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ENERGIA ATOMOWA W OCHRONIE ROSLIN 

Na XIV Sesji Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, 

jaka odbyła się w dniach 13—16 maja 1964 r. w Paryżu, dokonano oceny aktualnego 

znaczenia roli i udziału energii atomowej w ochronie roślin. W celu zorientowania 

czytelników „Postępów Nauk Rolniczych” o stanie wiedzy i zakresie działania energii 

atomowej w ochronie roślin, zamieszcza się poniższą informację o tym zagadnieniu. 

Fizyczne właściwości promieniowania jonizującego 

Energia atomowa weszła w użytek jako środek teoretycznych i praktycznych 

badań biologicznych zaledwie około 30 lat temu, przy czym w ciągu ostatnich dzie- 

sięciu lat osiągnięto w tej dziedzinie bardzo poważny postęp. W zakresie ochrony 

roślin radioaktywność znalazła drogę do podstawowych nauk (mykologia, bakterio- 

logia, wirusologia, entomologia, nematodologia, genetyka, chemia, fizjologia roś- 

lin itd.); inspirowała również i otwarła możliwości stosowania nowych technik 

w praktycznym zwalczaniu chorób i szkodników. Literatura na ten temat jest już 

olbrzymia, skondensowany jej przegląd może nam jedynie dać wskazówki co do 

najważniejszych, już stosowanych sposobów wykorzystania radioaktywności dla 

tych celów oraz co do szerokich możliwości jej wykorzystania w przyszłości. 

Wysoka energia promieniotwórcza może być wytwarzana i przekazywana przy 

pomocy specjalnych urządzeń (reaktory, generatory elektrostatyczne, akceleratory 

linearne, cyklotrony, belatrony, lampy rentgenowskie), albo przez izotopy promienio- 

twórcze. Dla celów praktycznych rozróżnia się dwa główne typy promieniowań: 

promieniowanie korpuskularne (atomów i części elementarnych o wysokiej częstotli- 

wości lub wysokiej energii) i fale elektromagnetyczne. Ostatnie badania wykazały, 

że nie ma jakiejś zasadniczej różnicy między tymi dwoma typami; w specjalnych 

warunkach możliwe są bowiem konwersje. Ogólna ilość wykrytych dotychczas pier- 

wiastków i cząstek elementarnych przekracza już setkę, ale wiele z nich ma bardzo 

krótki żywot — ułamkową część sekundy. Cząsteczki te nie mają dla nas praktycz- 

nego znaczenia. Będą tu omawiane tylko trzy cząsteczki. 

Cząsteczki 8 (beta) są to elektrony emitowane z zewnętrznych orbit atomu. 

Ładunek elektryczny —l, ciężar atomowy 0,00055. Są one wytwarzańe samoistnie 

z niską energią kinetyczną przez wielką ilość izotopów radu (np. Carbon-14, fos- 

for-22, Sulfur-35, Stront-89) lub sztucznie o wysokiej energii przez maszyny — 

akceleratory. 

Neutrony — cząstki bez ładunku elektrycznego z jądra atomowego. Ciężar 

atomowy 1,009 g. Wytwarzane sztucznie przy zderzeniach jądrowych w reaktorach. 

Głębokie przenikanie. 

Cząstki a (alfa) jądra helu. Ładunek elektryczny +2, ciężar atomowy 4,003. Wy- 

twarzane samoistnie przez niektóre izotopy radu (np. Rad-226). 

Właściwości fal elektromagnetycznych zależne są od długości fal, które obejmują 

b. szeroką skalę długości: od kilku kilometrów (długie fale radu) do bilionowych 

części milimetra (promienie kosmiczne). Długie fale z ich niską częstotliwością nie
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powodują jonizacji w żywych tkankach, możemy je zatem wyłączyć z naszych 
rozważań. 

Promienie ultrafioletowe — długość fali 10—100 um. (poniżej widzial- 
nego Światła), energia niewystarczająca dla jonizacji, ale wystarczająca dla akty- 

wacji zakłóceń elektronowych. 

Promienie X — długość fali 0,1—0,01 um. Wytwarzane przez lampy rentgeno- 

wskie różnego typu. 

Promienie y (gamma) — długość fali 10—0,1 mum. Zdolność głębokiego 
przenikania. Wytwarzane przez różne izotopy radu (np. Kobalt-60, Cesium-137), 

często razem z cząstkami р. Dla oznaczania ilości lub dawek promieniowania uży- 
wane są następujące jednostki: 

c. curie — ilość promieniotwórczego materiału, odpowiadająca aktywności 1 g radu; 

r. rentgen — ilość promieniowania promieniami X lub y, wytwarzająca 2,1 X 10? 

par jonowych w 1 cm3 suchego powietrza przy standardowej temperaturze i ciśnie- 

niu. Wystawienie na promieniowanie promieniami X lub y powoduje podniesienie 

się energii prawie o 100 ergów na g naświetlanej wilgotnej tkanki. 

rep — fizyczny odpowiednik rentgena — ilość energii wytwarzanej przez 1 r. 

promieniowania na 1 g wilgotnej tkanki. 1 rep daje podniesienie się energii o 93 er- 

gów na g wilgotnej tkanki. 

rad — ilość wchłoniętej energii wytworzonej przez promieniowanie, odpowia- 

dająca 100 ergom na g naświetlanej wilgotnej tkanki. (Dla celów praktycznych 

r, rep i rad przedstawiają w przybliżeniu równe ilości wchłonięcia energii). 

Biologiczny skutek napromieniowania 

Biologiczne działanie napromieniowania wysoką energią zależy w sposób zasad- 

niczy od uwolnienia elektronów w atomach żywego materiału i uformowania się 

par jonowych, a w mniejszym stopniu również od pewnego wzrostu temperatury. 

