}'xofesso:r Reijo Heir'1oneu,
Inom ramen för KungI" Skogs-

O('~

J~a.u'tbrukshögskolal1

Lantbruksakademiens utländska

forskartltbytesprogram (U:<'K 1/66; nek 1mdertecknad tillfälle
att göra en 15-dagars studieresa till Sovjetunionen under tiden

den 1'1 - 26" 7"67,, Hasan verkställdes i egenskap av professor i
jordbearbetning och den riktades i första hand Ull mar}::vetenskapliga ins-ti tutioner i j\1oskva 1 Charkov och Leningrad ..

Program'~

met planerades av herr S tfu"lkov (80m sj iiI v har grundu.tbildning
i

marklära) v~ld JordlrruksmirU.steriet :L Nlos1:-'ra .. I det följande

lämnas en kronologis}:: berättelse över reS'lll"
11 7
({J

Plyg :3tockholm

,~,

Moskva" Herr

~)tankoy

mötte på flygfältete

Prelimjnär diskussion om besöksprograrnmet och inkvartering

på Hotel Ostank'ino.
12 7
0

Deflnitivt besöksprogl'am godkilndes :l, jordbruksministeriet,

\,ra.refter dagen äg..Ylades i t Yolkhus}·;.8,llningsexpon ..
13~7

Heldagsbesö}~

'tid Tim.:L'jas8v Lantbru,ksakademi@ Professor
oc~b,

6,1/ :'.l.kadem:i.ledFJ.l::lo te;l Yl11j a.rkS) 1

där det flens hundratals väl

utställda ffiarkprofilEll' från alla världsdelar .. Tyvärr be-

härskade tolken

j il te markt~rD1:Lnologin

och utbytet a.v be-

söket blev därför rnindre än yad det hade kunnat bli .. Under
en kort fältvandr:Lng besågs hloa. ett yäxtföljdsförsök som
grun.dades redan

14& 7

år191~:o

Besök vld Do.lmtsaj ev Institut för markvetenskap .. Direktör
J egorov

0011

ir,.sti t',l~:,et;s aYdelningschefer tog emot mig och

nin,g till m::' tt arbetsområde.,. Pro:.'eijsQr A.. Rode t ohef fö;,"
"~~dp-LY'inJY'("'rl
.p'"i~'
,,·<,',·k·....."'ch.·<'l"·'j
c;.o.:P
....
\.

U'I

_''''U~

"U"-"""".~""t

..l.

profiler i

011.ka

del:'J:'~

4.~\'"

~.t..\."

"'c>dou'o"""'",
..........
t.... v &...Uv

Sov;iet;ul:lion\.m~

av

rö"" "' ....d""ln1
C!'!".,..f·
y
·...........
...,J· ö
. . ··,,· ..
,bo

QV

Dessa atu.dier utgör

grunden till uPPo0.lingen a-r to:r:Ta semidesert-omräden vid
nedre Volga .. Bättr'El utny'ttjande av vinterns nederbörd g . . nom

snösrunlande skyddsrIan te:d,ngar är nyckeln till den produktion
(upp Ull 1 .. 500 kg/ha v,3,rvete eller durra) som åstaclkornmi ta ..

I<'ör skyddsplan ter tr.; garna <IDyiinder: buskar och tl:ädarter vars

egel1 vattauförbrvJming iiI' Ii. ten .. Olika sal·tors accumrLls.
i

~ton

raarkprofilen är e.n filliKti.on av lIdkro topografln och känne-

dom om dessa törhål.Landen kan
djupplöjning ll

Q

utnyt't~a.8

genom 'melioratlv

II':au eLiJfJ..inerar natritilllots' skadliga. verkan

gencffi att lJlöja upp (i.et lager där

gi~')sutfiillningen

har ägt

rut!lQ

öy(~rsj,kt

0ye~C'

avdelninef'!n&

sor J3achti.::1 "Tur

bOJ~trest

visas .. Dr" Nina

l\~i.'1e.shina,

jordar:, arbetar llied stora

arbet8~

Avdelningens ehof profes-

och lAboratoriet kunde därfö::.' :Lnte
t.f .. chef f::ir avd ... för bevattnade
bevat·~n:L:1gsprojekt

