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ZARYS HISTORYCZNY OCHRONY ROŚLIN W POLSCE 

Dzieje ludzkości nierozłącznie związane są z walką z głodem. U pod- 
staw tej walki leżało zdobywanie zapasów żywności, które miały oddalić 
widmo głodu. Żywność uzyskiwana była między innymi z uprawy roli. 
W dążeniu swym do gromadzenia pożywienia człowiek napotykał czyn- 
niki obniżające jakość i ilość plonów, lub nawet wpływające na całkowite 
ich zniszczenie. Były to choroby i szkodniki roślin oraz chwasty. Wystę- 
powanie ich traktowane było wówczas najczęściej jako siła wyższa, wią- 
zały się z tym różne wierzenia i zabobony. Wiele czasu minęło, zanim 
człowiek zaczął poznawać mechanizm ich działania, ich biologię i ekolo- 
gię. Doprowadziło to z czasem do coraz skuteczniejszego zwalczania cho- 
rób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów. 

Najdawniejsze zabytki kultury materialnej i źródła pisane zawierają 
wiele danych o pojawach szkodników i chorób oraz o środkach zaradczych 
przeciwko nim stosowanym. Tego rodzaju przekazów historycznych do- 
starczają znaleziska pochodzące z terenu najstarszych kultur Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu, Egiptu, Indii i Europy. Liczne wzmianki o wystę- 
powaniu chorób i szkodników roślin znajdują się także w Biblii. 

Uczeni starożytności poczynili wiele trafnych obserwacji na temat wy- 
stępowania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz sposobów ich 
zwalczania. Wystarczy tu wspomnieć o pracach Hezjoda, Teofrasta czy 
Pliniusza Starszego. Wieki średnie przyniosły wyklęcia szkodników i wy- 
roki sądów duchownych i świeckich, które skazywały podsądnych na 
wygnanie lub utopienie się w morzu. Pomimo głosów protestu przeciwko 
sądzeniu stworzeń pozbawionych rozumu i woli, procesy zwierząt miały 
miejsce jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Jednocześnie jednak na- 
stąpił nawrót do racjonalnego pojmowania zjawisk przyrody, czego wy- 
razem są prace Krescencjusza z przełomu XIII i XIV wieku, który w du- 
żej mierze oparł się na doświadczeniach pisarzy rzymskich. Dzieło Kres- 
Cencjusza ,,Opus ruralium commodorum libri XIP tłumaczone było na 
kilka języków i przez szereg wieków spełniało rolę podręcznika wiedzy 
rolniczej; pierwszy polski przekład ukazał się w 1549 r. Ale dopiero póź- 
niejsze wieki przyniosły rozwój nauk przyrodniczych. Pojawili się ucze- 
ni, którzy, jak Ulisses Aldrovandi, Jan Rudolf Glauber i inni, położyli
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podwaliny pod entomologię i fitopatologię w nowoczesnym pojęciu. 
Wśród plejady uczonych XVII — XX wieku, którzy wnieśli duży wkład 
do rozwoju tych dyscyplin wiedzy, nie zabrakło także Polaków. Ich to 
zasługom i początkom ochrony roślin oraz późniejszemu rozwojowi jej 
form organizacyjnych na ziemiach polskich do wybuchu II wojny świato- 
wej należy poświęcić więcej uwagi. 

Na ziemiach polskich, od najdawniejszych czasów, choroby, szkodniki 

i chwasty występowały w nie mniejszym nasileniu niż w innych rejonach 

świata. Możemy tak dowodnie twierdzić na podstawie znalezisk archeolo- 
gicznych i pierwszych źródeł pisanych. Pod względem ilości przekazów 

kultura polska nie jest uboższa od innych kultur jej współczesnych. 
Wśród szczątków roślinnych z wczesnego okresu żelaza (okres halsz- 

tacki), które odkopane zostały w Biskupinie, Jaroń (1938) stwierdził — 

obok nasion zbóż, roślin strączkowych, oleistych, włóknistych i innych 

jadalnych i użytkowych — także wiele nasion chwastów. Są to głównie 

nasiona komosowatych i rdestowatych, a także licznie reprezentowane są 

inne gatunki chwastów występujących jeszcze obecnie. W Biskupinie zna- 

leziono także orzechy laskowe, w których są okrągłe otworki o średnicy 

l mm, będące uszkodzeniem spowodowanym przez larwę słonkowca orze- 

chowca (Balaninus (Curculio nucum L.). Są też orzechy, na których widać 

ślady zębów gryzonia. 

Jak podaje Dembińska (1967), we wszystkich stanowiskach wykopa- 
liskowych na ziemiach polskich niemal zawsze występują nasiona chwa- 

stów. Do najczęściej spotykanych należą: komosa biała (Chenopodium al- 

bum), rdest szerokolistny (Polygonum lapathifolium), rdest powojowy 
i ptasi (Polygonum convulvus i aviculare). Chwasty te były stałymi, nie- 

raz groźnymi, towarzyszami upraw. Występowały one tak powszechnie, 

że stawały się surowcem uzupełniającym zbiory roślin uprawnych i do- 

datkiem do pożywienia. 

O zachwaszczeniu upraw można wnioskować po ilości ziaren chwa- 

stów, które dostawały się do zebranego ziarna po wymłóceniu na klepisku 
(Dembińska, 1967). I tak np. w skrzyni ze zbożem pochodzącej z XI wieku, 

znalezionej w Bródnie Starym koło Warszawy, po ziarnach żyta (100 zia- 

ren), rdesty (powojowy i szerokolistny) wysuwają się na drugie miejsce 
co do ilości znalezisk (46 i 27 owocników). W wykopaliskach w Opolu, 

z okresu od połowy X do początku XII wieku, nasiona komosy białej moż- 

na było mierzyć na litry. Moldenhawer (1961) donosi także o silnym za- 

chwaszczeniu zbóż w okresie XIV — XV wieku. Znaczne przemieszanie 

roślin uprawnych z chwastami musiało mieć wówczas decydujący wpływ 

na wysokość uzyskiwanych plonów. 

Nie tylko chwasty obniżały plony. Kroniki klęsk elementarnych Wa- 

lawendera (1932) i Namaczyńskiej (1937), opracowane za okres od poło-
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wy XV do końca XVII wieku, podają wiele faktów klęskowego pojawu 
w Polsce i krajach sąsiednich szarańczy, gąsienic, „robactwa” i myszy. 
Szkodniki te, a szczególnie szarańcza, stawały się przyczyną całkowitego 
nieraz wyniszczenia plonów i wszelkiej roślinności. W efekcie powodowało 
to padanie inwentarza, drożyznę, a nawet śmierć głodową ludzi. W kro- 
nikach brak wiadomości o podejmowaniu środków zaradczych przeciwko 
tym klęskom. Ludność przyjmowała masowo występowanie szkodników 
najczęściej jako przejaw gniewu bożego. Gdy nie pomagały mało sku- 
teczne sposoby odpędzania szkodników, takich jak szarańcza — pozosta- 
wała ucieczka przed głodem ze spustoszonych terenów. 

Początków piśmiennictwa rolniczego w literaturze polskiej należy szu- 
kać w drugiej połowie XVI wieku. Pierwszym polskim podręcznikiem rol- 
nictwa jest ,„„Gospodarstwo” wydane w Krakowie w 1588 r. (Inglot, 1951). 
Autorem jest Anzelm Gostomski (1507—1587). Dzieło Gostomskiego re- 
prezentuje wysoki poziom wiedzy rolniczej. Doczekało się ono szeregu wy- 
dań (ostatnie w 1951 r.). Aż do połowy XVIII w. wszystkie później wydane 
książki rolnicze stoją niżej od ,,Gospodarstwa” (Sondel, 1965). Jest to pra- 
ca napisana samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i dostosowana 
do warunków miejscowych, chociaż autorowi nie były obce prace pisarzy 
rzymskich, zwłaszcza Kolumelli i Krescencjusza. Gostomski (1588) zwracał 
największą uwagę na uprawę roli przez dokładną orkę i bronowanie oraz 
walkę z perzem. Perz uważał za największego wroga dobrej uprawy i kul- 
tury roli. Radził go więc nie tylko niszczyć za pomocą orki i bronowania, 
lecz także wywozić i palić oraz spasać inwentarzem. Uważał za błędne po- 

zostawienie nawet najmniejszej ilości perzu na polu, „bo się znowu przyj- 
mie i żytu szkodzi”. 

Dwa lata później od „Gospodarstwa” Gostomskiego ukazało się dzieło 
księdza Marcina Grossera ze wsi Szewce koło Wrocławia pt. „Krótkie 
i bardzo proste wprowadzenie do gospodarstwa wiejskiego”. Autor nazy- 

wa je „elementarzem rolnictwa” i daje w nim dokładny opis produkcji 
roślinnej i zwierzęcej na podstawie faktycznie istniejących stosunków. 