Jonizacji towarzyszą reakcje biochemiczne w żywych tkankach. Przy napromienio- 

waniach o niskiej lub umiarkowanej intensywności rekacje te mogą tylko w małym 

stopniu zakłócić normalne funkcje komórek (czasami obserwowano sytmulację). 

Wyższe dawki napromieniowania spowodują nienormalny metabolizm i zakłócenia 

wegetatywnego i generatywnego podziału komórek, prowadzące do zahamowania 

wzrostu, jałowości i śmierci. Następująca tabela pokazuje z grubsza działanie stawek 

napromieniowania na różne systemy biologiczne (zastosowanie nauki o atomie 

w rolnictwie i wyzywieniu OEEC 1958). 

° Rep 

Śmiertelne dla człowieka 800 

Zahamowanie kiełkowania ziemniaków i cebuli 4000— 12000 

Śmiertelne dla owadów i pasożytów — szkodliwych organizmów 

wielokomórkowych 25 000— 100 000 

Śmiertelne dla bakterii wegetacyjnych (z wyjątkami) 50 000— 500 000 

Potrzebne dla pasteryzacji środków żywności (zabicie ponad 99% 

mikroorganizmów; drożdże i niektóre bakterie mogą pozostać 

przy życiu i powodować zmiany w składowaniu) 300 000—1 000 000 

Potrzebna dla sterylizacji środków żywności (zabicie mikroorga- 

nizmów w 100% 2 000 000—5 000 000 

Potrzebna dla neutralizacji wirusów, toksyn bakteryjnych i enzy- | 

mów 5 000 000
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Odkażanie zboża przez napromieniowanie 

Dziedziną, w której stosowanie energii atomowej przeszło już przez początkowe 
próby, tak iż można było przejść do praktycznego jej wykorzystania, jest odkażanie 
składowanego zboża. Grupa ekspertów, powołana przez Międzynarodową Agencję 
Energii Atomowej (IAEA) we Wiedniu w 1962 r. stwierdziła, że odkażanie zboża 
przez napromieniowanie jest rzeczą możliwą do wykonania przy uwzględnieniu 
aspektów entomologicznych, technicznych i ekonomicznych, a także zdrowotności. 

W 1963 r. IAEA zorganizowała misję do Pakistanu w celu zbadania możliwości za- 
inicjowania urządzenia do doświadczeń; sprawozdanie tej misji, opublikowane 
w 1964 r., rzuca interesujące światło na zagadnienie techniki napromieniowania. 
Sprawozdanie przytacza również porównanie przyjętych powszechnie zabiegów fu- 

migacji z napromieniowaniem (które opublikowane zostało w Cornwell w 1961 r.) — 
sugeruje ono pewne modyfikacje i podaje komentarze ekspertów, którzy brali 
udział w misji. „Porównanie” można streścić w następujących słowach: 

1. Przy zastosowaniu zaleconej dawki napromieniowania promieniami y (16000 

rad ze źródła 150000 c Kobaltu-60) uzyskano bezpośrednią sterylizację reproduk- 

cyjną, ale owady żyły dalej i odżywiały się jeszcze przez dwa lub trzy tygodnie 

(dla zabicia od razu konieczne jest zastosowanie dawki 100000 rad, ale stoją temu 

na przeszkodzie koszty). Przy zastosowaniu fumigacji wszystkie gatunki zakażające 

zboże mogą być zabite od razu. Stadium dojrzałe jest najbardziej odporne na na- 

promieniowanie, ale nie zawsze na fumigację. 

2. Napromieniowanie najlepiej jest przeprowadzać na wielką skalę przy użyciu 

odpowiednich urządzeń, przez które zboże przepuszczane jest ruchem ciągłym. 

Metoda fumigacji ma charakter wszechstronny i może być stosowana, praktycznie 

biorąc, we wszelkiego rodzaju konwencjonalnych miejscach do składowania. Budy- 

nek, służący do składowania, podlega również działaniu odkażającemu fumigacji, 

czego natomiast nie można powiedzieć o działaniu napromieniowania. 

3. Pomimo poważnych kosztów, jakie są związane z napromieniowaniem, oblicze- 

nia wykazują, że urządzenia do napromieniowania można eksploatować kosztem 

równym temu, jakie pociąga za sobą zabieg fumigacyjny. Jednakże musi być prze- 

widziana i zabezpieczona ciągłość działania; sezonowe i roczne zmiany w produkcji 

roślin i ładunku płodów poddawanych napromieniowaniu wpływają poważnie na 

aspekty gospodarcze tego sposobu odkażania. 
4. Zabieg napromieniowania najlepiej wykonywać wykorzystując sposobność łado- 

wania lub wyładowania z silosu, bo w ten sposób osiąga się oszczędność czasu. Przy 

fumigacji zboże trzeba trzymać w czasie działania środka fumigującego w zamknię- 

ciu przez czas, który waha się od 12 godzin do 14 dni — w zależności od środka, 

jaki został użyty. 
5. Zastosowanie zaleconej dawki napromieniowania zboża w celu jego odkażania 

nie wpływa ujemnie na właściwości zboża, jeżeli chodzi o mielenie go i wypiek, 

ani na właściwości odżywcze. Problem spowodowania radioaktywności nie istnieje 

(metoda ta została ostatnio aprobowana bez zastrzeżeń przez Służbę Środków Żyw- 

ności i Leków Stanów Zjednoczonych). Zabiegi fumigacyjne są oficjalnie i handlowo 

przyjęte wszędzie, należy jednak zachować ostrożność, aby uniknąć powstawania 

toksycznych pozostałości. 