piska. ha.vet, där den naturlj

öster om Kar:-

eR ned.erbördeu enda.st är 100 -

200 mm och den potmltiella evaporationen ca. 1.500 mu,

t.0"~o

2,,000 mm" Under sådanu förhållanden uppstår stora. sal:1.flltet!"problem, som dock kan bemästras genom överdimensionera.d }'rofylaktisk bevattning (systema t::'-sk bort tvättning a.v sal tP,::.:) 1.
kombination LIed. djup (2,5 - 3,5 m) drärHn::ing. Den "rlk1:iigu.atf;
gröd.an är bomull och dens produktion har stigit så. krafUitt

i,mporterade storA. I:.yant::!.tater bomull, nu;:nerf>. börjat expor-

-,I'

V'

uYdelnj.ngso):,ef"er lllod di,l' o Ivan ::Jumasenk(i i
i

opetsen

d~.l tog

en lång och livlig nllmän d:islrFss:i on. Tolkningen lyckftdee

svensk härkomst; I diakusBionen behandlades a:vkaatningsnivån

giak att göda-alanYändningen i den ryske.

spannmäl~produ.kt1on~

iiI' ganska blygsam och problemen andra än de sve:noka" Man
eft~rstl"ävar

on gi:.ld51ingsintenrd tet 10 - 20 kg P205 och 5

10 kg N/ha och dem.1.agj.va skall ges utealutande 1 utaädearaden (kontak-cplacertng)

o

Man var mechreten om att detta system

är olämpligt vid högre ,9;ölaljngsln t erH.l j. tet* Päl ttörsöksorganj.sationeJ:lf.li led8.l:e, prof .. };avel Nej di:::\, hade

en

dubbl.äplac~:~:ring

80m

målsättning

omfatt8..nde en liten .rtartgiva. i kontakt me')

utsädet och huvuddelrm 8

(~m

d;) UpAr\'il .. Kcnstrukt:Lonen av en så-

dan sl1n:.askin bl:l.r dock aktuell förs":", när Bkemiseringen Jl har
tramakrid.:J.t så långt att lIkontaktplacel'ingen" blir riskabel ..

17 e l'

Flyg Moskva
liga

~~ CharY~oy.

infJtitut~

Prof o

llndel'aökn:lngar~

J',es('k boa SokolovskJ.8 markvetenskap-

K~::".

Cholupak, ,:'!hef för avd .. t(jr erosions-

gay :iln bred cversikt över 1.fkrainaa markkllI'av

JeB8B

En mycket dotaljerad

Uk:raina und eJ:' åren 1958 - 62 med topografisk karta 1 ~ 10 .. 000

som underlag" Alla. Dkrainas 7 .. 000 jordbruk har numera en
serie markkartor

S:)IT',

ger informa tian om j ordmån och -art,

jektet.
För

ero~'ion3be.ki;;in,plli:nten;

har

ll'M

vLa:rhe~at

många nya modifi-

a"truerHt speciella -dllsata:::edskap på plog som grä.ver i

t~d

lDD~l

a.rbete med

det mycket Bvårs

jordbrukl'ls:i.d~J.Js

e~o&i~ne9Iobl.met

jor-

är tillfreds-

motsYfl.Tande organisationer be-

driver insil1 tutat omfa:ttan:ie forskning"-, förI5ks ... ,

plane:rings~

och upplyaninglllverkseJnhet :t. E;roBionsbe.1tiiro.pning. Nägra mil

från Charkoy har man valt en eroderad mindre dalgång till ett
demonatrat:Lonaområde som visades. Till en kostna.d av 10.000
rubel ha.r :man där byggt alla alA.dana anläggningar som man re ...

kommenderar för eroaionsbokämpningen: Jorddammar (reservoarkapaci tet ca :;0

lillJ)

byggda f:ltör'trånnor,

p~. 8,\rri:;mingeor,l!'ådet) 9 ny betongelement
i.;~r~'ll3sering

~fo!'avarolinj er li ) :?Ji.ng2· 1:

av själva dalgången, jordvallar

bort 1:rl'\.n dalgången, Salixplan te-

5
I

df!.l1; sistn&n"..x,da arnrändei3 huvudsakligen ek och

buskar. r,yaenko f

lJcm l ann u't;veck'),a de

m~st

olika

besynnerliga

lnror på \J:!.:D;::."l, oJ:!ITftdo:t1 {l,,,>ce oci:llå l3i-:t eg1Jt "gruppsyatem"
p,}::o'Srspl(1}i+'fr:":~_ni~f

1"(1",

Hu ;-vHJ. eT
J}~\~~I?,

J1..1':l.<"!.

