - w ilosei okolo 65 000 ton, dalej idzie eebula ze 135 000 tonazu, po nie j og6rek, 
salata, marehew, kalafi,or, szparag, kapusta itd. 

Gl6wnymi odbioreami warzyw holenderskich s9 Ni,emey zaehodnie, Wielka Bry
tania, Bel~ia, Szweeja, Szwajcaria itd, 
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Cala produllcja rolnicza w Holandii ma bardzo wysoki poziom, chodzi bowiem 
o maksymalne wykorzystanie posiadanej powierzchni uprawnej, z taki.m nakladem 
pracy i srodk6w wydzieranej m.orzu. Holandia, zajmujqca powierzchni~ 33 000 km2 , 

majqc 10,5 miliona mieszkanc6w, jest krajem o najg~stszyin zaludnieniu na swiecie, 
wykazujqc 309 mieszkanc6w na 1 km ~, czyli 3 razy tyle eo Polska. Zwiedzajc1c r6zne 
gospodarstwa podczas wycieczek po Holandii wsz~dzie uiderza ogromna pieczolowi.
tosc upraw, chwasty na polach, czy nawe t wzdluz kanal6w wzgl~dnie row6w otacza
jqcych poldery, ·sq w Holandii rzadkosciq . Wysoka kultura zyznej z natury gleby, przy 
duzych dawkach obornika i nawoz6w mineralnych, uregulowany do potrzeb roslin 
poziom wody gruntowej , stosowane powszechnie srodki ochrony .roslin, przyslo
wiowa pracowitosc i zapobiegliw~sc Holendr6w umozliwiajq uzyskiwanie wysokich 
plon6w roslin . Sq rejony zbierajqce '50 q pszenicy i 50'0 q burak6w cukrowych z ha. 
Jezeli chodzi o warzywa gruntowe, za lata 1946-li95ü przeci~tny plon cebuli wynosil 
w Holandii 400 q/ha , a taki sam ,plon statystyka wykazuje dla buraka c:wiklowego 
i marchwi. 

Gospodarstwa ogrodnicze sq przewaznie drobne. W 1948 r. na 38 500 producen
t6w, kt6rych gl6wnym zr6dlem utrzymania bylo ogrodnictwo, 38 % posiadalo dzialki 
ziemi .ponizej 1 ha, 31 % mialo 1 - 2 ha ziemi, 13 % mi~dzy 2 - 3 ha, 10 % - 3 - 5 ha, 
a 8 % ogrodnik6w bylo wlascicielami wi~kszych teren6w. 

P r o d u k c j a s z k 1 a r n i o w a i ins p e kt o w a. Najbardziej inten
sywny typ produkcji warzywniczej to uprawa warzyw pod szklem, w inspektach, 
a zwlaszcza w szkla'rniach. Ot6z w tym typie produkcji warzyw ten maly kraj stoi 
na pierwszym miejscu w swiecie, posiadajqc najwi~kszq powierzchni~ oszklonc1. Po
wierzchnia szklarni i inspekt6w swiata jest oceniana na ,okolo 12 000 ha, z powierzc'h
ni tej na samq Holandi~ przypada przeszlo ¼. W H~5,3 r. miala Holandia 3561 ha 
szkla, z czego na szklarnie przypadalo 2511 ha , a na inspekty 1050 ha. Inspekty pra
wie w calosci (1<050) byly eksploatowane pod warzywa , a z arealu szklarni przy
padalo 165'6 ha na warzywa i 59·2 ha na owoce, na kwiaty zas 2'63 ha. 

Dla por6wnania warto tu nadmienic, ze idrugi z kolei kraj co do p,owierzchni pod 
szklem - Stany Zjednoczone A. P . - posiadaly w tym czasie 2051 ha szklarni i in
spekt6w, a Anglia wykazywala 1900 ha szkla. 