Konserwacja środków żywności przy pomocy napromieniowania 

Napromieniowanie okazało się użyteczne dla celów zapobiegania kiełkowaniu 

kłębów ziemniaczanych, cebuli itd., przeznaczonych do późniejszego spożycia. Na- 

promieniowanie ziemniaków promieniami y dawką 8 000—10 000 rad dało w efekcie
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zupełne zahamowanie kiełkowania, bez ujemnego wpływu na jakość kłębów, jak 

to zostało wykazane przy próbach gotowania i smażenia i analizach biochemicznych. 

W Kanadzie przenośne doświadczalne urządzenie do napromieniowania eksploato- 

wane było przez kilka lat z doskonałymi wynikami. Eksperymenty w skali półprak- 

tycznej przeprowadzone były również w wielu innych krajach. 

Sterylizacja powierzchni świeżych owoców przy pomocy promieni ultrafioleto- 

wych i napromieniowanie promieniami f spowodowała pewne zwiększenie ich trwa- 

łości. Większość zakażeń przez grzyby pasożytnicze i saprofityczne oraz owady 

w owocach i warzywach umiejscowiona jest jednak głębiej i to napromieniowanie 

o stosunkowo niskiej energii nie sięga do nich. Promienie X, y oraz przyśpieszone 

$ działają głębiej i mocniej — przy ich pomocy można zwalczać znaczną ilość pato- 

genów. Jako przykład może służyć przeprowadzenie w Australii zabiegu na cytry- 

nach przeznaczonych na eksport. Zabieg skierowany był przeciwko jajom i larwom 

Dacus tryoni — dawka wynosiła 10000 rad. Jednakże mikroorganizmy są na ogół 

bardzo odporne na napromieniowanie i rozpiętość między dawką konieczną dla 

zabicia patogenu a dawką mającą szkodliwy wpływ na miąższ, kolor, smak i zapach 

produktów jest zwykle zbyt wąska, a niekiedy dawki te zachodzą nawet na siebie. 

Na ogół niedojrzałe tkanki są bardziej wrażliwe niż tkanki w pełni dojrzałe, Prak- 

tycznych wyników można spodziewać się w przypadkach, gdy mamy do czynienia 

np. z Phomopsis i grzybem rodzaju Penicilium w owocach cytrusowych, grzybem 

rodzaju Botritis i grzybem rodzaju Rhizopus u truskawek, z grzybem z rodzaju 

Monilia i Rhizopus u brzoskwiń (100 000—250 000 rad). 

W wielu krajach prowadzone są badania w celu ustalenia możności stosowania 

napromieniowania w tych i innych dziedzinach konserwacji owoców. 

Sterylizacja owadów 

Jedną z najbardziej interesujących i obiecujących możliwości zastosowania energii 

atomowej dla celów ochrony roślin jest tzw. „metoda jałowych samców”. Metoda 

ta polega na hodowaniu i wypuszczaniu męskich osobników owadów, które zostały 

wyjałowione płciowo (zwykle w stadium poczwarek) przez wystawienie ich na 

działanie promieni y; ilość wypuszczonych samców przekracza znacznie normalną 

ilość samców istniejącą w naturze. Ocena liczebności populacji w ciągu czterech 

kolejnych pokoleń przy: 

1) niezakłóconym pięciokrotnym rozpłodzie; 

2) wielokrotnym zastosowaniu zabiegu chemicznego zwalczania o skuteczno- 

ści 90%; 

3) wielokrotnym wypuszczaniu wyjałowionych samców i stworzeniu proporcji 

10 jałowych samców — 1 płodny daje następujący obraz (początkowa populacja = 

= P, następne pokolenia Fy — F3): 

  

  

  

Pokolenie | P | Fy | Fe | F3 

1. Niezakłócony 

rozpłód 1 000 000 5 000 000 25 000 000 125 000 000 

2. Zabieg chemiczny 1 000 000 500 000 250 000 125 000 

3. Wyjałowienie 1 000 000 50 000 2500 125
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Najważniejszymi warunkami pomyślnego stosowania „metody jałowych samców” 
są: możność masowej produkcji wyjałowionych samców bez obniżenia ich zdolności 
współzawodniczenia i zachowania się seksualnego, wypuszczanie jałowych samców 

w wystarczająco dużych ilościach i zabezpieczenie przed inwazją płodnych samców 
spoza terenu poddanego zabiegowi, która spowodowałaby zakłócenie w skutecz- 
ności zabiegu. 

Całkowite zniszczenie szkodnika przy zastosowaniu tej metody przeprowadzone 
zostało po raz pierwszy na wyspie Curacao w Zachodnich Indiach, gdzie Cochlio- 

mytia (Calitroga) hominivorax powodowała wielkie straty w bydle. 

W czasie od marca do maja 1954 r. wypuszczono 40 jałowych samców na milę 

kwadratową, co przekraczało 3 do 4-krotnie normalną liczebność populacji. Szkodnik 

zniszczony został w ciągu 9 tygodni. Tę samą metodę zastosowano w kilka lat póź- 

niej na Florydzie, gdzie szkodnik ten powodował roczne straty w wysokości 20 mln 

dolarów. Kampania trwała 17 miesięcy, w tym czasie wypuszczono 3500 milionów 

jałowych samców; ogólny koszt wyniósł około 10 mln dolarów. | 

W 1962 r. kampanię przeciw temu samemu szkodnikowi rozpoczęto w Teksasie. 

Z powodu rozległości terytorium i braku naturalnych barier problem był tutaj 

trudniejszy niż gdzie indziej. W związku z tym ilość wypuszczonych jałowych sam- 

ców wzrosła stopniowo do 100—150 milionów tygodniowo. 