N~

'V'<trs o::ikti,p'be'l:: l.E\T

dem()natrt$rad~s.

[d:+, ,'3[.:>.1.1"3 d e i3. t(t gr:pperna ..

i"to;,:,!·til.~:!:'j(-l:

GT)';:~j,(}'lSbek.'im:rl!,nl~l:larlH)i.;(m

'ter sig dyra

srur.ma. Da grund,läggande jordbyggrladsarbetenas kostna.d är
19torlek~}:J.asa
ytnn~

t~ 6::lQ

från

1

I'!?>,;";

J"UbEll

per

ho.~

st.orj ord. bl:'\.1k"

!'lV

:;'!ilrnat på hala den berörda
00:1

c.e::t årliga bruttonyttan

en genom.:förr\ 8ro",J.onH bolL9.~lpni;:).g ~i,r 1l'V Brunms.

storleke-

ordninge An:Ui.ggn:Lngs7.'Da dim.{'maionera.a så att överavämnming8'"

risken

f'th."'~ligg0r

'lm d. 61' f3tt är av tio .. Mångåriga hydrologi-

ska obIiH'lrvr:.itional3erier. (tnklusi ve markprofil~ns vatt~nhal t
nad till 4 - 7 meters djUp) synes föreligga från alla

typiska jordar ooh kulturer ;. hela Sovjetunionen, ,likaB!
om

19@1

jordfö:;;"bättr1ngBal'bet~naa

Ett hflildagabesök till

verkan på hydrologin@

lJOYChOBen

"Komintom" 5 mil från

Oharkovc- Sovehos!f:m har fått höga utmärkels@r oeh hör 'tyd""
lig~

till de bäata i el&Ul.dot .. Produktion.w är

kreat'tu'e'tuk .. Htlvudproduk·terna är mj <51k, kött,

betor,
l'oa~

är

k~rn

hirs,

hÖ8t'V~t6

oeh majs .. På mindre
ärt6r~

mr~a~ar

odlas

mJlng~idig
T~te,

och

floctker-

da~$utom

sol-

bchlOrl' grönsaker m"m. D@n säkraata grödan

Bom under -Qf' unaate 5 åren gett en medelakörd

på 45 dt/l~Q Sook~rbetans medelskörd är 32 ~/hat sockerhalt
18

%..

Jord och gödaling%
Mycket god chernoseJll med C~.. go cmt a hmnuslagor mad 6
Erosionaproblem fdrekol1t1Iler
WIde

mari~~")l'

knD,ppaa~

% hum"-

Entlaat ·ylsa8. a1;arkt 62.11*

ä:rt1'ivLJ 1,tms.tta .. Regelhundet) vl:i:rtf'öljd med

vT,llar (IJ:r·8.yn9oL.'1~1;l a-sy>'):\;®m) hGya;r;'ar ma,rkene goda 13truktu.:c

i

behålla:r6 rch den fast·!) gbdseLLl

te:~ukta~.

Ined det före ut7 ton

kaliBal t per h.s." Det är i förs ta hand va tte:J.faktorn

~)om

be-

mm, är långtifrån t1.11rlicklig och deso fördelning kan vara

Stati8t1~ka.uppg1ft0rl

lker!iU'@§al 5 0 100 ha
Hela

pel'~Qnal~t.rrkant

inkluai"fe aeTVisanläggningarna 900 sto

Beaättrdngx 3.s060 djur,

:r

VlUf.\1f

1" 200 kor.

mj ölkpl'odukt:1onen ä:r da.'1 dagliga arbeT.sstyrkan en arbetare

140

1<30 .... 200

Alla. fir deBf.S"utom p:rocl1 kt;t()n~,pr~llJi&:r (sizta l'>.ren upp hl1 "

ro1\.nadalöner) eft€ilraom

b1.la"

ElOV

cnos(ftna produk-r,:.on vida. överstigt~;

föl' 811&9

IDml

alla är inte lika skiokliga. i

tilllUn.pningan

tal agronomer och &.ndra Ujgokoleutbildade specialister men
aä hAr l:umera nåot1.4'1 alla sovcn08er och kolchoaere En av

specialisterna kOID!:len terade dessutom a:t;t 6ovchosama har
!!bättre disciplin än kolchoserna"u

fakultet för agrokemi och marklära. Fakultetens
A~M$

dek~ua~prof.