Dodac jeszcze trzeba, ze Holandia w dalszym ciqgu ro:zföudowuje szklarnie, przy
bywa ich bowiem w tym kraju corocznie okolo 100 ha. W mniejszym stopniu zwi~k
sza si~ powierzchnia inspekt6w, ze wz.igl~du na wi~kszy naklad robocizny przy eks
ploatacji inspekt6w w por6wnaniu ze szklarniami. Przy inspektach 1 robotnik liczy 
si~ na 800 okien (0,80 X 1,50 m) , natomiast przy szklarniach 1 robolnik wystarcza 
na 1800 okien. 

Jezeli chodzi o typ szklarni holenderskic'h, winogrona prowadzone Sq w pojedyn
czych szklarniach 6 m szerokosci, natomiast szklarnie warzywnicze sc1 z reguly typu 
blokowego do uprawy gruntowej. Starsze szklarnie majq poszczeg6lne nawy w blo
ku 3 m szerokosci, cz~sto jeszcze z nakladanymi oknami inspektowymi. Nowe szklar
nie, a zwlaszcza z ogrzewaniem, majq z reguly ,stale oszklenie, z dobrc1 wentylacj<l• 
Olbecnie budowane sq szklarnie o wysokich scianach bocznych i o 6 m szerokosci 
poszczeg6lnych szklarni w bloku. 

P o l u d n i o w o - z a c h o id n i r e j o n s z k 1 a r n i o w y. Rejonem wy
specjalizowanym w produkcji pod 1szklem jest „poludniowo-holenderski rejon szklar
niowy", majc4cy w istocie bardzo specjalny charakter; slusznie uchodzi on za naj
wi~kszq pokrytq 1szklem powierzchni~ na kuli ziemskiej. Istnieje tu 2500 ha szklarni 
i inspekt6w grupujc4cych .si~ w zag~szczonych skupieniach, prawie szklarnia przY 
szklarni w tr6jkc4cie Haga - Rotterdam - Hoek van Holland. Odpowiectnia ~leba, 
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ze ·stalym, nie ulegajqcym wahaniom poziomem wody w gruncie i kanalach, -lagodny 
klimat bez mroz6w wiosennych oraz rozdrobniona wlasnosc ziemska, zmuszajqce 
wlascicieli do jak najintensywniejszego wyzyskania posiadanego terenu, to przyczy
ny wzrostu produkcji szklarniowej w tym re}onie. 

Z owych 2500 ha pod -szklem, 500 ha jest uzytkowane do produkcji owoc6w -
gl6wnie winogron, brzoskwin, a 2000 ha do produkcji warzyw, gl6wnie pomidor6w, 
og6rk6w, salaty, kalafior6w, skorzonery i innych. Celem wykorzystania szklarni 
w okresie zimowym uprawiane Sc\ tu r6wniez kwiaty: chryzantemy, tulipany, frez.je. 
Ogrzewane szklarnie, kt6rych jest tu 750 ha, •sluzq przede wszystkim do produkcji 
og6rk6w, a koszt budowy 1 ha tego rodzaju szklarni wynosi tu okolo 650 000 flore
n6w; hektarowe obiekty nie Sc\ tu bynajmniej rzadkosciq. 

Rejon ten ma w Naaldwijk wlasnq stacj~ doswiadczalnq, rozwiqzujqcq problemy 
nasuwajqce si~ w uprawie warzyw i owoc6w pod szklem. 

Stacj~ t~ zorganizowali wlasnym kosztem sami producenci, dzisiaj zas kosz:ty 
utrzymania stacji pokrywa w polowie panstwo, w polowie zas zainteresowani pro
ducenci w liczbie okolo 400 korzyistajqcy z akcji doradczej stacji. 

Stacja w Naaldwijk ma okolo ¾ ha szklarni, szereg laboratori6w, a personel 
naukowy sklada si~ z 10 pracowni'k6w z akademickim wyksztalceniem. Oprocz pra
cy doswiadczalnej stacja prowadzi szkolenie zaT6wno mlodych .pracownik6w ogrod
niczych, jak i akcj~ doradczq dla producent6w. Akcja doradcza dotyczy nawozenia 
roslin szklarniowych, dokonywana jest m. in. na zasadz:e analizy chemicznej pr6bek 
gleby, pobranych przez pracownika stacji u zainteresowanego producenta. 