Inglot (1954) dzieło Grossera nazywa unikatem nie tylko w śląskiej, ale 
l w europejskiej literaturze rolniczej. Grosser (1954) poświęcił w swym 
dziele sporo miejsca chorobom i szkodnikom roślin, chociaż nie zawsze 

podawał sposoby ich zwalczania. Mówiąc o uprawie dwóch „gatunków” 
rzodkwi w ogrodach podaje tylko, że „stały się one strupiaste i robaczy- 

we”. Dlatego zaleca sianie ich nie w ogrodach, lecz „na polu przy rzepie”. 
Autor obszernie omawia uprawę białej kapusty. Przestrzega też przed 
szkodnikami (chodzi tu zapewne o bielinka kapustnika — Pieris brassi- 
сае Т..): „gdy zauważy się na liściach jajka motyli, z których wyrastają 

gąsienice, trzeba je rozgnieść na liściach lub rozetrzeć przed wylęgiem 

albo też odłamać liść, na którym znajduje się robactwo i rzucić go do na-
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czynia z wodą lub zakopać, ponieważ, gdy pozwoli się im wylęgnąć, z tru- 
dem można się ich pozbyć”. Opisując przygotowania do siewu Grosser 
wspomina o zwyczaju „opalania ziarna w celu usunięcia śnieci oraz 
o zwilżeniu nasienia rozsady kapusty przed siewem w „tłuczonym czosn- 
ku”, co zabezpieczyć ma przed szkodnikami. Wprawdzie zastrzega się, że 
sam nie wypróbował tego sposobu, ale ,„zaszkodzić to nie może”. Ogółem 
w ŹVI wieku ukazało się w Polsce 25 książek mających związek z gospo- 
darstwem wiejskim. 

Teodor Zawadzki należy już do XVII wieku. Był pisarzem mniej orygi- 
nalnym, czerpiącym w dużej mierze z pracy A. Gostomskiego. Jest on 

autorem ,„Memoriale Oeconomicum”, którego pierwsze wydanie ukazało 

się w 1616 r. (Topolski, 1952). Obok różnych wskazówek dla rolników, Za- 

wadzki zaleca rolę przed siewem dobrze „sprawić i oczyścić z perzu, 

a w marcu i w maju ze zboża „zielsko wyrywać . Daje on także porady 

pielęgnacji drzew w sadzie i każe oczyścić ich korę, zbierać stare liście 

oraz usuwać gniazda gąsienic. 

Na drugą połowę XVII wieku przypada działalność Jakuba Haura 

(1632—1709). Jego prace (Podraza, 1961) zawierają szereg wskazówek 

walki z chorobami i szkodnikami roślin. Dużą wagę, podobnie jak Gostom- 

ski i Zawadzki, przywiązywał Haur do dobrej uprawy roli i niszczenia 
chwastów, w tym perzu (Haur, 1675). W swych zaleceniach zwalczania 

szkodników autor radzi: „wziąć moczu bydlęcego, przydać do tego wody, 

która się pod oliwą ustawa, społem pod jedną miarę obojga zmieszawszy, 

a przy ogniu dobrze zwarzywszy, za ostudzeniem, drzewa albo na zago- 

nach jarzyny, gdzie się to znajduje robactwo, kropić gęsto kropidłem, nie 

omylnie wyging” (Haur, 1675). 

Haur jest takze zwolennikiem „obierania gąsienic” z drzew i krzewów 

oraz szukania szkodników na zagonach rozsady celem ich spalenia lub 

zniszczenia. Szczególnie dużo uwagi poświęca kapuście włoskiej i „„swoj- 

skiej”, aby jej gąsienice nie objadły” (Haur, 1689). Zaleca więc kropić za- 

gony kapusty sokiem ruty świeżej, zrywać zaatakowane liście i palić je 

lub „dać gęsiom zjeść”, wreszcie zbierać „robactwo w garnek wody (,,kto 

na to może mieć sposobność i czas”). Przypisywał też dodatnie znaczenie 
konopiom sianym w bruzdach między zagonami kapusty. Półtora wieku 

później pogląd ten podzielał Oczapowski (1837), a zajęto się tym zagad- 

nieniem także współcześnie (Mackiewicz, 1962). Haur (1689) doradza też 

strzec nasienia rozsady. Ostrzega przed pojawieniem się na wiosnę „bia- 

ławych motyli” (bielinek kapustnik — Pieris brassicae L.), ktore są zapo- 

wiedzią wystąpienia gąsienic na kapuście. Propaguje także zniszczenie 
szkodników przy pomocy ich wrogów naturalnych (Haur, 1675). Nato- 

miast na „robactwo w zbożu, które się wołkami zwie” radzi autor ściany 

magazynów i szufle czosnkiem smarować, „bo od tego ginąć muszą”.
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Haur (1689) wspomina również o wystąpieniu szarańczy. Jeden z po- 

jawów miał miejsce za panowania Kazimierza Wielkiego w 1343 r. Sza- 

rańcza przyleciała wówczas z Węgier i spowodowała wielkie szkody „na 

polu w zbożach”, które doprowadziły do głodu, tak że „wiele ludzi ginęło 

i umierało”. W 1690 r. pokazała się „wielka nadzwyczaj” szarańcza na 

Rusi i Ukrainie, z której część przyleciała do Kraju Sandomierskiego. Była 

ona tak „sroga i gęsta jakoby chmura, że aż i widok słoneczny zaćmiła . 

Zniszczyła ona łąki, zboża, ogrody, sady, a nawet chwasty i lasy. Gdy 

przenosiła się na inne miejsce, ludzie za pomocą „huku i dźwięku” starali 

się ją odpędzić jak „złą chmurę” od swych siedzib. Gdzie na „równą ра- 

dła ziemię” było jej „na pół łokcia”. Opisując tę klęskę Haur przestrzega 

przed dopuszczeniem do rozprzestrzenienia się tego szkodnika na ziemiach 

polskich i porównuje go z rozmnożeniem się liszek na kapuście. 

Haur (1689) wypowiada się także na temat chorób roślin. Występowa- 

nie ich, jak śnieci, łączy z wykonywaniem prac polowych i układem pla- 

net podczas siewu. Za powód wystąpienia śnieci podaje także kradzież 

ziarna siewnego. Jest to przykład łączenia pojawu chorób i szkodników 

z różnymi wierzeniami i zabobonami. Proso przeznaczone do siewu radzi 

Haur „okurzyć i opalić” w celu zabezpieczenia przed śniecią i innymi cho- 
robami. Haur zaleca także zaprawianie ziarna siewnego przez wymiesza- 

nie go rękami nasmarowanymi zajęczym sadłem lub skropienie go krwią 
wróbli, co miało chronić od wyniszczenia zasiewów przez wróble. Jest on 

zaciekłym wrogiem wróbli i doradza nałożenie na każdego chłopa obo- 

wiązku dostarczenia w ciągu wiosny i lata kopy piskląt wyjętych z gniazd. 

Ochmański (1965) podaje że o walce z tymi szkodnikami piszą wszyscy 

niemal autorzy książek rolniczych od XVI do połowy XVII wieku. Powta- 
rzają przy tym zaczerpniętą od autorów klasycznych radę, aby moczyć 

ziarno siewne w wodzie ze zdechłych raków. 

Jak podaje Ochmański (1965) za Hermanem z Nejdenburku, Haurem 
Duńczewskim, Tylkowskim i Mitzlerem de Kolof, ziarno siewne zaprawia- 
no w celu ochrony zasiewów przed robactwem, wróblami i innymi szkod- 
nikami oraz w celu podniesienia jakości materiału siewnego dla zwięk- 

szenia przyszłych plonów. Aby to osiągnąć, skrapiano ziarno sokiem bar- 

winka albo rozchodnika pospolitego. Wlewano też do naczynia wodę 

1 dodawano do niej większą lub mniejszą ilość saletry. Do roztworu wsy- 

pywano zboże na 12 i więcej godzin. Istniały także recepty na sporządza- 
nie „ługu” do zaprawiania nasion o zadziwiających składnikach. I tak np.: 
„Wziąć trzeba miedzi nazwanej bizmut albo marcasita abo plumbum ci- 

nereum 1 część, saletry 3 części, tartari 2 części, to wszystko wespół sto- 
. do kadzi wodą deszczową napełnionej, która by beczek 3 w się brała, 

wrzucić przydać do tego jeszcze ługu garbarskiego, okrawki skór, kości 

różne, gnój bydlęcy, osobliwie krowieniec i owcze bobki, olej, rybią tłu- 

8 Postępy Nauk Rolniczych
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stość i inne podobne rzeczy, aby wszystko razem gniło. Przez miesiąc to 

potrzymawszy, nasienie, które wysiane być ma, tym ługiem skropić abo 

zalać, niech od niego przez noc jedną pęcznieje”. Miał to być radykalny 

środek na wszelkie robactwo, a ponadto zwiększający plony. 