Mocheiko, som har lärostolen i allmän jordbrWcslära och

Av Ukrainaa ;2 miljw ha

åk~mark

bevattnas 1967 420 .. 000 ha

man denne:!. d.el stiger snabbt och skall omfatta 1 ,,500@000 ha
år 1970 och

7~5004000

ha,

illl

fjärdedel av hela åkeraroalen,

till år 2"OOOel Uk:r.aina är det utesh'.tande fråga om sprinkler-

bevattning. Datte jättelika arbete förutsätter omfattande
kanalbyggen och ommöblering av hela vattendragasystem, men
man räh-nar att det är en lönsam investering e Totalkostnaden

berälmas till 800 rub<&l per bevattnad hektar, och inom 4 år
beräknar man att få tillbaka kost.naden .. B@lvattnade områden
ger mycket höga skördar och risken för

IJl:;'S~J\räxt9

som 1 södra

Ryaaland annars all tid är överhängande, är så gott som obe-

fintlig .. D®t berättades att en ny rysk höatvetesort

":B~fBOA!ltaja

1" ger 8 .. 200 kg/hao Sockerbetaskördan ~tiger under vattning
till det dubbla, o."v .. s .. tUl. 60 -

65 tn/ha men sockerhalten

sjunker trån 18 ~s till 17 ~100

~.'.\.;
{.

..

~;.

Vat't:aet tao hu.vudsakligen från floder och kanaler men 'rl.d

~~ .

t

l:

r

"

Industriernas avfallsvatten innehåller ofta giftiga ämnfID
vars eliminering bjuder svåra problem" FBI' fenoleta del

tycka problemet bli

lö~t

med hj.älp av en

har god förmåga a. tt brYta ned dettae När

bakteries·~a.m ~om

ut~ädet

yrl1pata med

denna bakterie har man med framgårLg kunnat bevattna med
vatten innehållande 200 mg fenol/le
I Ukraina finns det vissa

stor~

områden där jordarnas salt-

hal t och alka1.ini tet är e·tt svårt problem .. Numera har man
bestämt att alla jordbruk 150m har detta problemgrat19 får

tidigare nrunnt15 har hela Ukraina markkarterata i detalje

omfattar 7..,000 ha åkermark vilket ansea vara optim.al storlek
för ®-tt kreaturstark't ,jordbruk0 Sovchosens huvuduppgift är
~

husdjuI'si'öriidl:Lng (Lantbrukshögskolans i.ns1;i tution för hus....
djursförädlinG är placerad i uUkraina" J o På j·ordbruk.s9idM var

huvudvikten lagd på foderväxtern.a ..
Odlingstelmiken var identisk med. den tidigare beskrivna

sov~

chosen IIK0mintern ti och skörderesultaten lika höga, d",v e 131\\
minst d"J.bbelt så höga som genomsnittsskördarna i republiken
Ukrainn. Vet!} beräl:na.r att bevattningen under de närmaste

åren även kowfler att fi)rdu.bbla skördarnaG Ingen synes vara
rädd för överproduktion.

Omfa ttsnde odlingstelmiska och H5rfruktnförsök var i gång
med majs och lusern .. G:rönfodermajs är den sä.kraste foderväxten $ Den ger ca 4-5 ton grönmassa (1 5 ton torr'Sub3tans)

per ha och därutöver l'rinner man of·ta fä en tldig grönfodel"""
skörd av vinterråg sorå nån på hös1jen och skördaB i

april

kraftig i fukti.ga dalar där smäl tvattell ger sto:ea tillsko·tt

vår~äd

var redan skördat och Btubbearbetning ooh plöjning

,

är u"trtL\l"hadc med

k:r.afti~a

sk:umristar och knas t erväl t använd.es

,.,.'

som tillse.tsredskap aLL tld :dir ma.rken b'Sredes för höatså.dd ..
Ogräs och växtsjukdornar utgör inga nämnvärda problem på

cherrnosem som relativt lätt kan plöjas till 50 cm: s djup ..