Grupa ekspertów IAEA w Wiedniu sporządziła w październiku 1962 r. wykaz 

innych owadów, do których można stosować „metodę jałowych samców”. Najbar- 

dziej obiecująco przedstawiała się możliwość zwalczania owocanki (Ceratitis capi- 

tata), Dacus tryoni, nasionnicy oliwnicy (Dacus oleae). Ale przeprowadzono również 

interesujące eksperymenty z owocówką jabłkóweczką (Carpocapsa pomonella), omac- 

nicą prosowianką (Ostrinia nubilalis) i innymi. 

W Szwajcarii zwalczanie chrabąszcza majowego (Melolontha vulgaris) przepro- 

wadzone na małym obszarze dało w wyniku 90% zmniejszenie populacji w ciągu 

2 lat, pomimo wypuszczenia stosunkowo niedużej ilości jałowych samców i złej 

izolacji obszaru. 

Odmiany odporne wskutek spowodowania mutacji 

Wpływ napromieniowania na podział komórek, a w szczególności możność spo- 

wodowania tą metodą podziału chromosomów i mutacji genów, był przedmiotem 

intensywnych badań genetyków od przeszło 30 lat. Niektóre wyniki doświadczeń 

z wyhodowaniem mutacji znalazły niedawno praktyczne zastosowanie. Odkrycie, 

że odporność na szkodniki i choroby ma często stosunkowo proste tło genetyczne, 

pobudziło w wysokim stopniu wykorzystywanie w tej dziedzinie wszelkiego rodzaju 

napromieniowań jonizujących. Dotychczas wyprodukowano wiele mutantów jęcz- 

mienia z dobrą odpornością na Erysiphe graminis; innym przykładem tego rodzaju 

są odmiany owsa odporne na Helminthosporium i odmiany ryżu odporne na 

Cercospora. 

Promieniotwórcze atomy znaczone w badaniach biologicznych 

Izotopy radu znalazły szerokie zastosowanie w podstawowych i praktycznych 

badaniach w celu ułatwienia studiów nad szkodliwymi organizmami, ich biologią, 

ekologią i metabolizmem. Łączy się je również z różnymi chemicznymi środkami 

ochrony roślin, aby śledzić ich działanie, rozkładanie się i pozostałości. Zajęłoby to 

nam dużo miejsca, gdybyśmy chcieli wyliczyć wszystkie ich wielostronne możli- 

wości zastosowania, o których mamy wiedomości. Dla przykładu można podać, że 

najnowsza bibliografia IAEA cytuje ponad 800 prac traktujących wyłącznie o za- 

stosowaniu izotopów radu w entomologii.
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ORGANIZACJA I KIERUNEK PRAC 

HODOWLANO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE HODOWLI 

ZBOZ W NRD 

W okresie od początku października 1963 r. do końca marca 1964 r. przebywałem 

w NRD na stypendium naukowym Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Głównymi 

miejscami mojego pobytu były: Instytut Hodowli Roślin Kloster-Hadmersleben, 

należący do Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych (3 miesiące) i Instytut (odpo- 

wiednik naszej katedry) Hodowli Roślin Uniwersytetu w Halle (3 miesiące). Stamtąd 

wyjeżdżałem również do innych instytutów, gdzie przebywałem zazwyczaj kilka 

(2 do 6) dni, w zależności od interesującej mnie tematyki. 

llInstytut Hodowli Roślin Zbożowych Kloster-Hadmers- 

leben, położony w odległości 30 km na południowy-zachód od Magdeburga, jest 

oddziałem (Zweigstelle) Instytutu Hodowli Roślin Giilzow, leżącego na północy nie- 

daleko Rostoku. Jest to instytut wiodący (Leitinstitut) w zakresie „zboża”. Dyrek- 

torem Instytutu jest prof. dr Heinz Kress. 

W wyniku reorganizacji Instytutu hodowlę żyta przeniesiono na północ do Giil- 

zow ze względu na to, że gleby w Hadmersleben są żyzne, pszenno-buraczane, za 

ciężkie do uprawy żyta. Instytut dzieli się na następujące grupy robocze: 

pszenica jara i ozima — kierownik dr R. Schulze 

jęczmień i owies — kierownik dr D. Lau 

laboratorium jakościowe zbóż — kierownik W. Schmieder (chemik) 

łubin żółty — kierownik dr W. Porsche 

Pole hodowlane o obszarze 90 ha podzielone jest na 4 pola, na środku znajduje 

się stodoła hodowlana. Wyposażone jest w urządzenia do sztucznego deszczowania 

pól na obszarze 20 ha. Instytut posiada dwie szklarnie, w których przy sztucznym 

oświetleniu rozmnaża sie rośliny pokolenia F; krzyżówek, wykorzystywanych na- 

stępnie do krzyżówek zwrotnych. Ziarno krzyżówek jarych wysiewa się we wrześniu 

w szklarni, a zbiór następuje na ogół w styczniu; w marcu wysiewa się drugi raz, 

dzięki czemu uzyskuje się w ciągu roku dwa zbiory, co skraca cykl hodowlany 

o jeden rok. Oświetlenie dodatkowe stosuje się dla uzyskania 16-godzinnego dnia. 

W szklarni rozmnaża się także pokolenie F; materiałów wrażliwych na wymarzanie, 

prowadzi się badania wrażliwości na mączniaka i rdzę oraz na porastanie. Do oceny 

jakości ziarna zbóż służy laboratorium wypiekowe, zorganizowane dopiero w 1963 r. 

wyposażone w nowoczesną aparaturę. Do oceny rodów jęczmienia browarnego 

służy mikrosłodownia wraz z kompletem aparatury analitycznej. 