Dużą rolę w uprawie roślin odgrywało zachwaszczenie pól. Dlatego też 

walce z chwastami poświęcano wiele uwagi, a problem ten często pojawia 

się w ówczesnej literaturze rolniczej. Zajmuje się tym Ochmański (1965) 

przytaczając szereg cytatów różnych autorów. Ostatnio odkryte źródło 

nieznanego autora z pierwszej połowy XVII w. także porusza sprawę 

chwastów (Baranowski, 1966). Autor ten pisał po polsku dla terenów Wiel- 

kiego Księstwa Litewskiego. Zwracał uwagę ogrodnikom na znaczenie 

niszczenia chwastów we wczesnym stadium rozwojowym. Ochmański 

(1965) podaje wykaz wymienionych przez Haura chwastów, których zwal- 

czaniu poświęcony był osobny „traktat, czyli rozdział „Składu abo skarb- 

ca ; wykaz chwastów opatrzony jest nazwami łacińskimi, które obecnie 

są stosowane. ta i 

Zasadniczy przełom w ówczesnym stanie badań na polu nauk rolni- 

czych stanowiły dzieła księdza Krzysztofa Kluka (1739—1796). Były one 

powszechnie używanymi podręcznikami w szkołach Komisji Edukacyjnej. 

Wymienić tu należy prace „O rolnictwie” i „Zwierząt domowych i dzikich 

osobliwe krajowych historii naturalnej początki i gospodarstwo”. Inglot 

(1954) uważa Kluka za pierwszego pisarza rolniczego w Polsce, który 

wprowadził do rolnictwa naukę. Poprzednio rolnictwo polskie oparte było 

nie tylko na tradycji, ale także na przesądach i zabobonach. Pierwsze wy- 

danie dzieła Kluka „O rolnictwie” ukazało się w 1779 r. 

Kluk (1954) rozumiał znaczenie ochrony roślin i mówił: „wielki jest 

zysk z rolnictwa, kiedy się przynajmniej, ile możności, uszkodzeniom za- 

pobiega '. Na poparcie tego twierdzenia przytacza Linneusza, który wyli- 

czył, że Szwecja „м samym tylko jęczmieniu”, którego ziarna „jak spa- 

lone się być zdają”, ponosi rocznie straty w wysokości 100 000 czerw. zł. 

Do tej sumy dodaje jeszcze straty spowodowane przez miotłę (Agrostis), 
śnieć (Tilletia Tul.) i inne. Jest to więc chyba pierwsza próba przedsta- 

wienia ekonomicznych efektów zabiegów ochrony roślin, do czego dzisiaj 

przywiązuje się tak wielką wagę. 

Poprawę rolnictwa, o którą walczył, upatrywał Kluk (1954) między 

innymi w zapobieganiu uszkodzeniom zbiorów przez chwasty i choroby 

oraz w zwalczaniu szkodników, które znacznie obniżają plony. Główną 

jego troską było, że „Polska Spi na pośmiewisko mądrej Europy, skarży 

się na swe niedostatki, nie chce przecież dla własnego pożytku ziemi swo- 

jej hojniejszej przyczynić doskonałości”. Myślał też o stworzeniu insty- 

tucji naukowej, która zajęłaby się badaniem biologicznych podstaw rol- 

nictwa.
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Należy też wspomnieć o zasługach Stanisława Bonifacego Jundziłła 

(1761—1847), botanika, profesora Akademii Wileńskiej (Sławiński, 1965). 

W 1791 r. wydał on w Wilnie pracę pt. „Opisanie roślin w prowincji 

W. Ks. Litewskiego naturalnie rosnących”. Brał też udział w akcji walki 

z szarańczą i ogłosił na ten temat rozprawę (Wilno, 1801). 

W pierwszej połowie XIX w. na czoło pisarzy rolniczych w Polsce wy- 

sunął się Michał Oczapowski (1788—1854). W swym 12-tomowym dziele 

„Gospodarstwo wiejskie” autor przedstawił całokształt spraw związanych 

z gospodarstwem rolnym. Staniewicz (1963) nazywa Oczapowskiego ojcem 

nowoczesnego rolnictwa polskiego. Rozdział III Uprawy roślin ogólnej 

(stanowiącej IV tom „Gospodarstwa wiejskiego ) poświęcony jest: ,,pie- 

lęgnowaniu roślin w czasie ich wzrostu, tudzież ochronie ich, począwszy 

od zasiewu, aż do sprzętu” (Oczapowski, 1836). W rozdziale tym Oczapow- 

ski omawia pochodzenie niektórych chorób roślin. Czyni to w sposób ra- 
cjonalny i upatruje ich źródło m. in. w „niedbałej uprawie gruntu, nie- 

stosownym zmianowaniu”, wreszcie łączy występowanie chorób z wpły- 

wem „nieprzyjaznego powietrza”. 

U Oczapowskiego (1836) po raz pierwszy występuje, powszechnie dziś 
używane, określenie „ochrona roślin”. Poprzednio w literaturze były licz- 

nę wzmianki na temat zwalczania chorób, szkodników i chwastów, ale 

nigdzie nie określano tych zabiegów wspólnym mianem ochrony roślin. 

Dzisiaj ochrona roślin stała się odrębną dyscypliną naukową przeżywa- 

Jącą ogromny rozwój. 
W 1833 r. Oczapowski objął stanowisko dyrektora Instytutu Agrono- 

micznego w Marymoncie. Była to pierwsza szkoła rolnicza (założona 
w 1820 r.), która dopiero pod kierunkiem Oczapowskiego doprowadzona 
została do stanu świetności i nie ustępowała przodującym uczelniom tego 
typu w Europie (Staniewicz, 1963). 

Otwarcie następnej szkoły rolniczej nastąpiło w 1856 r. w Dublanach. 

W spisie wykładów tej uczelni znalazły się takie przedmioty, jak „nauka 
o szkodnikach zwierzęcych” w wymiarze ,,1 godziny tygodniowo w pół- 

roczu letnim roku pierwszego”. Wykład kończy „ogólny pogląd na istotę 
Srodków zaradczych przeciw zwierzętom szkodliwym w ogóle” (Dubla- 

1%, 1897). Nie jest to wiele, jak na szkołę rolniczą postawioną na wysokim 
Poziomie, ale został tym zrobiony początek wprowadzenia na stałe ochro- 
ПУ roślin do programu nauczania. 

W 1862 r. przeniesiony został z Marymontu do Puław Instytut Agro- 

nomiczny, który wszedł w skład utworzonego tam Instytutu Politechnicz- 

nego i Rolniczo-Leśnego. Po okresie upadku, w wyniku klęski powstania 
styczniowego, został on zlikwidowany i w 1869 r. powstał w Puławach 
озу Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Prowadzone były tam wy- 
<ady z nauki o owadach niszczących rośliny i zbiory oraz z „nauki 

g*
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o chorobach roślin” (Erlicki, 1877). Początkowo przedmioty te nie ujmo- 
wały szerzej zagadnień zwalczania szkodliwych czynników. Następował 
dopiero stopniowy rozwój ochrony roślin, który z czasem doprowadził do 
obecnego stanu wiedzy. 

Pojawiły się w tym czasie pierwsze prace z dziedziny ochrony roślin, 
zarówno na polu zwalczania szkodników, jak i chorób roślin. Ruszkow- 
ski (1960) zalicza do nich wykazy ważniejszych szkodników opracowane 
przez Woliganga w 1820 r. oraz „raporty” i inne publikacje A. Wagi, 
Г. Łobaczewskiego, F. Brodkowskiego, G. Belkego, W. Wolniewicza, 
J. Aleksandrowicza (1860, 1861), a także L. Wajgla (1871) i innych. Min- 
kiewicz (1938) szczególnie podkreśla znaczenie prac Gustawa Belkego, 
a wśród nich wydaną w 1861 r. publikację „O szarańczy i sposobie jej 
wygubienia . Za pierwszy polski podręcznik entomologii stosowanej uwa- 
ża on wydaną w Żytomierzu w 1861 r. przez G. Belkego pracę p.t. „O owa- 
dach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu, o sposobach ustrzeżenia się 
od nich lub zmniejszenia się ich liczby”. Autor we wstępie podkreśla zna- 
czenie gospodarcze owadów i wskazuje na duże szkody przez nie powo- 

dowane. W dziedzinie chorób owadów, jak podaje Lipa (1963), pierwszym 

polskim badaczem był światowej sławy botanik L. Cienkowski (1822— 
—1887). 