Söndag~

sightseeing i

LenL~grad

BefJök på Leningrads lantbrukshögskola i Pushkin ..

Vid sid.nn av TimirjaseY Akademien i Moakva är, Laningrada högskola landa'ta ledande inatitut på lantbruks:mtbildningeue om-

råde .. Den har 52 Hirostolar delad:! till 9 fakul tater ooh :;00
poaiP-graduate e'tuderahde. Ärligen tas ca 800 ordinarie studerandc och ungefär lika mycket lör

e:xtra-~ural

Den sistnärnndL1.IDclervisningeh sker. dels

SOUl

undervisning in ..

k0r.respondensunder-

visning, dels t form av konCentrerade kurser, som högskolan

ordnar i 9 underv).sningsfillaler. För sådan undervisning som
inte kan skötas per brev eller i filialerna samlas de kvällastu.derliillde till högskolan under ordinarie stud~ntemaa se-

och profe PoP .. Zajev (jordbearbetning och markvård) visade

sina institutioner och berättade om pågående arbeten" Det
visade sig att prof .. Zajevs avdelning är lika stor och har

ungefär sa.mma arbetsinriktning som jordbearbetningsavdelningen

pa Ultuna o l samarbete med hijgskolans ingenjörsavdelning har
prof" Zajev börjat utveckla kombinerade vårbruksredskap, men
detta arbete kunde tyYb.rr inte·visas eftersom försökaverksarn-

heten och tngenjörs8.vdelningen är förlagda på ett annat stälirs

,
l
<.

.,

2 mil frårl PUl'3hl{in:. Några spech11la gödselmyllningsorgan har

". '"
.,.

:r ..,.

~

10 ..

inte insått i profo Zajevs maskinkombinationer, eftersom

hela givan kan gec med utsädet (jmf. prof" ffajdens uttalande)e

Vårbrukets intensltet 09h jordpackningsproblem ingår oeka!
i

prof Zajeys försökaprogra:no Eftersom jordarts- och klimat-

förhållandena t T"eningradsområdet likna.r de svenska. skulle
fortsatt kontakt mellan vår jordbearbetrlingsavdelning och
prof. ZajeYB institution säkert vara nyttig fBI' båda parter0

Besök till ForskningsinsUtutet för agrofysik i Ltmingrad"
Institutet grundades år 1932 under ledning av akademiledamot
ÅoX o Joffe och dess uppgif·t

är att studera

II w

blyttjandet av

fysik i lantbruket". Institui;E)t har 300 anställda, varav 130
med akademisk utbildning och 8 med doktorsgrad. Institutets

vetenskapliga. sekreterare, nWllera chef för heva ttnings8.vdelningen, prof ..

~)tepa:nov

och kand .. Globus". avd .. för

mar1r.fysik~

redogjorde för några. pågående arbeten ..
Akademiledamot Moschkov inledde för några år sedan ett omfattande forskniYlgsprojekt angående växternas ljllofysiologiQ

1!'ör detta än d 8J:!lå.]. byggdes en serie

sammansi.i.ttning och

inte~"si

tet

k8.Xl

klil!l~ica.rmllare

där ljusets

varieras inom vida gränser.

Proj ektet hör till vb.xtryslologisk grl.U1dforskning men resul-

tatan kan få. prall:tisl\: t:..l.lämpning bl e [l@ i vä::dhus. Det har
visa t sig att våra kTh'1skaper om ljus- och temperaturfaktorerna

och deras samspel är e:ar:ska br:i.stfälliga .. Optimeringen av desBa
faktorer för olika kulturer kan ge stora skördeöJr.ningaro I

detta sammanhang har man börjat studera "biologisk kybernetik lt jl
vilket irmebär att man l,11ter vt0rternas transpiration och assimilation Girej{t s'tyra Jju8milj ön med hjälp av :1.nvecklad au to ..·
matisk apparatur.