W hodowli zbóż uwzględnia się w szerokim zakresie, oprócz wysokości plonu, 

wierność plonowania. U pszenicy ozimej zwraca się dużą uwagę па zimotrwałość. 

Oceny rodów hodowlanych na zimotrwałość, począwszy od rodów B (tzw. B-Stamme), 

dokonuje Instytut Hodowli Roślin w Bernburgu, gdzie znajdują się specjalne urzą- 

dzenia do tego celu. Ocenę odporności rodów hodowlanych pszenicy jarej i ozimej 

na rdzę brunatną i źdźbłową wykonuje Instytut Fitopatologii Uniwersytetu w Halle.
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Ocene odpornosci jeczmienia jarego na maczniaka prowadzi się w szklarni sto- 
sując zakażanie poszczególnymi rasami mączniaka. Stąd w ostatnich latach coraz 
większy procent rodów jęczmienia browarnego jest odpornych na mączniaka. 

Prowadzi się też hodowlę w kierunku otrzymania wybitnie intensywnych odmian 
zbóż, dostosowanych do wysokich dawek nawożenia mineralnego i nawadniania. 
Wiele uwagi poświęca się przydatności zbóż do sprzętu kombajnem: zwiększeniu 
odporności na wyleganie oraz łamliwości źdźbeł w okresie dojrzałości pełnej i mart- 
wej. U jęczmienia i owsa — na nieosypywanie ziarna, a u pszenicy i żyta prowadzi 
się selekcję na podstawie dobrego przylegania plewek. Na odporność na porastanie 
ziarna zwraca się baczną uwagę u wszystkich zbóź, a badania prowadzi się w szklarni 
przy optymalnej temperaturze i wilgotności. 

Ocena jakościowa rodów pszenicy rozpoczyna się już od rodów B (trzeci rok se- 
lekcji: rody a, rody A i rody B (Meyer, 3). Zamiast dotychczas stosowanego ozna- 

czania zawartości glutenu i próby fermentacji śruty według Pelshenke (Testzahl) 

stosuje się mikrowypiek z 50 g ziarna (Piech, 5), badanie ciasta na ekstensografie 

oraz próbę sedymentacji mąki według Zeleny'ego. Instytut prowadzi ocenę jakości 

ziarna rodów hodowlanych pszenicy dla wszystkich stacji hodowlanych w kraju. 

Laboratorium wypiekowe współpracuje z Instytutem Wyżywienia Niemieckiej Aka- 

demii Nauk w Rehbrucke. Celem współpracy jest ocena jakości wymiałowej, wy- 

piekowej i odżywczej żyta o ziarnie białym (Hellkorn) oraz standaryzacja prób- 

nego wypieku i innych metod oceny jakości ziarna. Przypuszcza się, że żyto o białym 

ziarnie ma lepszą wartość przemiałową, dając mąkę o jaśniejszej barwie, co poz- 

woliłoby ewentualnie podnieść procent wyciągu mąki bez zmiany barwy mąki. 

W ciągu ostatnich kilku lat wyhodowano w Instytucie Kloster-Hadmersleben 

kilka odmian zbóż, które zajmują czołowe miejsce w uprawie na terenie całego 

kraju. Są to odmiany: żyto Esto o białym ziarnie, wyhodowane w 1961 r.; pszenica 

ozima Qualitas (1957 r.) uprawiana na bardzo dużym obszarze, wysokoplenna, zno- 

sząca późny, przedzimowy wysiew; jęczmień jary odmiana Plena (1960 r.) wysoko 

plenny, wierny w plonowaniu — czołowa odmiana krajowa — nadaje się do sprzętu 

kombajnem ze względu na dużą sztywność słomy. Jęczmień jary pastewny Certina 

(1959) jest bardzo plenny, odporny na mączniaka, porastanie i wyleganie, znosi póżny 

siew wiosenny; nadaje się do sprzętu kombajnem. Owies Hadmerslebener Stutz- 

fruchthafer (1960) nadaje się szczególnie do mieszanek z peluszką i wyką. 

Instytut Hodowli Roślin Uniwersytetu w Halle Saale istnieje 

od r. 1947, położony jest w odległości 10 km od Halle w miejscowości Hohenthurm. 

Pola hodowlane, zajmujące corocznie powierzchnię 25 ha, leżą na terenie gospo- 

darstwa doświadczalnego Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych. Instytut mieści 

się w dawnym zamku, poza obrębem gospodarstwa, ma wiele pomieszczeń na pra- 

cownie hodowlane, laboratoria i mieszkania dla pracowników. Instytut posiada 

nowo wybudowane szklarnie a także laboratorium jakości zbóż w Halle. 

Instytut prowadzi działalność naukową, hodowlaną i dydaktyczną. Dyrektorem 

jest prof. dr Hellmut Schmalz, pod jego kierunkiem pracuje 7 asystentów nauko- 

wych, 7 asystentów technicznych oraz około 25 pracowników fizycznych, w tym 

większość to robotnicy wykwalifikowani (Facharbeiter), Pracą dydaktyczną zaj- 

muje się właściwie profesor, który prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: 

hodowla roślin, pochodzenie roślin, biometria i doświadczalnictwo rolnicze. Oprócz 

tego jeden z asystentów jest opiekunem grupy studenckiej w czasie praktyk. Po- 

zostali asystenci zajmują się wyłącznie pracą hodowlaną i badawczą. 