Garbowski (1938) wymienia pierwsze badania florystyczno-grzybo- 

znawcze prowadzone pod koniec ubiegłego wieku na terenie b. Królestwa 

Polskiego przez S. Chełchowskiego, F. Błońskiego, A. Żmudę i B. Eichlera, 
a na terenie b. Małopolski przez J. Krupę i M. Raciborskiego. Początki 

rozwoju fitopatologii w Polsce, zdaniem tego autora, sięgają roku 1880, 

t.j. daty ukazania się pierwszego polskiego podręcznika „Choroby roślin 

gospodarskich” S. Kudelki. Natomiast na miano „ojca fitopatologii pol- 

skiej” zasłużył Józef Trzebiński (1867—1941) dzięki swym wielu pracom 

naukowym oraz wybitnej działalności praktycznej. 

Szczególnie liczne i cenne materiały pozostawił Maksymilian Siła-No- 

wicki (1824—1890), profesor zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. Jako pierwszy podkreślił on konieczność powiązania nauki 

z praktyką. Widział też potrzebę prowadzenia badań nad zwierzętami 

szkodliwymi w rolnictwie. Już w 1865 r. podjął on pracę w kierunku 

uświadomienia społeczeństwa o stratach powodowanych przez szkodniki 

1 nawoływał do prowadzenia z nimi walki, podając jednocześnie sposoby 

zwalczania (Strawiński, 1955). Minkiewicz (1938), za przełomową datę 

w rozwoju entomologii stosowanej, uważa rok 1869, w którym ukazała 

się publikacja Nowickiego pt. „O szkodach wyrządzonych w 1869 r. w plo- 

nach polnych przez zwierzęta szkodliwe”, która, jako pierwsza, miała za- 

danie rejestracji strat. W następnym roku Nowicki opublikował pierwszą 
pracę naukową o niezmiarce paskowanej (Chlorops pumilionis Bjerk.)
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z praktycznymi wskazaniami zwalczania. Brzęk (1958) podaje, że Nowicki 
zwrócił uwagę na konieczność systematycznego tępienia szkodników i to 
nie tylko w momencie ich masowego wystąpienia, lecz już w okresie ро- 
przedzającym to zjawisko. Dążył on, jako jeden z pierwszych w świecie 
przyrodników, do ujęcia spraw ochrony roślin w ramy organizacyjne, ure- 
gulowane przepisami prawnymi. Jednym z przejawów tej działalności jest 
powołanie do życia w 1871 r. przy Krakowskim Towarzystwie Rolniczym 
specjalnej komisji tzw. „owadniczej”, która miała zajmować się śledze- 
niem szkód wyrządzanych w rolnictwie przez owady oraz ich zapobiega- 
niu na zasadach naukowych. Zdaniem Ruszkowskiego (1939), zasługą No- 
wickiego była także akcja Wydziału Krajowego Galicyjskiego, zapocząt- 
kowana w myśl uchwały Sejmu Krajowego z dnia 28.1X.1869 r., zmierza- 
Jąca do stwierdzenia stanu zdrowotnego upraw polowych i rozpoczęcia 
badań naukowych chorób i szkodników roślin uprawnych. Fakt ten należy 
uznać za początek organizacji ochrony roślin na ziemiach Polski. 

Działalność organizacyjna M. Nowickiego nie miała niestety, jak się 
później okazało, większego znaczenia dla ówczesnego postępu w dziedzinie 
ochrony roślin. Jednakże zasługuje ona na uwagę, gdyż była to pierwsza 
w Europie rzucona myśl o potrzebie powstania instytucji badawczej 
ochrony roślin. Trudno się dziwić, że nie została ona zrealizowana, gdyż 
wyprzedziła ona o blisko 20 lat powstanie tego rodzaju instytucji w in- 
nych krajach o wysokiej kulturze rolnej (Miczyński, 1911). 

Współcześnie z Nowickim działał w entomologii stosowanej na terenie 
Puław A. Karpiński. Wydał on w 1877 r. podręcznik pt. „Owady szkodli- 
we w gospodarstwie wiejskiem, leśnem i domowem”, który uzupełniony 
był barwnym kluczem do oznaczania szkodników. Klucz ten miał duże 
znaczenie w kształceniu specjalistów oraz uświadamianiu rolnikom roli 
owadów szkodliwych. Nagromadzone przez Karpińskiego materiały 
i zbiory entomologiczne pozwoliły na zorientowanie się w zasięgu i nasi- 
adu występowania najważniejszych szkodników roślin (Węgorek, 1964, 

68). 

Wybitnym entomologiem, który położył wielkie zasługi dla rolnictwa 
oraz leśnictwa, był Zygmunt Mokrzecki (1865—1936). Swą bogatą dzia- 
łalność naukową i organizacyjną rozwinął początkowo w Rosji, potem 
przejściowo w Bułgarii i mimo propozycji objęcia zaszczytnych stanowisk 
w innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, wrócił do 
Polski. Tu poświęcił swą wielką wiedzę i talent organizacyjny, która 
pozwoliła położyć podwaliny pod nowoczesną ochronę roślin (Czyżew- 
ski, 1935). Jak podaje Węgorek (1968), Z. Mokrzecki stworzył podstawy 
praktyczne dla biologicznej walki ze szkodnikami, a także wprowadził do 
walki z nimi metodę mechaniczną, uprawową i chemiczną. Wiele z jego prac i osiągnięć miało charakter pionierski nie tylko na obszarze jego dzia- 

>
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łalności, ale także w całej Europie. Z osobą Mokrzeckiego łączą się też po- 

czątki powstania zorganizowanej terenowej służby ochrony roślin i współ- 

praca międzynarodowa na tym polu. 

Pionierem w dziedzinie badań nad chorobami roślin był Edward Jan- 

czewski (1846—1918). Kierował on Zakładem Botaniki Uniwersytetu Ja- 

giellońskiego w Krakowie. Z jego pracowni wyszli wybitni fitopatolodzy, 

którzy zasłużyli się w naukowej i praktycznej działalności na polu walki 

z chorobami roślin w Polsce (Strawiński, 1955). Garbowski (1938) wymie- 

nia liczne prace pochodzące z pracowni prof. Janczewskiego. Są to prace 

mikologiczne i florystyczne E. Namysłowskiego, K. Roupperta. K. Stec- 

kiego i A. Wodziczki. Do najwcześniejszych prac grzyboznawczych oma- 

wianego okresu, dotyczących b. Małopolski Wschodniej, zaliczane są pu- 

blikacje Bobiaka. Nieco późniejsze są prace Z. Chmielewskiego i A. Wró- 

blewskiego, którzy byli uczniami M. Raciborskiego. 

Popularne kalendarze z drugiej połowy XIX w,, obok ogólnych wia- 

domości rolniczych, podawały również zalecenia z dziedziny ochrony ro- 

ślin. Znaleźć tam można rady dla ogrodników, jak zwalczać szkodliwe 

owady (Unger, 1855) oraz zalecenia przeciwko mączniakom, a także prze- 

ciwko takim szkodnikom, jak mszyce i pchełki (Kalendarz popul.-ziem., 

1686). 

Czasopisma poświęcone sprawom rolnictwa, podobnie jak kalendarze, 

podawały szereg rad mających przyczynić się do podniesienia plonów 

: wyniszczenia chorób i szkodników. Ceniony wówczas „Tygodnik Rolni- 

czo-Technologiczny”, wydawany w Warszawie pod redakcją N. Kurow- 

skiego, zaleca np. „powiększenie urodzajności drzew owocowych za pomo- 

cą czarodziejskiego pomologicznego pierścienia” (Anonim, 1835.1). Podob- 

ne rady dawane sadownikom, a także wyjaśnienia powodów chorób drzew 

owocowych, nie zawsze mogły przyczynić się do polepszenia zdrowotności 

sadów (Anonim, 1835.2). | 
Są też zaskakujące zalecenia zwalczania szkodników, które w żadnym 

wypadku nie mogły dać realnej poprawy. I tak stwierdzeniu coraz groż- 

niejszego mnożenia się owadów niszczących zasiewy ozime i jare towa- 

rzyszy podanie środka zaradczego, uważanego za najskuteczniejszy: 

„„Zmieszać w równych częściach na wagę sadła najstarszego, czosnku do- 

brze utłuczonego, dziegciu i smoły; wszystko na jednostajną masę urobić 

itą masą podczas orki, mianowicie wiosennej i jesiennej, często smarować 

dolną część pługa, a nawet i odkładnic: odrażająca woń tej mieszaniny 

podobno w części gubi owad, a w części zmusza go do wydalenia się” (Ano- 

nim, 1837.5). 