I n n e k i e r u n k i p r o d u k c j i war z y w n i 1c z e j. Warzywnictwo 
gruntowe jest prowadzone prawie w calej Holandii, ale sq oczywiscie osrodki wi~k
szego nasilenia ich uprawy. Jednym z powod6w koncentracji warzywnictwa w spe
cjalnych rejonach jest typ gleby, w Holandii bowiem w pelni jest uznaw_ana zasada, 
ze warzywnictwo nalezy prowadzic na najlepszych typach gleb. 

Pomidory i og6rki Sq uprawiane w Holandii prawie wylqcznie pod szklem; te 
rosliny koncentrujq si~ raczej na poludniowym zachodzie Holandii; uprawa kalafio
r6w jest prowadzona wzdluz wyprzeza w calym zachodnim pasie kraju. Centrem 
nasilonej uprawy kapuisty bialej, czerwonej i wloskiej jc,st p6lnocno-zachodnia Ho
landia, w okolicy Alkmaar. Rejon ten ma swojq warzywniczq stacj~ doswiadczalnq 
w Alkmaar. 

Na p6lno-c od Alkmaar lezy slynny rejon Langendijk, ,,kraina 1000 wysp", wy
specjalizowana w uprawie kapusty. Produkcja jest tarn prowadzona na ma!ych p61-
kach-wysepkach, a jedynym srodkiem komunikacji jest l6dz. Hala aukcyjna na wa
rzywa, odpowiednik naszego punktu :skupu warzyw, jest ogromnct szopq zbudowanq 
na palach nad wodcl, z kilkoma przejazdami dla lodzi przez srodek -budynku. 

P6lnocna Holandia to r6wniez rejon uprawy nasion roslin kapustnych. W rejonie 
tym lezy slynne stare i malownicze miaisto Enkhuizen, skqid pochodzi jedna z najpo
PUlarniejszych naszych odmian kapusty, mianowicie Slawa z Enkhuizen. Rejon ten 
ma lagodne zimy, odpowiednie do przezimowania rozsady kapusty w gruncie, a sto
sunkowo chlodne i wilgotne lato sprzyja dobremu zawiqzywaniu si~ nasion. 

Na podkreslenie zasluguje stosowane tu szeroko sztuczne dosuszanie nasion po 
sprz~cie. Do tego celu sluzq zwykle koUy, opalane koksem lub ropq, a cieple i suche 
Powietrze Uoczy si~ ~entylatorami elektrycznymi przez odpowiedniej grubosci war
stw~ nasion. Do przebierania nasion grochu, dla wyeliminowania nasion porazonych 
chorobami, widzielismy tu zastosowany przyrzqd oparty na dzialaniu fotokom6rki. 

Opr6cz nasion Holandia produkuje ,duze ilosci cebuli idymki, r6wniez dla cel6w 
eksportowych1 m. in. -do Szwecji. Zwiedzilem tego rc-dzaju gospodarstwo w polud-
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niowo-zachodniej Holandii, kt6re opr6cz 7000 m 2 s:tklarni mialo klimatyzowane ma
gazyny, z kamerami ogrzewanymi lub chlodzonymi, do .przechowania 360 ton dymki 
i cebulek kwiatowych. Odmiany cebuli , uprawiane na dymk~, to Stutgartska, Ebene
zer, Zytawska i Holenderska. Nowoczesny sortownik do dymki i cebuli konsumpcyj
nej, urz9dzenia do ,dosuszania cebuli - dymki - powietrzem zewn~t'rznym, allbo 
sztucznie podgrzewanym, przep~dzanym przez 1 m warstw~ dymki przy · pomocy sil
nych wentylator6w, stanowily wyposazenie tego ciekawego warsztatru. Przy przecho
waniu dymki, w zaleznosci od wielkosci i odmiany, a r6wniez zyczen kraj6w impor
tuj9cych, stosuje si~ albo „suszenie'' dymki w 26°C od jesieni do kwietnia, albo prze
chowanie w temperaturze kilku stopni poniz.ej 0. 

