
Plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Rolniczych PAN 

Zebranie plenarne odbylo si~ w dniach 21 i 22 grudnia 1955 r. P ierw
szy dzien obrad mial charakter sesji naukowej , drugi poswi~cony byl 
omawianiu dzialalnosci Komitetu Nauk Rolniczych PAN w 1955 r. , pla
nom badawczvm na rok 1956 i sprawom organizacyjnym . 

Zebranie zag.ail przewodniczqcy Komitetu Nauk Rolniczych PAN prof. 
dr M. Czaja przedstawiajqc zebranym porzqdek obrad , po czym om6wil 
motywy, kt6rymi kierowano si~ przy jego ustalaniu. Nast~pnie prof. dr 
S. Barbacki wyglosil referat pt. ,,Nowe drogi do poznania dziedzicznosci". 
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Norne drogi do poz:1ania dziedzicznosci 

Rozw6j teorii naukowych wplywa na bieg ,post~powania ludzkiego -
zdalismy sobie z tego dobrze spraw~ w cz.asie ostatniej wojny swiatowej . 
Druga wojna swiatowa byla straszna i pochlon~la kilkadziesictt milion6w 
ofiar. Moze nie byla ona wywolana poglqdami rasistowskimi - zapewne -
powody wojny byly r6.znorodne. Imperializm jest poj~ciem zlozonym, kry
jqcym w sobie elementy gospodarcze, polityczne r6znego rodzaju , .ale 
wsr6d nich takze i elementy rasistowskie. 

Propaganda hitlerowska glosila wyzszosc szczep6w germanskich, 
a w szczeg6lnosci Niemc6w, nad szczepami slowianskimi - Polakami czr 
Rosjanami. Hitlerowcy wz.orowali si~ zresztct na vvieloletniej praktyce ko
lonialnej prowadzonej niezmiennie w duchu typowego rasizmu gloszqcego 
nizszosc wszelkich ras w stosunku do rasy bialej. Nie tylko wzqrowali si~, 
ale nawet wyipracowali oryginalne, nie stosow.ane przedtem metody, r>O
lega,iqce na systematycznym niszczeniu fizycznym, a zarazem gruntovvnym 
niszczeniu kultury~ zabytk6w, szk6l, pomnik6w, ksictzek itp. 

Cale to przemyslane, metodyczne niszcz,enie mic1!a usprawiedliwic rte
oria naukow.a - jak gdyby jakakolwiek teoria mogla usprawiedliwic za
krojonq na olbrzymiq skal~ zbrodni~ z premedytacjq. Teorict tq byl r.asizm. 

C~y rasizm jest zbudowany logicznte na ,iakiejkolwiek innej teorii ge
netycznej, czy tez powstal samodzielnie? Niewqtpliwie z niczego nie m6gl 
powstac, musialy poprzedzac go konstrtikcje myslowe aparte na dotych
czasowych teoriach. Czy byl koniecznq konsekwencjq tych t•eorii, z k1t6rych 
powstal, czy raczej chorobliwq nienormalnosciq, nalecialoscict, kt6ra tylko 
wyk1orzystala istniejqce .podloze do swego rozwoju? 
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Rasizm -- jak sqdz~ - nie jest koniecznq konsekwencjq jakiejkolwiek 
teorii , ale doprowadzonq do bezdrozy wq.Skq sciezkq, biorqcq sw6j poczq~k 
w ultraformalistycznym pojmowaniu element6w dziedziczno.sci. Rasizm 
jest bowiem w istocie swojej teoriq antyewolucyjnq, jak ,zadna z istniejq
cych t'eorii. Wla.snie ,przyj~cie niezmiennej i trwa:l:•ej wyzszosci jednych ras 
czy szczep6w nad innymi oraz stwierdzenie niemozliwosci istnienia jakie
gokolwiek procesu ewolucyjnego mialo stanowic naukowe uzasadni•enie 
niszczenia calvch narod6w. Gdyby bowiem nar6d przeznaczony na biolo
giczne i kulturalne zniszczenie mial jakiekolwiek szanse ewolucyjne, nie 
byloby uzasadnienia do calkowitego jego zniszczenia. , 

2e antyewolucyjny charakter rasizmu jest wypaczeniem wszelkiej 
· zdrowej mysli naukowej widzimy w kazdej dziedzinie zycia, w ,ewolucji 
calej zywej przyrody, ewolucji roslin uprawnych i zwierzc:it domowych 
oraz w dynamicznym rozwoju ludzi i calych narod6w. 