Czasopisma rolnicze sygnalizowały także pojawienie się groźnych cho- 

rób i szkodników roślin (Jarocki, 1837). Niekiedy podawano równocześnie 

sposoby ich zwalczania. Zalecenia te były jednak najczęściej tego typu 

6
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jak „zbieranie i niszczenie” masowo występującego szkodnika, lub mało 

skuteczne, gdyż nie oparte na znajomości jego biologii i ekologii. Donie- 

sienie o licznym wystąpieniu owadów i czarnej gąsienicy, niszczących 

ozime zasiewy ,rzepowe”, zaopatrzone jest zaleceniami zwalczania. Jako 

skuteczny środek niszczenia tego szkodnika podawane jest „utrzymywa- 

nie w nocnej porze po ugorach ognia, mocnym płomieniem gorejącego; 

ponieważ szkodniki te wlatują do ognia i w ten sposób giną”. Drugim spo- 

sobem jest posypywanie „brzegu roli pod zasiewy ozime przeznaczonej” 

grubą warstwą popiołu (Anonim, 1837.3). Ten wał z popiołu powinien być 

„na cztery cale szeroki i tyleż nad ziemię wysoki”, dla pewności należy 

go jeszcze „do pewnej głębokości w ziemię wpuścić”. Innym jeszcze spo- 

sobem zwalczania było kopanie rowków ochronnych (Waga, 1837). Chodzi 

tu zapewne o masowe wystąpienie gnatarza rzepakowca (Athalia colibri 

Christ.), który powodował duże szkody w uprawach rzepaku. Przeciwko 

szkodnikom zalecano także ziarno przed siewem skropić wywarem z cze- 

remchy, gdyż „robactwo nie cierpiąc przykrego zapachu czeremchy, nie 

czyni napaści zasiewom” (Anonim, 1837.4). Podawane zalecenia powodo- 

wały nieraz polemiczne uwagi ówczesnych specjalistów (Jarocki, 1837). 

Na łamach czasopism, na temat występowania szkodników, zabierali głos 
także szanowani praktycy-rolnicy (Tyzenhaus, 1938), których wypowiedzi 
uzupełniane były przez naukowców (Waga, 1838). 

W drugiej połowie XIX w. czasopisma rolnicze reprezentowały znacz- 
nie wyższy poziom aniżeli w pierwszej połowie tego stulecia. Odegrały 

one dużą rolę w szerzeniu nowoczesnej wiedzy rolniczej (Rutkowski, 1950). 

Przejęły one z czasem zadanie informowania rolników o ostatnich zdo- 
byczach wiedzy, w tym także na polu ochrony roślin. Znajdują się tam 

np. doniesienia o odkrytym ostatnio „owadzie zrządzającym chorobę ziem- 
niaków” (Anonim, 1854.7). Mowa jest o pchełce ziemniaczanej (Psylliodes 

ajfinis Payk.), która wyrządzała duże szkody na plantacjach ziemniaków. 

Obecnie szkodnik ten nie ma większego znaczenia. Podawano zalecenia 

zwalczania środkami chemicznymi, jak wapno palone, gips, fosłor i inne. 
Środkiem zaradczym przed rozprzestrzenianiem się tego szkodnika miało 
być zarządzenie, aby „ziemniaki w miejscach występowania choroby nie 

oyły uprawiane przynajmniej przez dwa po sobie następujące lata”. Już 

wówczas żądano tworzenia rejonów zamkniętych uprawy ziemniaków 
„izolowanych od siebie w sposób naturalny przez lasy, rzeki i łąki” (Ano- 

UM, 1854), Podawano także szereg środków zaradczych przeciwko zarazie 

<iemniączanej (Phytophthora infestans DB), przytaczając nawet w niektó- 

rych przypadkach wyliczenie kosztów zabiegu (Anonim, 1854.8). Pośród 

innych zaleceń znajdują się także środki zaradcze przeciwko śnieci cuch- 

"ącej (Tilletia tritici Wint.) (Anonim, 1855.9) oraz kilka sposobów zwal- 
czanią wołka zbożowego (Calandra granaria L.) (Anonim, 1854.6).
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W pierwszych latach XX w. czasopisma rolnicze zamieszczają liczne 

informacje na temat pojawu oraz sposobów zwalczania chorób i szkodni- 

ków roślin uprawnych. Daje się zauważyć znaczne ożywienie i zaintere- 

sowanie sprawami ochrony roślin. Zwraca się więc uwagę na higienę gle- 

by w związku z występowaniem nicieni (Anonim, 1902.10), zaleca zapra- 

wianie ziarna siewnego (Langie, 1904) i chemiczną walkę z chwastami 

(Anonim, 1904.13). Sadownicy znajdują praktyczne rady zwalczania 

szkodników za pomocą opasek chwytnych (Anonim, 1902.11), a na począt- 

ku roku (w marcu) otrzymują dokładne zalecenia, jakie zabiegi ochronne 

należy w tym okresie w sadzie przeprowadzić (Anonim, 1908.14). Są także 

opublikowane szczegółowe omówienia pojawu oraz nasilenia chorób 

i szkodników w minionym roku (Miczyński, 1911), co można uznać za po- 

czątki akcji prognoz i sygnalizacji, która rozwinęła się i spełnia ważną 

rolę we współczesnej ochronie roślin. W ostatnich latach przed pierwszą 

wojną światową ,„ Tygodnik Rolniczy” przynosi bardzo wiele informacji 

na temat chorób i szkodników oraz ich zwalczania. Zainteresowanie tymi 

zagadnieniami stawało się powszechne. 

Znacznie wcześniej ukazały się, pierwsze na ziemiach polskich, zarzą- 

dzenia władz zmierzające do zwalczania chorób i szkodników roślin 

uprawnych. W dniu 1 marca 1803 r. magistrat miasta Poznania, pod karą 

grzywny, zarządził oczyszczanie na wiosnę drzew owocowych i niszczenie 

gąsienic (Priimers, 1912). W 1817 r. we Wrocławiu wydany został urzędo- 

wy nakaz starannego mycia ziarna siewnego, celem uniknięcia przenosze- 

nia chorób (Braun, 1965). Jak podaje Węgorek (1959), tygodnik rolniczy 

„Ziemianin”, ukazujący się w Poznaniu, doniósł o wydanym w dniu 

21 marca 1878 r. obwieszczeniu, w którym „rejencya poznańska zwraca 

uwagę na „możliwe znowu ukazanie się chrząszcza kolorado i połączone 

z tym dla ziemniaków niebezpieczeństwo, celem odwrócenia którego radzi 

zwracać baczną uwagę na pola ziemniaczane, a w razie ukazania się 

chrząszcza natychmiast energicznych chwycić się środków dla jego wy” 

gubienia”. Pierwsze ostrzeżenie o możliwości pojawienia się stonki ziem- 

niaczanej ukazało się w tymże tygodniku trzy lata wcześniej. 

Zarządzenia władz i urzędowe obwieszczenia o obowiązku zwalczania 

chorób i szkodników były pierwszymi próbami ujęcia ochrony roślin 

w ramy organizacyjne. Poczynaniom tym brak jednak było jednolitego 

1 fachowego kierownictwa. 

Projekty stworzenia odrębnej placówki poświęconej ochronie roślin 

padały kilkakrotnie; ale dopiero inicjatywa Towarzystwa Ogrodniczeg? 

Warszawskiego (TOW) została uwieńczona powodzeniem. Jak podaje. Kul- 

wieć (1904), sprawa ta została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Przy” 

rodniczej TOW w dniu 13.X1.1902 r. Następnie powołana została specjalna 

komisja, która zajęła się dalszymi pracami organizacyjnymi. Program
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działalności pracowni ochrony roślin zaakceptowany został przez zebranie 
ogólne TÓW w dniu 27.IV.1903 r. Organizacja nowej pracowni oparta zo- 

stała na wzorach Pracowni Entomologicznej prowadzonej od 10 lat przez 
Z. Mokrzeckiego w Symferopolu na Krymie (obecnie Akmeczet). Działal- 
ność pracowni rozpoczęta została z dniem 1 marca 1904 r. w Warszawie, 

przy ulicy Bagatela 3, pod kierownictwem K. Kulwiecia. Powstanie pierw- 

szej placówki ochrony roślin o zadaniach praktycznych stało się kamie- 

niem milowym w organizacji ochrony roślin na ziemiach polskich. 

W marcu 1904 r. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie ogłosiło ode- 

zwę, w której informowało o utworzeniu nowej placówki. Stwierdzono 

przy tym brak dotychczas „instytucji czuwającej nad bezpieczeństwem 

roślin uprawnych i użytecznych dziko rosnących”. Zadania te miała speł- 

nić pracownia „przeznaczona do badań nad ochroną roślin” (Anonim, 

1904,12). Odezwa ta zawierała jasno sprecyzowany program działania pra- 

cowni oraz apel do wszystkich osób i instytucji związanych z rolnictwem 

o nawiązanie współpracy. Rozesłana została do spółek, towarzystw, kół 

rolniczych oraz do pism i instytucji naukowych. 