Tematy prac hodowlanych i badawczych wiążą się ściśle ze sobą. Kierunki tych 

prac są następujące: hodowla jakościowa; hodowla odpornościowa; prace hodowlano-
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badawcze nad mutacjami; prace badawcze nad poliploidami; badania nad metodyką 

hodowli roślin i doświadczalnictwa; problemy genetyczne; zastosowanie gibereliny 

w hodowli roślin. 

Prace hodowlane i badawcze dotyczą głównie roślin zbożowych oraz grochu, Inu 

i konopi. Hodowlę jakościową pszenicy ozimej i jarej prowadzi się głównie z punktu 

widzenia wysokiej wartości wypiekowej ziarna. Do oceny jakości ziarna stosuje 

się głównie próbę fermentacji śruty według Pelshenke (Testzahl) oraz częściowo 

zawartość białka względnie glutenu, natomiast zaniechano próby pęcznienia glu- 

tenu według Berlinera i Koopmanna (Quellzahl). W hodowli jęczmienia pastewnego 

zwraca się uwagę na wysoką zawartość białka, a w hodowli owsa na zawartość 

tłuszczu. W hodowli grochu na suche ziarno główną cechą jakościową są właści- 

wości smakowe oraz dobre rozgotowywanie, a u grochu zielonego — przydatność do 

konserwowania. U lnu i konopi pracuje się nad polepszeniem jakości włókna. 

W hodowli odpornościowej zbóż poświęca się wiele uwagi odporności pszenicy 

ozimej i jarej na rdzę żółtą, rdzę brunatną i mączniaka oraz odporności na głow- 

nię pyłkową pszenicy jarej. Wyhodowano wiele rodów pszenicy ozimej i jarej, od- 

pornych na rdze, przy jednocześnie wysokiej plenności ziarna (107,4% w stosunku 

do średniej najlepszych odmian krajowych). Odporność na rdze uzyskano m.in. 

przez krzyżowanie z odmianami Chinese 165, Chinese 166, Garnet, Marquis, Theatcher 

i Ridit. Odporność na mączniaka otrzymano dzięki wprowadzeniu do krzyżówek 

pszenicy tetraploidalnej Triticum carthlicum L. oraz heksaploidalnych mieszańców 

pszenżyta. Rody hodowlane pszenicy jarej odporne są na wszystkie rasy głowni 

oraz na rdzę żółtą i brunatną przy wysokiej jakości ziarna (Schmalz, 7). 

U jęczmienia ozimego i jarego prace koncentrują się na uzyskaniu odporności 

na mączniaka oraz ostatnio na rdzę żółtą od roku 1961, tj. od czasu, kiedy wystąpiły 

wielkie straty w plonie ziarna na skutek pojawienia się jej w dużym nasileniu. 

W celu uzyskania odporności na mączniaka wykonuje się krzyżówki z jęcz- 

mieniem indyjskim Lyallpur, odpornym na wszystkie, dotychczas znane, rasy mącz- 

niaka. Jęczmień ten został znaleziony w górach Hindukusz w czasie wyprawy nau- 

kowej w 1935 r. U jęczmienia jarego i ozimego zwraca się uwagę na głownię pył- 

kową a znacznie mniej uwagi poświęca się odporności na pasiastość liści. U owsa 

prowadzi się prace nad odpornością na głównię pyłkową oraz ploniarkę zbożówkę. 

Zimotrwałość zbóż i rzepaku stanowi ważny problem w pracach hodowlanych 

i badawczych Instytutu. Przy badaniu zimotrwałości i mrozoodporności roślin 

uwzględnia się zmiany fizjologiczne roślin oraz określa się związek mrozoodpor- 

ności ze zmianami biochemicznymi i biofizycznymi w roślinach (ciśnienie osmotyczne, 

zawartość wody chemicznie związanej w roślinach). Ocenę rodów hodowlanych 

i odmian na mrozoodporność prowadzi się w warunkach prowokacyjnych w skrzyn- 

kach, umieszczonych 1 m nad ziemią, przy usuwaniu śniegu, przy różnicowaniu 

długości dnia przez sztuczne oświetlenie roślin oraz przy zastosowaniu jarowizacji 

roślin przez różny okres czasu. Opracowano metodę oceny zimotrwałości roślin przy 

zastosowaniu gibereliny (Miiller, 3). Od kilku lat prowadzone są prace nad uzyska- 

niem przewódek pszenicy o dużej zimotrwałości, jednakże nie otrzymano dotąd 

zadowalających wyników. Udało się natomiast wyhodować rody, badane obecnie 

w doświadczeniach wstępnych, odznaczające się dobrą zimotrwałością, odpornością 

na rdzę żółtą, rdzę brunatną i mączniaka oraz wysoką jakością ziarna u pszenicy. 

Prace hodowlane i badawcze nad mutacjami prowadzone są w Halle od 1940 r. — 

głównie nad jęczmieniem. Instytut posiada urządzenie do naświetlania promieniami 

Roentgena, które jest udostępnione innym instytutom naukowym i stacjom hodow- 

lanym. Zasadniczym kierunkiem prac jest znalezienie skutecznej metodyki otrzy-
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mywania mutantów przy zastosowaniu promieni Roentgena oraz dodatkowych czyn- 
ników, takich jak temperatura, wilgotność nasion oraz substancje chemiczne. In- 
stytut współpracuje z Instytutem Hodowli Roślin i Instytutem Chemii Rolnej Uni- 
wersytetu w Jenie nad zastosowaniem promieni Roentgena w kombinacji z fosfo- 

rem radioaktywnym P> dla otrzymania mutacji. U części indukowanych mutantów 

przeprowadza się analizę genetyczną. 