Czyz by ty lko przypadkiem bylo oszalamiaj qce swoimi rozmiarami 
i napi~ciem emocjonalnym przyj~cie przyw6dc6w ZSRR przez narody po
ludniowej Azji? Czyz nie wynika ono z rozbudzenia i przyspieszonej ewo
lucji tych narod6w, o wzmocnionej swiadomosci wlasnej wartosci, do kt6-
rych po raz pierwszy w historii przyjechali Europejczycy nie wykazujqcy 
w swoim post~powaniu naweit sladu elementu rasistowskiego? To wszystko 
jest jasne, gdyz rasizm nosi w sobie elementy zastoju i smierci, tak jak 
ewolucjonizm - elementy post~pu i zycia. 

Poniewaz z teorii rasistowskich wynikaly tylko snüerc i zniszc~enie, 
nie dziwnego, ze reakcja na nie po wojnie byla bardzo silna. Teorie rasis
towskie same si~ jednak dostatecznie zdyskredytowaly, wi~c zwalczanie 
ich nie bylo trudne. Zabrano si~ zatem do nicowania wszelkich teorii, eo 
do kt6rych mogly istniec jakiekolwiek podejrzenia, z.e sq one zaczqtki:em 
teorii rasistowskich. Rozwi.n~ly si~ w ZSRR r6zne kierunki mysli ewolu
cyjnej , w skrajniejszych swych odcieniach neglizujc1ce nawet wartosc te
orii Mendla czy Morgana. 

Czy Mendel lub Morgan byli rasistami? Nikt zdaje si~ tego nie itwier
dzi. Mendel dokonal niezmiernie cennej pracy dowodzqc niezaleznego dzie
dziczenia cech, a zatem mozliwosci uzyskania w potomstwie kombinacji 
takich wlasciwosci, jakich w organizmach rodzicielskich nie bylo. Opra<;o
wal r6wni·ez prawa dziedziczenia, kt6re i dzisiaj mozna sprawdzic na ma
teriale biologicznym, nie majqce wprawdzie - jak si~ p6zniej okazalo -
wszechstronnego znacz·enia, ale posiadajqce swq wartosc w okreslonym za- -
kresie. Morgan i jego szkola odkryli scisly zwiqzek, -jaki istniej·e mi~dzy 
chromosomami a dziedziczeniem niekt6rych cech i dokonali wielu cennych 
badan opisujc:ic zaobserwowane zaleznosci. Tu juz mozna zauwazyc r6zne 
odcienie tego kierunku bad.an podkreslajqce mniej lub wi~cej „ekstery
torialny" charakter chromosom6w na tle calego organiz·mu. 

Morgan i jego sZJkola nie t•eprezentujq antyewolucyjnego kierunku 
nauki, gdyz opisujq w swoich badaniach powstawanie nowych form na 
skutek krzyzowania, trwale zmiany dzie"dziczne wywolywa~·e na skutek 
dzial.ania czynnik6w zewn~trinych i zajmujc} si~ mechan1.zmem .tych 
zmian. Lecz eo uderza u niekt6rych prze-dstawicieli tego kierunku? Wlasnie 
zbytnie podkreslanie - jak wyzej po:dalem - ,,eksterytorialnego" cha-