A ukcja plod6w ogrodniczych 

Specjalny typ organizacji ogrodniczych przedstawiaj 9 aukcje, kt6rych · ·celem 
jest sprzedaz owoc6w, warzyw i kwiat6w. System aukcyjny rozpocz9l si~ w 1887 r., 
a w 1946 r. miala Holandia 197 aukcji, kt6rych o'br6t wynosil 334 milion6w floren6w 
holenderskich. Aukcje maj 9 z re-guly charakter kooperatyw, kt6rych wlascicielami 
s9 producenci. Zadaniem ich jest mozliwie najkorzystniejszy dla czlonk6w zbyt' ich 
produkt6w ogrodniczych; koszt zbytu towaru przez aukcj~ oplaca producent w wy
sokosci 2-3 % wartosci produkt6w. Wi~ksze z tych aukcji, np . w Rotterdamie, to duze 
przedsi~biorstwa o ogromnych halach do sortowania i pakowania produkt6w na eks
port, ze skladami opakowan, dysponuj 9ce magazynami na towar zar6wno do sklado
wania przejsciowego, jak i dluzszego w post'aci chlodni, a nawet chlodni gazowych. 

Pomoc nauki dLa p11odukcji ogrodniczej 

Zrozumienie roli nauki w produkcji ogrodniczej jest w Holandii powszechne. 
„Bez pracy badawczej nie byloby czego uczyc i czego doradzac i niewiele byloby do 
wprowadzenia w zycie, z wyj 9tkiem nagromadzonych reizultat6w praktycznego do
swiadczenia. Nauczanie i propaganda musz9 opierac si~ na pracy badawczej , jezeli 
maj 9 pomagac w rozwoju ogrodnictwa. Bez pracy badawczej ogrodnictwo pozosta
waldby w wi~kszym lub mniejszym zastoju, a w kazdym razie rozwijaloby si~ nie
zmiernie wolno" - stwierdzil ,prof. Wellensiek, prezydent ostatniego Kongresu, 
w swoim wykladzie na Uniwersytecie w Londynie w r . 1949. 

Dodac trzeba, ze w rejonach nasilonej produkcji ogrodniczej nad problemami 
wysuwanymi przez war.sztaty produkcyjne pracuj 9 stacje doswiadczalne. 

Wedlug stanu z 1.I.19'5'2 r . Holar.dia miafa 346 wieczo-rowych kurs6w o.grodniczych 
dla m1odziezy, 56 szk6l podstawowych z prze-dmiotem ogrodniczym, 9 szk61 ogrodni
czych nizszych 1 2 sre-dnie szkoly ogrodnicze. Opr6cz tego dla doroslych, pracujqcyc~ 
juz w zawodzie ogrodniczym, prowadzonych bylo 317 kurs6w, 68 szk6l i r6zne kursy 
o w(}zszej , specjalnej tematyce ogrodniozej. L9czna liczba os6b korzystaj 9cych z~ 
szkolenia ogrodniczego wynosila okolo 20 000. 

Warto tu wspomni-ec, ze na prowadzenie produkcji ogrodniczej trzeba w Ho
landii uzyskac od wladzy urz~dow9 licencj~. Pierwotnie chodzilo tu -o to, by reg~-
lowac nasilenie produkcji ogrodniczej w 'StosU'nku do mozliwosci zbytu w kraju i za
granic9; obecnie, przy okazji wydawania licencji sprawdza si,~ przygotowanie facho~ 
we, teoretyczne i praktyczne kandydata. 

W upowszechnianiu wiedzy duz.9 rol~ odgrywa ogrodni1cza sluzba doradc~a, zaj; 
mujqc si~ nie tylko problemami technicznymi produkcji, ale r6wniez zagadn1eniam1 

ekonomicznymi, zar6wno z dziedziny organizacji warsztat6w produkcyjnych, . jak 
i zbytu plod6w ogrodniczych. 