Na drodze mutacji udało się uzyskać polepszenie następujących cech użytkowych 

w stosunku do form wyjściowych — przy niezmienionej albo zwiększonej plenności: 

u jęczmienia jarego — odporność na wyleganie, gładkość plew, odporność na mącz- 

niaka, wczesność i jakość ziarna; u pszenicy jarej — lepszą wartość wypiekową, 

odporność na choroby, wczesność i odporność na wyleganie; u pszenicy ozimej — 

dodatkowo przemianę biotypu ozimego na jary (Schmalz, 8). 

Wiele uwagi poświęca się mieszańcom diploidalnym pszenżyta Triticale, które 

odznaczają się stosunkowo dobrym ustaleniem właściwości genetycznych. Usiłuje 

się na drodze mutacji zwiększyć u nich płodność, odporność na wyleganie, wy- 

kształcenie ziarna i niełamliwość osadki kłosowej. 

U mutantów o polepszonych fizjologicznych właściwościach (np. wartość wy- 

piekowa) zwraca się szczególną uwagę na jak najbardziej niezmieniony habitus 

roślin. Tylko w ten sposób można oczekiwać, że nie nastąpi oddziaływanie plejo- 

tropowe genów na obniżenie zdolności plonowania (Schmalz, 8). Wczesne mutanty 

wykorzystuje się do krzyżówek z rodami hodowlanymi, zwłaszcza u jęczmienia 

jarego i pszenicy ozimej. Poza tym, np. u lnu, krzyżuje się mutanty między sobą. 

Prace badawcze nad poliploidami prowadzi się na życie, jęczmieniu i rzepaku. 

W celu zwiększenia płodności u żyta opracowano cytologiczną metodę selekcji, przy 

pomocy której można rozpoznać przed kwitnieniem wszystkie linie, u których wy- 

stępują aberacje chromosomowe (Schmalz, 7). Wiele uwagi poświęca się formom 

aneuploidalnym, których częstość występowania wpływa istotnie na zmniejszenie 

płodności u żyta tetraploidalnego (dr F. Muller i dr D. Mettin). 

Materiał jęczmienia tetraploidalnego, otrzymany w wyniku zastosowania szoku 

termicznego w 1938 r., bada się w celu zwiększenia jego płodności i polepszenia 

sztywności słomy. Ponieważ ten jęczmień tetraploidalny jest wrażliwy na mączniaka, 

poddano poliploidyzacji ród jęczmienia diploidalnego Hohenthurm 4592/51 w celu 

skrzyżowania tych dwu form dla uzyskania odporności na mączniaka. Prowadzi się 

badania genetyczne nad odpornością na mączniaka form tetraploidalnych. Bada się 

oddziaływanie gibereliny jako stymulatora wzrostu, przy jednoczesnym stosowaniu 

kolchicyny na powstawanie poliploidów (dr D. Mettin). 

Badania nad metodyką hodowli roślin i doświadczalnictwa dotyczą przede wszyst- 

kim analizy genetycznej krzyżówek i populacji. Prace prowadzone w tym kierunku 

nad jęczmieniem mają za zadanie wyjaśnienie heterozji w pokoleniu F;, zmienności 

modyfikacyjnej w F;, współzależności i regresji w pokoleniach F; do F3 oraz ge- 

netycznej zmienności pokolenia F2 i Ез. W badaniach tych uwzględnia się wszystkie 

cechy, ważne z punktu widzenia gospodarczego: elementy struktury plonu, cechy 

jakościowe, odporność na choroby i cechy morfologiczne. W celu określenia sku- 

teczności selekcji w populacji, przebadano w populacji wzorcowej na przykładzie 

pszenicy ozimej, jaka jest szansa selekcji prowadzonej na poszczególne czynniki 

plonowania (Schmalz, 6). Oprócz badań nad jęczmieniem i pszenicą dr F. Muller pro- 

wadzi badania nad efektem heterozji żyta tetraploidalnego i diploidalnego. 

Z uwagi na brak siły roboczej występujący w całym kraju, w szczególności 

w rolnictwie, prowadzi się badania metodyczne nad uproszczeniem i mechanizacją 

techniki hodowlanej. Badania te dotyczą m.in. zastosowania techniki siewu gniaz-
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dowego (Haufensaat) pojedynków. Metoda ta, oparta na probach tego rodzaju prze- 

prowadzonych w niektórych krajach zachodnich, została zmodyfikowana i opraco- 

wana w Instytucie (Schmalz, 9). Wysiew gniazdowy stosuje się w Instytucie na po- 

lach hodowlanych z bardzo dobrymi wynikami, dzięki czemu zmniejsza się zużycie 

siły roboczej. Metoda siewu gniazdowego nadaje się do badania odporności polowej 

roślin na choroby, jak też dla oceny najważniejszych własności agrotechnicznych 

rodów hodowlanych. Obecnie opracowuje się w doświadczeniach ścisłych dalsze 

warianty tej metody w celu zastosowania jej do oceny plenności. 

W zakresie badań ściśle genetycznych pracuje się nad pszenicą ozimą i jarą, 

jęczmieniem, konopiami, pomidorami i wyką. U pszenicy bada się czynniki dzie- 

dziczności, warunkujące występowanie nekroz na liściach w pokoleniu F;. Nekrozy 

te występują we wczesnym stadium trzech listków i powodują obumieranie liści. 

Dr D. Mettin prowadzi badania cytologiczne nad sterylnością pyłku u jęczmienia, 

indukowaną gibereliną. Tematem dalszych prac jest dziedziczenie długości kłosa 

u jęczmienia. Dr L. Rath zajmuje się dziedziczeniem płci u konopi w celu uzyskania 

form jednodomowych. . 