. rakteru chromosom6w, jak by bylo mo.zliwe w zvwym organizmie wyobra
zic sobi,e zupelnie niezalezne rewiry . Kazdy przyrodriik zgodzi si~ i tym, 
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ze istnieje w chromosomach pewna i nawet duza odr~bnosc wlasciwosci, 
prz·ejawiajqca si~ mi~dzy innymi takze w barwieniu subsitancji, pod wply
wem kt6rych .olazm.a si~ nie barwi. Chromosomy niechybnie reprezenitu
jq odr~bny skladnik kom:6rki, lecz o<lr~bnosc - to nie eksterytorialnosc. 
Wazniejsze procesy fizjologiczne przebiegajqce w organizmie dotyczq nie 
tylko pEwnych jego cz~sci, ale r6wniez calosci. Trudno sobie wyobrazü\ 
azeby j.akakolwi,ek zmi.ana mutacyjna dotyczyla tylko struktury chromo
som6w nie naruszajqc zupelnie substancji 1plazmatycznych. J ez·eli powstaje 
mutacja poliploidalna, mozemy stosunkowo latwo dostrzec zmian~ liczby 
chromosom6w, trudniejsza do zbadania natomi.ast jest kontrola tego eo si~ 
zmienilo w substancji plazmatycznej. Nie mozna sobie tez wyobr.azic np. 
mutacji pod wplywem b-odzca termicznego, kt6ry by nie przeszedl poprzez 
caly ustr6j, tym bardziej, ~e mutacje majq cz<7sto charakter fizjologiczny . 

Rasistowski - jest to wl.asnie krancowy kierunek wywodzqcy si~ 
z poj~c odpowiad.ajcicych calkowitej eksterytorialnosci substancji chromo
somowej w org-anizmie, gdzi.'e wszelkie zmiany mogq byc tylko o naturze 
wewn~trznej w calkowitej niezaleznosci od wplyw6w ze\vn~trznych. Waz
ne jest jeszcze w kierunku rasistowskim dodatkowe dopowiedzenie , ze or
ganizmy pewnej rasy czy szczepu sq z n.atury swej wartosciowe i zdolne 
do reakcji w dodatnim kierunku, a inne rasy - m.alo w.artosciowe i re.agu
jqc-e z~wsze ujemnie. 

Wszystkie inne kierunki genetyczne - poza rasistowskim - ewolucj~ 
.swiata ore-.anicznego przyjmujq jako podstawowe prawo, tylko w r6zny 
spos6b Hum.aczq dzialanie jej motor6w. Wszyscy si~ zgadzajq, ze ewolucja 
moze isc drogq krzyzowania generatywnego, zwlaszcza r6znych gatunk6w . . 
i rodz.aj6w ·miE;dzy sobq, moze tez nast~powac drogq skokowych mutacj1 
zwvldych i poliploidalnych, przy czym przypuszcza si~, ze skokowe n1u
tacie mogq byc wi~ksze lub calkowicie drobne. · Jezeli n.atomiast chodzi 
o natur~ mutacji, to zdania sq juz mocno podzielone. Jedni genetycy twier
dzq, ze mut.acje z n.aturv swei ma_icl char.akter wylqcznie prz.ypadkowy, 
przv c.zym bez wzgl~du na bodziec wywoluicicy powstajq z.awsze mutacje 
tee-o s.amego rodzaju, inni za.s przyimujq mozliwosc r6wniez mutacji adap
tacyinych. 