P01Ytel1~

Användningen av

som marktäckningsmaterial i

grönsaksodlingen har gett mycket lovande resuliiatQ Insitutet
har särsltilt

3tud';;r~l t

filmens oetydelse för markens

värnH'~,

gaQ- och va ttenliu3hi::~lnir'-;. MarkfysiKalisk och hydrologisk

grundforskninr, intar en frnmträdande plats i institutets pro<~,

gram .. Vattenbalansstudier görs dels genom meiAl'ologieka strålnings- och evaporationamiitningar (varvid behövs 'en enhetligt
behandlad försök3yta på minst 4 ha), dels i lysimetrar aom kan

registrera en förändring på

gjorde på 1930-talet vissa

O~1

mm .. Vattnets bindning och

välk~~da

banbrytande arb0ten om

rna.rkvattnets avdunstning. Kand .. Globuij som
avdelning~

arbeta:t~

på denna

studerar särskilt nonisotermala vattenröreleel"e

Han kände väl till den yListliga litteraturen och talade bra

engelska, varf0r den korta diskussionen hlev mycket givande"
Prof. Werschjn:' n ha x'

lful:~e

vLri t ett ledande namn på marxstl-uk-

tm_'t'orskr.ir:geDf3 cmråde l Sovj et .. :E;f'ter hans bortgång leds dessa
arbeten

26 .. 7

HV

prof

&

Revu-~,

som

~,yYärr

var bortreat$

Resan hem, tåe; Leningrad - Helsingfors och därifrån flyg till
S to ckho bl@

Den ryska markvetenakapen som vid Uden före och omkring
5~k(jlskiftet

i

vissa viktiga avsni t-t in tog en ledande s·täll-

ning i hela världen, ligger utan tvekan fortfarande på en
l'

hög nivå .. Utrus"tningsmä.8sigt arbetar forskningen v15eer11gen
mesta.dels under ganska knappa förhållanden, men I!mtalet forskare och teknisk personal är både absolut och relativt eet·t
högt .. Man satsar friskt och initiatlvDkt på olika produktiona-

befrämjande projekt, och någon risk för överproduktion anses

inte föreligga. Kostnadsfrågan synes inte heller sätta. några.
snäva gränser för olika produktionsbefrämjande åtgärder .. I
tidningspressen har v.i ofta sett utdrag ur den kritik som

ryssarna sjä.lv riktar mot sitt ,lordbruk .. Exempel på denna krll'

~,

ttk finns i häfte nr ~1/1966 av den ledande ryska markve"tun.~

skapliga ·Uds.r::.rLften IIPochvove6eniye" ~ som berättar om miss-

tag och brister i IJ.ar:Y.anvä::dr, ingen, t:Ldvis i ganska bi tt6r ton ..
Mi tt intryck är ettt

s~der.a

brister narnera inte beror på briater

på markvetensY."apens ol1J.rud0 o Så var kanske del vis fallet tidi.gare
då den

inflytelse~:'ika

8.1cademilcd.amoten Lysenko kunde genom-

trumfa :Je mest besynnerliga läror och praktiska beslut. På
marksidan orsakad.e även akademiledamoten WiljamfJ en visa sned-

vridning blea® däri att han tvingade aitt växtföljdssyatem

(Travopolnaja) till områden där det är klart olämpligts Under
mitt besök fick jag höra 1..71 tik mot LysenkofJ och Wiljruna dogmer,
men numera utgör dessa j.n te mer;?, några hinder för vetmlakapligt

a.rbete,. Bristerna :!. dagens jordbruksproduktion

b~l~or

uPPmlba;r...

ligan främst på brist på gödselmedel och andra förnödenh®tor"
Dessutom tycka vissa problem förekomma. på det
plrulet~

Jag ha.r dock

~ett

org~i8ator:L8ka

nå imponerrulde ex®mpel'på välskötta

tr
I.

I

ooh ytteret produktiva jordbn:lk att jag trol" a/lit
inom en överskådlig tid

JtOlJliUer

att kunna elim.:1Jl.li}l"'a dm::t ak.utlit

krisen@
För en akademisk lb.rzre äl", det både nyttigt ooh 1ntrasaant

att få vidga sina perspektiv på det sättet Bom att besök till
Sovjetunionen ger möjlighet t:tllo
Snävt faekmäasigt ger detta kanske inte alltid sä mycket men
jag är (ivertygad om

.~tt

mera regelbundna direkta kontakta!'

vara nyttiga för båda parterö