Badania nad zastosowaniem gibereliny w hodowli roślin mają charakter głównie 

metodyczny. Próbuje się stosować geberelinę w kombinacji z zabiegiem jarowizacji 

i fotoperiodyzmem u jęczmienia i pszenicy w celu uzyskania korzystnych efektów. 

Bada się jej wpływ na żywotność pyłku w krzyżówkach międzygatunkowych (Tri- 

ticum aestivum x Tr. timopheevi) i w chowie wsobnym żyta oraz u pomidorów 

o sterylnym pyłku. Poza tym bada się oddziaływanie gibereliny na powstawanie 

mutantów u jęczmienia przy zastosowaniu substancji chemicznych (G. Kraufe). 

Organizacja pracy 

W dalszym ciągu chciałbym zwrócić uwagę na niektóre szczegóły związane z or- 

ganizacją pracy w instytutach hodowlanych. We wszystkich Instytutach, które mia- 

łem możność zwiedzić, daje się zauważyć wysoki stopień mechanizacji prac hodow- 

lanych. Wiele narzędzi i maszyn zostało wykonanych we własnym zakresie w in- 

stytutach. Zarówno w Hadmersleben jak i w Hohenthurm jest zatrudniony mecha- 

nik, którego zadaniem jest konserwacja, przerabianie, ulepszanie i konstruowanie 

nowych narzędzi i maszyn dla celów hodowlanych. W okresie prac polowych 

mechanik ów pracuje na polach hodowlanych przy siewach lub zbiorach. W szkół- 

kach hodowlanych, gdzie sieje się ręcznie, używa się do znaczenia rzędów znacz- 

nika traktorowego własnej konstrukcji. Do siewu rodów hodowlanych na poletkach 

2 do 5 m? używa się małych siewników ręcznych o szerokości 1 m, bardzo lekkich 

i bardzo prostych w obsłudze i czyszczeniu. Do większych doświadczeń używa się 

siewników samobieżnych, które zostały odpowiednio przerobione z normalnych siew- 

ników konnych przez wmontowanie silnika spalinowego. Zbioru zbóż w czasie żniw 

dokonuje się w całości maszynowo przy pomocy kosiarek, poruszanych ciągnikiem 

„Agrostroj” produkcji CSRS (do większych poletek), albo przy pomocy kosiarek 

przeznaczonych do koszenia trawy. Po ścięciu wiąże się zboże w snopy, zestawia 

w kopki i nakrywa daszkiem płóciennym w celu zabezpieczenia przed zamoknięciem. 

Omłotu doświadczeń dokonuje się albo wprost na polu (Instytut w Hohenthurm) 

albo w stodole (Instytut w Hadmersleben), dokąd zwozi się zboże na platformach, 

na których umieszcza się specjalne ramy do układania na nich snopów kombinac- 

jami z poszczególnych doświadczeń. 

Instytuty posiadają — oprócz młocarni poletkowych do omlotu wiekszych aa 

świadczeń — szereg młocarenek własnej konstrukcji. Młocarenki te są różnej wiel- 

kości i służą do młócenia bądź pojedynczych kłosów, bądź pojedynczych roślin, bądź
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wreszcie do omłotu mikropoletek. Młocarenki te są zaopatrzone w urządzenie do 
czyszczenia ziarna z plew i słomy. Widziałem także małe siewniczki własnej kon- 
strukcji, służące do wysiewania pojedynczych ziarn łubinu względnie grochu oraz 
specjalne aparaty wytrząsające do zaprawiania ziarn z pojedynczych roślin. 

Rozwinięcie racjonalizacji w zakresie mechanizacji prac hodowlanych podykto- 
wane jest w pierwszym rzędzie szukaniem oszczędności w zużyciu ludzkiej siły 
roboczej. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że nakłady na zakup nowych maszyn 
t narzędzi, zwłaszcza w krajach zachodnich, są małe z uwagi na konieczność oszczę- 
dzania dewiz. Dzięki własnym warsztatom i rozwiniętym w nich pracom konstruk- 
cyjno-racjonalizatorskim wyposażenie w maszyny i narzędzia jest bardzo dobre. 
Niektóre pomysły w tym zakresie warto by przenieść do naszych stacji hodowlanych. 

W czasie półrocznego pobytu w NRD miałem możność zaobserwować, jak układa 
się wzajemna współpraca poszczególnych instytutów. Współpraca zaczyna się od 
uzgadniania tematów badań na wspólnym zebraniu, w którym biorą udział za- 
interesowani pracownicy różnych instytutów, należących do Niemieckiej Akademii 
Nauk Rolniczych, Niemieckiej Akademii Nauk, uniwersytetów i stacji hodowlanych. 
Na zebraniach takich, prowadzonych przez dyrektora instytutu wiodącego w danym 
zakresie, dyskutuje się dany temat, sposób jego wykonania i termin wykonania. 
Każdego roku omawia się wyniki badań i omawia się nowe tematy. Pracownicy 
naukowi przyjeżdżają co jakiś czas do instytutów, z którymi współpracują, przywożą 
materiały do analiz względnie nasiona do doświadczeń, oglądają wysiane materiały 
w polu, dyskutują na roboczo przebieg badań i częściowe wyniki, korzystają 
z usprawnień w zakresie mechanizacji prac doświadczalnych. W sezonie zimowym 
odbywają się seminaria naukowe, na które przyjeżdżają pracownicy naukowi in- 
nych instytutów i stacji hodowlanych. Dzięki bliskim kontaktom i współpracy 
na roboczo, pracownicy zajmujący się określonym zagadnieniem są bardzo dobrze 
poinformowani o badaniach prowadzonych na ten sam temat w innych instytu- 
tach. Wzajemne świadczenie usług i wymiana materiałów są bardzo rozwinięte, 
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