- W iaki spos6b mogq przebiegac proces~ rprzvsitosowawcze, dzisiejsza 
nauka jeszcze 'dost.ateczni,e tego nie wyj.asnia. Biorqc pod uv✓ag~ dlugie 
okresv historii naturalnej trudno obejsc si~ bez hipotezy, ze organizmy 
przystosowujq si~ do otaczajqcych warunk6w. Prz.emawia za ty1n paleon
to1oPia, powstawanie coraz to doskonalszych org.anizm6w vv miar~ biegu 
historii, przeksztalcanie si~ s,~iata roslinnego i zwierz~oego w przystoso- . 
waniu do zmian warunk6w ot.aczai&cej przyrodv. Zmianami przystoso
wawczvmi wytlumaczvc sobie mozna wvglqd dzisieiszej florv pustynnej 
czv. n6loustynnej, w odr6znieniu no. od flory w tropikach. na bagnach lub 
na dalekiei p6lnocy. Nie mozna so'bie natomi.ast wyobraz.ic takich przysto
sowan tylko jako wvniku ptzvnadkowvch skrzyzowan lub oowstania serii 
mutacji o prz.yp.adkowych wl.asciwosciach, z kt6rych cz~sc przypadkowo 
b~dzie p.a.sow.al.a -do zmieniaiqcych siP warunk6w. 

- Nauka dzis~eisza nie tlum.aczy dostatecznie j.asno czy i w j.aki spos6b 
_ moze nasta.nic nowe przystosowanie fizjologiczne lub morfologiczne. Wie
mv. ze w mate.riale homozygotycznym przystosowania takie nie z.achodz~. 
Jesli natomiast material biologiczny jest heterozygotyczny. powsta.j,e py-
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tanie czy np. l,epsza zimotrwalosc mieszanc6w jest wynikiem tylko selekcji 
heterozygot o r6znych wlasciwosciach fizjologicznych, czy tez inast~puje 
t1:1taj w mieszancach, jako materiale bardziej plastycznym, takze pewna 
adaptacja, tj. trwala zmiana przystosowawcza. 

W pracach · dzisiejszych, cz~sto po badaniach nadzwyczaj pospiesznych, 
w niedopuszczalny spos6b .symplifikuje si~ tlumaczenie zjawi.sk i bez do
gl~bnego sprawdzenia stawia zupelnie nieudowodnione tezy. W rzeczywis
tosci zmiany przystosovvawcze na pewno nfe wybuchajq blyskotliwymi 
fajerwerkami, lecz tworzq si~ wolno w procesach przen1iany materii zy
vvych organizm6w. Jedyne zatem skuteczne badanie powstawania zmian 
przystosowawczych - to gruntowne badanie fizjologiczne ewentualnych 
przemian zachodzqcych ·nod vvplywem warunk6w .zewn~trz.nych vV orga
nizmie i dlugie sledzenie ewentualnego utrwalania si~ tych przemian w 
.szeregu nast~pnych pokolen. · · -

Dlaczego dotychczas nie mozna bylG nie jako na gorqcym uczynku zla
pac i niezbicie udowodnic zmian przystosowawczych? Niewqtpliwie dla- . 
tego, ze cicigle jeszcze w genetyce zbyt rnorfologicznie 13odchodzi si~ do zy
w·ego organizmu, nie mozna zas chyba spodziewac si~, ze zmiana przystoso
wawcza rodzi .si~ niejako morfologicznie. _Zaczynac si~ ona musi jako 
proc-es fizjologicz.ny clzialajqcy nieraz dlugo i powtarzajqcy sh~ z pokolenia 
w pokoleni-e zanim po latach nie przybierze ewentualnie postac i zmiany 
morfologicznej . 

