
O NAUCE I BADANIACH NAUKOWYCH 

XII plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego PZPR poświęcone było roli © 

i zadaniom nauki w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju. Z tej okazji w polskiej 

prasie ukazało się wiele artykułów i szkiców omawiających osiągnięcia polskiej 

nauki oraz jej zadania na przyszłość. Jeszcze przed posiedzeniem plenarnym KC 

PZPR w czerwcowym numerze „Nowych Dróg” ukazał się artykuł Andrzeja 

Werblana „Zagadnienia polityki naukowej”, w którym czytamy m. in.: 

„W latach siedemdziesiątych nastąpił szczególnie szybki rozwój kadr i instytucji 

naukowo-badawczych. Kilkakrotnie wzrosły Środki na badania naukowe. II Kon- 

gres Nauki Polskiej opracował perspektywiczny program rozwoju badań. Jednocze” 

Śnie ukształtował się dość nowoczesny — choć zapewne wciąż jeszcze daleki od do- 

skonałości *— system organizacji badań naukowych, który umożliwia bardziej sku- 

teczne niż uprzednio podejmowanie i realizowanie kompleksowych programów nau- 

kowych i naukowo-technicznych (...). 

Obecnie wchodzimy w okres, kiedy konieczna staje się znaczniejsza niż do- 

tychczas aktywizacja postępu naukowortechnicznego. Wyczerpują się rezerwy eks- 

tensywnego wzrostu gospodarki, zmienia się sytuacja demograficzna, Warunkiem 

utrzymania niezbędnej dynamiki wzrostu gospodarczego i poziomu życia staje się 

przede wszystkim efektywność gospodarowania, co wymaga przyspieszenia postępu 

naukowo-technicznego. Sytuacja zewnętrzna rokuje raczej trudniejsze warunki dla 

importu technologii i urządzeń z rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Główną 

zatem rezerwą pozostają rodzime źródła i intensyfikacja współpracy naukowo-tach- 

nicznej z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi”. 

Odzewem na zawarte w szkicu tezy jest artykuł L. Chmielewskiego 

„Owady i maszyny”, zamieszczony w „Życiu i Nowoczesności”, dodatku do „Życia 

Warszawy” z 22VI br., który poświęcony jest omówieniu badań prowadzonych 

w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Wrocławskiej nad syntezą i możliwo- 

Ścią praktycznego wykorzystania preparatów hormonalnych do zwalczania owadów 

szkodliwych w rolnictwie i leśnictwie. 

„No możliwość praktycznego wykorzystania preparatów hormonalnych do zwal- 

czania szkodliwych owadów wskazał po raz pierwszy Wiilliams w 1956 roku. Pierw- 

sze wyniki badań prowadzonych na świecie nad działaniem hormonów owadzich 
zbiegły się w czasie z rosnącą krytyką niektórych insektycydów powodujących ro- 
snące zagrożenie naturalnego środowiska. W 1968 roku sprzedano ich za 1,2 mld 

dolarów, ale przewiduje się, że już w 1980 roku sprzeda się ich co najmniej za 

5 mld dolarów. To rosnące nasycanie środowiska wielkimi ilościami trujących sub- 

stancji może, niestety, spowodować nieodwracalne i trudne do przewidzenia skutki. 

Stosowanie insektycydów jest jednak konieczne. Jak się szacuje, jedynie w Stanach 
Zjednoczonych zrezygnowanie z ich używania przyniosłoby spadek produkcji rolnej 
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co najmniej o 30 proc., a wzrost cen żywności minimum o 50 proc. Trzeba sobie 

zdać sprawę z tego, że i tak pomimo szerokiego stosowania insektycydów szkody 

rolnicze i leśne spowodowane przez owady szacuje się w USA na 4 mld dolarów 

rocznie. W skali światowej straty te wynoszą ponad 30 mld dolarów. 

Wytworzyło się więc swoiste błędne koło: ludzkość nie może żyć bez oferowa- 

nych przez chemię insektycydów, a jednocześnie coraz szersze ich stosowanie może 

zagrozić egzystencji człowieka. Wyjście jest więc tylko jedno: trzeba znaleźć nowe 

bezpieczne sposoby zwalczania szkodliwych owadów. Coraz więcej nadziei wkłada 

się w opanowanie metod polegających na stosowaniu hormonów owadzich (...)”. 