Zatroszczono sie też o stworzenie grona stałych korespondentów, któ- 

rych zadaniem było przysyłanie informacji o pojawie szkodników, tak jak 

to jest stosowane obecnie. W nagrodę za dostarczone informacje mieli oni 

wówczas, na równi z osobami niezamożnymi, zapewnione bezpłatne po- 

rady. 

Pierwsza pracownia naukowa do badań nad ochroną roślin przecho- 
dziła różne zmiany organizacyjne. W 1911 r. trzy instytucje: Towarzystwo 

Ogrodnicze Warszawskie, Centralne Towarzystwo Rolnicze i Związek Za- 

wodowy Cukrowni Królestwa Polskiego połączyły swoje wysiłki celem 

przekształcenia pracowni na instytucję o szerszym zakresie działania, 
tj. na Stację Ochrony Roślin (Gorjaczkowski, 1933). Największy rozwój 

działalności Stacji datuje się na lata 1912, 1913 i początek 1914 r. Nawią- 

zana została współpraca ze wszystkimi organizacjami rolniczymi na tere- 

nie b. Królestwa Polskiego. Na czele stacji stanął Józef Trzebiński. 

Rozbudowana placówka wzbudziła duże zainteresowanie wśród sfer 
rolniczych i ogrodniczych, czego dowodem może być liczba 334 porad 
udzielonych w 1912 r., podczas gdy poprzednio udzielano ich zaledwie kil- 
kanaście rocznie (Trzebiński, 1925). Doświadczenia terenowe stacja pro- 

wadziła w Wilanowie, w Morach, majątku TOW i na stacji rolniczej w So- 

bieszynie. Doświadczenia te obejmowały ważniejsze tematy rolnicze 

l ogrodnicze. Stacja prowadziła także szeroką działalność popularyzatorską 

i propagandową. | 
Okres wojny 1914—1918 r. odbił się ujemnie na działalności stacji. 

Dopiero po odzyskaniu niepodległości Stacja Ochrony Roślin TOW po- 
nownie rozwinęła się i objęła swym zasięgiem trzy województwa: war-
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szawskie, łódzkie i białostockie. Stacja korzystała z zasiłku Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych i pracowała nad organizacją ochrony roślin 
na wyznaczonym terenie. 

Bogatą tradycję ochrony roślin ma także Kraków. Jak podaje Trze- 

biński (1925), prawie równocześnie ze Stacją Ochrony Roślin w Warsza- 

wie został utworzony w Krajowej Stacji Rolniczej w Krakowie osobny 

Oddział Ochrony Roślin pod kierunkiem E. Namysłowskiego. Oddział ten 

jednak od samego początku był słabo wyposażony i pierwsza wojna świa- 

towa położyła kres jego istnieniu. Zakład Rolniczy Doświadczalny Uni- 

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzony przez S. Jentysa, 

zajmował się także od 1908 r. rejestracją występujących chorób i szkodni- 

ków roślin oraz udzielaniem porad i wyjaśnień zgłaszającym się osobom 

(Garbowski, 1938). Wreszcie w 1912 r. Krakowskie Towarzystwo Rolnicze 

zorganizowało, pod kierunkiem E. Jaczewskiego, Dział Ochrony Roślin 

(Zaleski, 1952). Dalsza placówka ochrony roślin w Krakowie powstała 

w 1916 r. przy Zakładzie Zoologii Uniwersytetu pod kierunkiem L. Si- 

towskiego. Placówka ta została nazwana Krajową Stacją Doświadczalną 

dla badania szkodników zwierzęcych na roślinach. Po przeniesieniu 

w 1921 r. L. Sitowskiego na profesora Uniwersytetu w Poznaniu, stacją 

kierował J. Pruffer (Minkiewicz, 1938). Następnie, w 1927 r., zorganizo- 

wana została Stacja Ochrony Roślin przy Małopolskim Towarzystwie Rol- 

niczym w Krakowie (Rouppert, 1933). Działała ona pod kierunkiem Kazi- 

mierza Roupperta na terenie woj. krakowskiego i kieleckiego. 

Na terenie b. Galicji pierwsza placówka poświęcona ochronie roślin 

powstała w 1910 r. Utworzył ją Wydział Krajowy, jako Oddział Ochrony 

Roślin przy Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie (Krasucki, 19338). Kie- 

rownictwo objął K. Miczyński. Oddział przyłączono tymczasowo do Kate- 

dry Rolnictwa Akademii Rolniczej w Dublanach, gdzie czynny był do 

1914 r. i ponownie, po przerwie spowodowanej wojną, od 1921 r. W pierw- 

szym okresie działalności największy rozwój placówki przypadł na lata 

1910—1912. Ogłoszono wówczas, w różnych czasopismach rolniczych, sze- 

reg artykułów o szkodnikach owadzich i chorobach roślin. W ciągu trzech 

lat udzielono około 900 porad (Krasucki, 1925). 

Po wznowieniu działalności, w 1921 r., Oddział, przekształcony na Za- 

kład Ochrony Roślin pod kierunkiem A. Krasuckiego, rozwinął szeroką 

działalność naukową i popularyzatorską. Następnie w 1925 r. Zakład uległ 

likwidacji, a powstał w jego miejsce Dział Ochrony Roślin przy Państwo- 

wej Stacji Botaniczno-Rolniczej, pracujący nadal pod kierownictwem 

A. Krasuckiego (Minkiewicz, 1938). Nowa placówka rozpoczęła ożywioną 
działalność i przystąpiła do organizowania ochrony roślin na terenie 

trzech b. południowo-wschodnich wojęwództw (lwowskiego, tarnopolskie- 

go i stanisławowskiego).
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Należy także poświęcić nieco uwagi stacjom rolniczym. Jak podaje 
Trzebiński (1925), niektóre z nich brały czynny udział w pracy nad ochro- 
ną roślin. Z najstarszej Stacji Rolniczej w Sobieszynie wyszły, jeszcze 
w ubiegłym stuleciu, prace A. Sempołowskiego nad odkażaniem zboża 
przeciw głowni. W. J. Karpiński, kierownik Stacji w Jeżowie, subsydio- 
wanej przez Zawodowy Związek Cukrowni Królestwa Polskiego, ogłosił 
w pierwszym dziesięcioleciu XIX w. w „Gazecie Cukrowniczej” szereg 
prac dotyczących zgorzeli siewek buraka cukrowego. Wszystkie stacje 
i pola doświadczalne podawały w swych sprawozdaniach ważne spostrze- 
żenia nad występowaniem chorób i szkodników roślin. Żywe zaintereso- 
wanie ochroną roślin ujawniła Stacja Rolnicza w Bieniakoniach pod Wil- 
nem, działająca pod kierownictwem W. Łastowskiego. 

Znaczny rozwój ochrony roślin zaznaczył się w pierwszych latach po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wyrazem jego było powołanie do 

życia szeregu nowych placówek poświęconych ochronie roślin. 

W 1918 r. przy Państwowym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach powstał Wydział Ochrony Roślin z podległym Działem Ento- 
mologii, który od 1921 r. przemianowany został na samodzielny Dział En- 
tomologii (Minkiewicz, 1933). Kierownikiem wydziału został J. Trzebiń- 
ski, a podległego działu S$. Minkiewicz. Także w 1921 r. pod kierunkiem 
L. Garbowskiego rozpoczął działalność Wydział Chorób Roślin PINGW 
w Bydgoszczy (Garbowski, 1933). Placówka ta powstała na miejscu ist- 
niejącej od 1906 r. analogicznej instytucji pruskiej, którą władze polskie 

przejęły w stanie całkowitej dewastacji. 
W 1925 r. powstała Śląska Stacja Ochrony Roślin w Cieszynie (Pie- 

karski, 19383), która działała na terenie woj. śląskiego oraz Stacja Ochrony 

Roślin Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu (Kuryłło, 19338), dziata- 
Jąca na terenie woj. poznańskiego. W 1928 r. powstała Stacja Ochrony 
Roślin w Wilnie (Trzebiński, 1933) z terenem działania na obszarze b. woj. 
wileńskiego i nowogródzkiego oraz Wołyńska Stacja Ochrony Roślin 
w Łucku (Dąbrowski, 1933) działająca w b. woj. wołyńskim. W 1929 r. po- 
wołany został do życia Dział Ochrony Roślin Zakładu Doświadczalnego 
Uprawy Torfowisk pod Sarnami (Boczkowska, 1933) z terenem działania 
w b. woj. poleskim, który jednak nie przekształcił się w Stację Ochrony 
Roślin. 