Odwrotna teza o n iemozliwosci pojawiania si~ pod v1plywem vvarun
k6w z-ewn~trznych trwalych zmian przystosowawczych w organizm.ach 
jest takze bardzo trudna do udo,vodnie;üa. Nikt fej jeszcze dotych czas nie 
przeprowadzil. Spr6bujmy np. przeprowadzic rozumowanie dostarczajqce· 
d.owodu, ze w zadnym razie ni·e zachodzi w przyrodzie trwale nabywanie 
cechy zimotrw.alosci pod ,Nplywen1 otaczajc.1cych warunk6w. Przypuscmy, 
ze 1namy _populacj~ 1nieszanc6w o charakterze silnie heterozygotycznym 
z.e skrzyzowania form rodzicielskich o niedostatecznej zimotrvvalosci. W· 
eksp~ymencie okazuje si~ np. ze w warunkach ostr•ej zimy pewna liczba 
z tych mieszanc6w przezyw.a i w dalszych pokol'eniach utrvvala sw6j byt 
,v tych warunkach. Mozna by pov.;iedziec, ze nastqpila transgresj.a" po 
skrzyzo,vaniu i ze wymendlowaly mieszance odporniejsie ~d form rodzi
cielskich . Ale jak tu udowodnic , ze przy ·wytworz:eniu 'form odporniejsiych . 
opr6cz gEnetycznych nie dzialaly• 1tu z.adne elementy otocze·nia? A ·dal-ej, · 
jak wymierzyc ile tu ewentualnie mogly zdzialac •elementy genetycz.ne, 
a ile elementy otoczenia? Przeprowadzic to sci~le- jest bardzo trudno. W 
przyrodzie zywej bowiem wszystkie ·elementy spl.at.aj'.q si~ w jednq calosc. 
!\naliza vv ,przyrodzie zywej zawsze jest rzeczq bardzo trudnct po pröstu 
dlatego, ze samo zycie jesit niezwykle zlozonq syntezq. · 

Przeglqdajc1c lit·eratur~ genetycz.n& z.auw.azamy, ze niemozliwosci
qziedziczenia cech nabytych aowodzq najcz~sciej obserw.atorzy ·cech rrtor
fologicznych i to szczeg6lnie takich, kt6re Sq bardzo malo labilhe pod 
wplywem r6znych zmian otoczenia. Nie dziwnego t,ez. ~-e tlovvody ich nie 
s~ w najmniejszym stopniu pizekonywajqce. BowLem przysfosow.c!_wc2ie 
zmiany gei:iety~zne dziejq si~ niewqtpliwie na drodze proces6w f-izjolo- . 
gicznych. · · . · 

" - B~dania genetyczne od stron·y fizjologii mogq do<tyczyc np. z:agadnie-
nia, ,,., jaki spos6b i jak dalece r6zne cechy fizjolog-iczne org;aniztrtb·w rös-
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.linnych czy zwierz~cych ulegajq zmianom pod wplywem warunkow srodo-· 
wiska, a ponadto w jakim stopniu cechy te charakteryzujq genotyp. 

- Zar6wno w literaturze ZSRR i kraj6w de1nokracji ludowej jak i za-
-chodniej znajdujemy juz dzisiaj sporo wynik6w bada:n biochemicznych 
usHujqcych wyj_asnic zachodzqce w org.anizmie zywym procesy majc1ce 
.zwictzek z dziedziczeniem: powinnismy jednak zdawac sobie spraw~, ze 
jestesmy dopiero na pocz.qtku tych nowych dr6g. Rozwijajq si~, szczeg61-
nie na zachodzie, badania cytochemiczne, posun~la si~ nasza wiedza od
nosnfe dziedziczenia cytoplazmatycznego i roli w nim plas1tyd6w oraz mi
tochondrii: Zaden gene1tyk nie poj.muj-e dzisiaj genu jako koncepcji oder-

·wanej. Wszelkie odnosne koncepcje 1najq charakter fizyko-chemiczny. 
Przyjmuje si~ tez dzisiaj niemal powszechnie istnienie systemu genetycz
nego tworzonego z jednej strony przez g,eny jqdrowe, z drugiej zas przez 
pl.a1magenv. Studiuje si~ poza tym szczeg6lo\vo wplyw gen6w jqdrowych 
na dzi·edzic~enie cytoplazmatyczne i odwrotnie - wplyw plazmagen6w na 
-dziedziczenie chromosomow,e. 

Podejscie fiz.jologiczne do org.anizmu zywego jest znacznie trudniejsze 
·od morfologicznego. Wymag.a ono przede wszystkim opraco\v.ania wielu 
metod oraz ba,dania organizmu nie ,tylko w pelnym rozwoju, ale r6wni~.z 
na vvielu jego etapach. Badajc}c organizm zywy w poszcz·eg6lnych etapach 
rozwoju mamy moznosc p9szukac korelacji , j.aka istnieje mi~dzy warunka
mi zm1.eniajqcego si~ srodowiska a zmianami w organiztnie. Analiz.a dzia
lania hodzc6"v moze nam dac obraz. tworzenia si~ cech fizjologicznych w or
_g.anizmie. 