W laboratoriach Politechniki Wrocławskiej prowadzone są prace nad syntezą 

analogów hormonów wzrostowych owadów. „„Metomorfoza owadów jest regulowana 

przez trzy podstawowe hormony wzrostowe: hormon aktywizacji, linienia i juwenil- 

ny. Pierwszy jest czynnikiem regulującym działanie pozostałych, a jego struktura - 

do końca nie jest jeszcze znana. Hormon linienia jest odpowiedzialny za zmianę 

postaci morfologicznej owadów, natomiast hormon juwenilny odpowiada za utrzy- 

manie danej postaci larwalnej, nie pozwala larwie się zestarzeć. Kiedy zniknie z jej 

organizmu, następuje zmiana postaci morfologicznej. Problem polega na tym, że 

stężenie hormonów w różnych okresach podlega zmianom. W momencie kiedy owad 

zmienia postać morfologiczną stężenie hormonu juwenilnego spada wówczas do 

zera. I otóż jeżeli na tym etapie dodamy sztucznie hormon juwenilny, albo też jego 

analog, to zakłócimy sposób rozwoju owada: nie przepoczwarzy się, nie dojrzeje do 

postaci dorosłego owada, Tym samym bez trucia powodujemy, że gwałtowny roz” 

wój populacji szkodnika zostaje zahamowany”. Dokonano już całego szeregu badań 

podstawowych nad tym zagadnieniem. Przed pracownikami Instytutu są jeszcze 

„badania w warunkach polowych, no i etap wdrożeń”. Należy tu podkreślić, że ba- 

dania te finansuje zarówno PAN jak i Politechniki Wrocławska w ramach progra- 

mu ochrony środowiska. Z kolei w RWPG zagadnienia te ujęte zostały w wiodą- 

cym temacie: „Poszukiwanie nowych związków biologicznie czynnych i metod ich 

wykorzystania”. W Polsce wiodącym w zakresie poszukiwania takich środków jest 

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu kierowany przez prof. dr. W. Węgorka. Wy- 

razem uznania dla polskich badań jest w. jakimś stopniu przyznanie Politechnice 

Wrocławskiej organizacji w 1980 r. dużej międzynarodowej konferencji poświęconej 

regulacji rozwoju i zachowywania się owadów. W wielu krajach przeznacza się 

wielkie sumy na rozwój badań podstawowych, z nich bowiem już tylko krok do 
badań aplikacyjnych, a następnie do praktycznego zastosowania (...). 

Z około 3 mln gatunków owadów żyjących na ziemi tylko 0,1 proc. stanowią 
owady szkodliwe. Jest więc oczywiste, że rozwój badań nad insektycydami będzie 
zmierzał w kierunku uzyskania preparatów selektywnych. Na razie nie mamy jesz- 

cze tak atrakcyjnych substancji, aby mogła konkurować z już znanymi na świecie. 

Nie jest ławte odkrycie związku o największej aktywności biologicznej typu juwe” 
noidowego, nie toksycznego, wystarczająco trwałego w naturalnym środowisku, se- 

lektywnego w działaniu (...). a 

Dotychczasowe rezultaty każą jednak sądzić, że poważne sukcesy są już bli- 
sko (...). 

Na zakończenie warto uwypuklić jeszcze jeden pozytywny element zaobserwo- 
wany w placówce wrocławskiej: jest to gotowość do szerokiego interdyscyplinar- 
nego traktowania problemów badawczych, niechęć do patrzenia przy pomocy koń- 
skich okularów na swoją jedynie, wąską i doraźnie wykreśloną dróżkę. Wchodzi 
leż w grę kwestia odpowiedzialności. Interesują się np. w instytucie nie tylko efek- 
tami działania poszczególnych preparatów na owady, ale także śledzi się tam prze- 
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miany chemiczne jakim ulegają te związki w warunkach glebowych. Chodzi o to, 

aby odpowiednio wcześnie przewidzieć skutki uboczne aplikacji tego typu połączeń 

w glebie. Badania prowadzone są przy współudziale zespołu z Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu”.