Rok 1930 przyniósł uruchomienie Oddziału Łódzkiego Stacji Ochrony 

Roślin Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego w Łodzi (Strawiń- 
Ski, 1933) z terenem działania w woj. łódzkim i Stacji Ochrony Roślin Po- 
morskiej Izby Rolniczej w Toruniu (Anonim, 1933.15) z działalnością 
W Woj. pomorskim. Wreszcie w 1934 r. powstała Stacja Ochrony Roślin 
w Lublinie, w 1936 r. w Kielcach, a w 1937 r. w Białymstoku i Brześciu 
nad Bugiem (Ruszkowski, 1939).
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Stacje ochrony roślin powstawały początkowo przy różnych towarzy- 
stwach rolniczych, wyższych uczelniach i zakładach doświadczalnych. 
Brak im było koordynacji pracy i wspólnego kierunku działania. Dopiero 

w 1928 r. podporządkowano wszystkie stacje ochrony roślin izbom rolni- 

czym, co nadało im jednolity charakter (Ochrona Roślin, 1946). W ten spo- 

sób stworzony został główny trzon służby ochrony roślin, składający się 

z 13 stacji ochrony roślin, których zadaniem było czuwanie nad podnie- 

sieniem stanu zdrowotności roślin użytkowych na powierzonym terenie. 

W jednym przypadku obejmował on teren trzech województw oraz 

w jednym dwóch województw, a w pozostałych ograniczał się do jednego 

"województwa (Ruszkowski, 1939). 

Stacje te nastawione były przede wszystkim na pracę terenową, 

a działalność naukowo-badawczą mogły prowadzić tylko w bardzo ogra- 

niczonym zakresie. Głównym ich zadaniem było: poradnictwo, prowa- 

dzenie lustracji zdrowotności upraw, kwalifikacje, rejestracja występo- 

wania chorób i szkodników oraz powodowanych przez nie szkód, organi- 

zacja kursów, wystaw i propaganda ochrony roślin. Stacje kontrolowały 

także wykonywanie obowiązku zwalczania chorób i szkodników przewi- 

dzianych przepisami. Do obowiązków stacji należało również wydawanie 

świadectw zdrowotności dla płodów wywożonych i kontrola importu. 

W Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych zorganizowany był przy 

Wydziale Produkcji Roślinnej specjalny Referat do spraw Ochrony Roślin 

(Ochrona Roślin, 1946). 

Prace naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony roślin oraz koordyna- 

cja pracy stacji ochrony roślin skoncentrowane zostały w Państwowym 

Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW) w Puławach i Bydgoszczy, 

a w zakresie ochrony lasów w Instytucie Badawczym Lasów Państwo- 

wych w Warszawie (Ruszkowski, 1939). 
Zadania PINGW realizowane były za pośrednictwem Wydziału Cho- 

rób i Szkodników Roślin, który z kolei posiadał trzy samodzielne działy 

o następującym zakresie prac: 

1. Dział Szkodników Roślin (Entomologiczny) prowadził badania nad 
biologią owadów i innych zwierząt szkodliwych lub ich wrogów natural- 

nych, a także opracowywał metody ich zwalczania. 

2. Dział Chorób Roślin (Fitopatologiczny) prowadził badania nad cho- 

robami roślin i opracowywał metody ich zwalczania. 

3. Dział Ochrony Roślin przeprowadzał doświadczenia nad zwalcza” 

niem szkodników i chorób roślin, opracowywał metodykę prac doświad- 

czalnych, organizował doświadczenia zbiorowe wspólnie ze stacjami 

ochrony roślin i zakładami doświadczalnymi. Zestawiał także wyniki do- 

świadczeń, wypróbowywał środki i aparaturę oraz utrzymywał kontakt 

z wytwórniami środków i aparatury. Wspólnie z siecią stacji ochrony To"
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ślin prowadził rejestrację chorób i szkodników roślin. Opracowywał mie- 
sięczne i roczne sprawozdania zdrowotności upraw. Ponadto do zadań 
Działu Ochrony Roślin należało koordynowanie i kontrola pracy stacji 
ochrony roślin oraz współpraca z innymi instytucjami w dziedzinie ochro- 
ny roślin. Organizowane były także przez Dział zjazdy i konferencje te- 
renowej służby, prowadzona działalność wydawnicza („Rocznik Ochrony 
Roślin”) i popularyzatorska w formie wydawania ulotek i plakatów. 
Wreszcie Dział Ochrony Roślin współpracował w opracowywaniu projek- 
tów ustaw i rozporządzeń w dziedzinie ochrony roślin. 

Przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych istniała Sekcja Ochro- 
ny Roślin Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie, której zadaniem 
było koordynowanie współpracy 30 zakładów doświadczalnych rolniczych 
1 ogrodniczych z PINGW i 13 stacjami ochrony roślin. Komisja dążyła do 
ujednolicenia metod pracy doświadczalnej w dziedzinie ochrony roślin, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień o znaczeniu ogólnokrajowym 
(Ruszkowski, 1939). Komisja ta powstała w 1930 r., początkowo przy 
PINGW, pod nazwą Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie Rolni- 
czym (Minkiewicz, 1938). 

Z, innych organizacji zajmujących się ochroną roślin, Minkiewicz 
(1938) wymienia Polski Związek Entomologiczny z siedzibą we Lwowie, 
który powstał w 1919 r. i skupiał zarówno entomologów teoretyków, jak 
też zajmujących się entomologią stosowaną. W ramach tego Związku, 
w 1985 r., powstała Sekcja Entomologii Stosowanej o praktycznym pro- 
gramie działania. Istniała także Sekcja Ochrony Roślin Związku Rolni- 
czych Zakładów Doświadczalnych RP w Warszawie. W 1931 r. założone 
zostało w Warszawie Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin, na którego 
czele stanął Z. Mokrzecki. 

W okresie międzywojennym istniejące placówki naukowe i badawcze 
okazywały dużą pomoc w praktycznej ochronie roślin. Obok prowadzo- 
nych prac naukowo-badawczych w dziedzinie fitopatologii i entomologii 

brały one udział w szerzeniu wiadomości o chorobach i szkodnikach roślin, 
a także uczestniczyły w akcjach zwalczania. Jak podaje Strawiński (1950), 
należały do nich: powstała w roku 1921 przy SGGW w Warszawie Kate- 
dra Entomologii i Ochrony Lasu (kier. prof. Z. Mokrzecki) oraz Fitopato- 
logii (kier. prof. W. Siemaszko). Na Uniwersytecie Poznańskim Katedra 
Zoologii i Entomologii (kier. prof. L. Sitowski), a we Lwowie, przy Poli- 
technice na Wydziale Rolniczo-Leśnym, Instytut Ochrony Lasu (kier. 
Prof. A, Kozikowski). Ponadto w Warszawie zorganizowany został 
W 1926 r. Dział Buraka Cukrowego Przemysłu Cukrowniczego (dyr. 
A. Chrzanowski). Minkiewicz (1938), obok podkreślenia zasług dla rozwo- 
Ju entomologii stosowanej placówek wyższych uczelni, w tym szczególnie 
kier owanych przez profesorów Z. Mokrzeckiego, L. Sitowskiego i A. Ko-
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zikowskiego, wymienia także działalność na tym polu szkoły nieakade- 

mickiej, jaką była Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. 

Ważne przyczynki do rozwoju entomologii stosowanej wniósł K. Simm — 

kierownik Zakładu Zoologii tej szkoły. 

Czynione były także wysiłki celem wydania czasopisma naukowego 

poświęconego ochronie roślin. Nastąpiło to w 1925 r., kiedy dzięki sub- 

wencji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych zaczęto wydawać pod 

redakcją W. Gorjaczkowskiego „„Choroby i Szkodniki Roślin'. Pismo to 

z braku środków wkrótce upadło. W 1929 r. staraniem Związku Rolniczych 

Zakładów Doświadczalnych Rzeczypospolitej, pod redakcją A. Chrzanow- 

skiego, zaczęło ukazywać się czasopismo „Choroby Roślin” (wyszły 4 ze- 

szyty). Pismo to uznane zostało za oficjalny organ Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Roślin (Zaleski, 1952). W 1933 r. zaczął ukazywać się, wydawany 

z zasiłku Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, „Rocznik Ochrony 

Roślin”, pod redakcją J. Ruszkowskiego i L. Garbowskiego, poświęcony 

specjalnie zagadnieniom entomologii stosowanej i fitopatologii (Minkie- 

wicz, 1938). Wydawane też były „„Prace Wydziału Chorób Roslin PINGW” 

w Bydgoszczy pod redakcją L. Garbowskiego. 

Niezależnie od czasopism ściśle kierunkowych, publikacje poświęcone 

ochronie roślin ukazywały się także w innych czasopismach rolniczych 

i sprawozdaniach towarzystw naukowych. Obszerną bibliografię polskich 

prac entomologicznych i fitopatologicznych, począwszy od najdawniej- 

szych, aż do okresu międzywojennego włącznie, podają Minkiewicz (1938) 

i Garbowski (1938). Obok prac naukowych, w okresie międzywojennym 

ukazywało się w regionalnych pismach rolniczych wiele publikacji popu- 

larnych i popularno-naukowych na tematy związane z walką z chorobami 

i szkodnikami roślin. 

Po roku 1918 jednym z pierwszych zadań stało się wydanie odpowied- 

nich przepisów prawnych regulujących sprawy ochrony roślin. Należy do 

nich Ustawa z 2.8.1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwi- 

stej) (Dz. U. RP, 1919); właściwa nazwa szkodnika bawełnica korówka 

(Eriosoma laningerum Hansum), nakładała ona na właścicieli obowiązek 

rejestracji szkółek drzew owocowych w urzędach powiatowych. Szkółki 

podlegały następnie lustracjom i w razie wykrycia szkodnika istniał za- 

kaz sprzedaży i nieodpłatnego zbywania materiału zarażonego oraz nakaz 

zwalczania. Za przekroczenie ustawy groziła grzywna do 3000 Mkp, 

względnie areszt do 90 dni. 

Ukazały się pierwsze okólniki Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań- 

stwowych wydane w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się szkodników. 

I tak okólnik nr 10 z dnia 15.4.1919 r. w sprawie tępienia chrabąszcza ma- 

jowego zwracał uwagę na groźbę klęski i polecał zbieranie chrabąszczy 

i niszczenie pędraków w czasie orki (Dz. Urz. MR, 1919), a okólniki nr 8
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(Dz. Urz. MR, 1919), nr 10 (Dz. Urz. MR, 1919), nr 11 (Dz. Urz. MR, 1919) 

inr 12 (Dz. Urz. MR, 1919) z tegoż roku zajmowały się ochroną lasów. 
Duże znaczenie dla organizacji ochrony roślin w okresie międzywojen- 

nym miało Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19.11.1927 r. o zwalcza- 

niu chorób roślin oraz tępieniu chwastów i szkodników (Dz. U. RP, 1927). 

Regulowało ono wszystkie sprawy związane z tym zagadnieniem, a także 

określało przepisy kwarantannowe. W 1937 r. uległo ono nieznacznej no- 

welizacji (Dz. U. RP, 1937). 

Znaczny rozwój ochrony roślin w okresie międzywojennym nie zaspo- 

kajał jednak w pełni ogromnych potrzeb w tym zakresie. Zarówno pla- 

cówki naukowo-badawcze, jak służba poświęcona praktycznej ochronie 

roślin, dysponowały szczupłymi środkami finansowymi i obsadą etatową. 

W ostatnich latach przed drugą wojną światową stacje ochrony roślin 

zatrudniały ogółem ok. 40 wykwalifikowanych pracowników, co było sta- 

nem o wiele za małym w stosunku do terenu działania na obszarze całego 

państwa. Dodatkową trudność stwarzał brak urzędowego ogniwa wyko- 

nawczego ochrony roślin na szczeblu powiatowym i gminnym. Małe było 

również uświadomienie rolników, szczególnie na b: terenach wschodnich, 

o potrzebie stosowania nowoczesnych metod ochrony roślin. 

Opieką fitosanitarną objęte były przede wszystkim szkoły rolnicze, 

gdzie personel stacji ochrony roślin prowadził wykłady i pokazy z dzie- 

dziny walki z chorobami i szkodnikami, następnie zakłady doświadczalne, 

wzorowe wsie i większe ośrodki sadownicze i chmielarskie. Organizowane 

były konkursy pielęgnacji sadów, które zyskały dużą popularność 
l w praktyczny sposób propagowały nowe zasady ochrony roślin. Spośród 
uczestników tych konkursów rekrutowała się największa ilość korespon- 
dentów ochrony roślin (Ochrona Roślin, 1946). 

Inną formą zorganizowanej pracy ochrony roślin w terenie były po- 
wiatowe, miejskie i gminne komitety ochrony roślin. Stanowiły one or- 

sany wykonawcze zaleceń stacji ochrony roślin i oparte były na czynniku 

społecznym. Po raz pierwszy komitety te zostały zorganizowane w 1934 r. 
na Pomorzu przez P. Szulca (Schulz, 1938), a w 1937 r. na terenie 

województwa warszawskiego przez A. Kożuchowskiego (Kożuchow- 
ski, 1938). Powołane początkowo organizacje przyjęły nazwę komitetów 

tępienia chwastów, gdyż w pierwszym roku działalności było to głównym 

ich zadaniem. Po uzyskaniu dobrych rezultatów pracy, już w następnym 
roku, przemianowano komitety tępienia chwastów na komitety ochrony 

roślin i objęto nimi szerszy zakres działania. W skład komitetów powiato- 
wych wchodzili przedstawiciele władz szkolnych, Dyrekcji Lasów Pań- 

Stwowych, zarządów drogowych, duchowieństwa oraz wszelkich organi- 
zacji społecznych działających na wsi. Na ich czele stał starosta. Komi- 
tety miejskie i gminne zorganizowane były na tych samych zasadach.
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Opiekę fachową nad pracą komitetów powiatowych i gminnych sprawo- 
wały stacje ochrony roślin. 

Celem pracy komitetów powiatowych i gminnych było w pierwszym 
rzędzie organizowanie walki z chorobami i szkodnikami roślin upraw- 
nych, objętych obowiązkiem zwalczania wynikającym z przepisów praw- 
nych. Do zadań komitetów należało tępienie: 1) berberysu, ostów i innych 

"chwastów; 2) chrabąszcza majowego; 3) bawełnicy korówki; 4) szkodników 

sadów; 5) ochrona ptactwa owadożernego; 6) propaganda nabywania opry- 

skiwaczy i opryskiwania drzew owocowych; 7) rozprowadzanie ziemnia- 
ków rakoodpornych; 8) przekazywanie do stacji ochrony roślin spostrze- 

zen o pojawie chorób i szkodników roślin, czyli pełnienie roli korespon- 

dentów; 9) prowadzenie akcji uświadamiającej wśród społeczeństwa 

w zakresie zagadnień ochrony roślin. Komitety otrzymywały od stacji 

ochrony roślin dwa razy do roku, na wiosnę i w porze zimowej, dokładne 

wytyczne i program pracy z określeniem sposobu i terminów zabiegów, 

które miały być wykonane. 

Zaleski (1952) wspomina również o zasługach osób prywatnych 

1 związków branżowych działających w okresie międzywojennym na polu 

ochrony roślin. Zalicza do nich działalność A. Gałczyńskiego, rolnika 

z okolic Warszawy, który był niestrudzonym pionierem wprowadzania 

nowoczesnych metod ochrony roślin. Dalej W. Filewicza, który we włas- 

nych sadach w Sinołęce k. Siedlec założył ,„„Pomologiczną Stację Ochrony 

Roślin”, podobnie, jak to uczynił jeszcze przed pierwszą wojną światową 

A. Chrzanowski, zakładając własnym kosztem stacje entomologiczną 

w Borówce pod Warszawą. Przykładem wspólnego działania była akcja 

Wielkopolskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, oraz innych 

organizacji, na rzecz zwalczania płaszczyńca burakowego. 

Dowodem wzrostu zainteresowania praktyczną stroną ochrony roślin 

było powstanie w okresie międzywojennym krajowej produkcji środków 

ochrony roślin i aparatów do ich stosowania. Wśród firm wytwarzających 

chemiczne środki ochrony roślin wymienić należy ,„Azot” w Jaworznie, 
„Uniwersum” w Poznaniu i „Spiessa” w Warszawie. Produkcją aparatury 

zajmowały się między innymi zakłady: „Azot” Jaworzno, „Ciszewski” 

w Lesznie Wlkp., „Mann”” w Warszawie i „Wojtkowa” w Cieszynie (Ża- 

leski, 1952). 

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał dalszy rozwój ochrony ro- 
ślin w Polsce. Wielu specjalistów zginęło lub rozproszyło się po świecie. 

Większość placówek wraz z całym dorobkiem zostało zniszczonych lub 

zdewastowanych. Ocalały z tego okresu zaledwie dwie zdekompletowane 

stacje ochrony roślin (lubelska i krakowska) oraz na wpół zrujnowany 

Wydział Ochrony Roślin PINGW w Puławach. Pracę trzeba było rozpo” 
czynać od nowa.
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