Tabela 1 

Gcirni tur alkaloidowy w nasionach r6znych biotyp6w l.ub inu b~a lego oznaczony 
w procentach na podstawie analizy chromatograficznej, Poznan 1954 ::.:._ 1955 r. 
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Az:eby do zag.adn1en genet_yc~nych podej.sc od strony fizjologü, trzeba 
przede ·-wszystkim _dobrze .poznac material biologiczny i okreslic odpovvi~d-:

. . nio jego wlasciwosci. Bad.ania zawartosci alkaloid6w u lubinu ,ieszcze w o_-
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kresie mi~dzywojennym wykazaly zn.acznq zmiennosc rtej ~echy u röz- _,, 
nych form jednego i tego sam,ego gatunku, od slad6w do blisko 3% w su
chej masie. Jest to bardzo duza rozpi~tosc zwi<1zana jednoczesnie w orga
nizmie roslinnym z szeregien1 innych, niezupelnie jesz.cze sprecyzowanych 
zmian. 0 roli alkaloid6w w zyciu rosliny wiemy doitychczas bardzo malo. 
Wiele danych jednak poz.wala na przypuszczenie, ze nie Sq one jakim.s pro
duktem odpadkowym, lecz posiadajq w przemianie materii okreslone zna
czen1e. 

Dalsze badania dostarczyly inf ormacj i o skladzie j akosciowym alka
loid6w u r6znych gatunköw lubinu. Wykazaly one, ze w lubinach: bialym, 
Wq.skolistnym i wieloletnim znajduje si~ lupanina i hydroksylupanina, 
w lubinie z6ltym zas lupinina i sparteina. Wykazaly r6wniez, ze lupanina 
jest dziesi~ciokrotnie toksyczniejsza dla organizmu zwierz~cego od hydro
ksy lupaniny, a lupinina nieco toksyczniejsza 9d sparteiny. 

Badania chromatograficzne Zakladu Hodowli Roslin PAN w Poznaniu. 
w szczeg6lnosci prace M. Wiewiörowskiego i D. Bratk6wny, znacznie roz
szerzyly dotychczasowy pogl<1d na skl.ad alkaloidowy lubin6w. Wykazaly 
one, ze obok alkaloid6w znanych wysrt~pujq w lubinach inne alkaloidy 

Fot. 1. Zdj~cie chl'1v•matogramu obrazu.,. 
jc1cego sklad jakosciowy alkaloid6w lu
binu wctskolistmego (1), wieloletniego (2) 
i bialego (3). W polozeniu (4) znajduje 
si~ syntetyczna mieszanina alkaloid6w 

o blizej j eszcze nie sprecyzowanej 
chemicznej budowie. W szczeg6lnosci 
w lu binie bialvm wyst~puj <l: Il3 ( al
kaloid ni•eznany ze znaczkiem 3), hy
droksylupanina, n 4/ s; lupanina i cza
sem n r. . Sklad lubinu z6ltego zawie
ra alkaloidy: n2 spartein-~ i lupinin~. 
Najbogatszy jest sklad !ubin6w w<1-
skolistnego i wieloletniego zawiera
jqcy 5 alkaloid6w: n 2, n3, hydroksylu
pa:nin~, 1 upanin~ i n6. (Fot. 1 i rys. 1) ~ 

Jak widac na fotografii i schema
tycznych rysunkach sporzqdzonych 
na zasadzie analizy chromatograficz
nej alkaloidy wyst~pujq w okreslo
nym skladzie, kt6ry jest charaktery
styczny dla danego gatunku. 0 ile 
jednak ja.tkosciowy sklad jest mniej 
wi~cej charak•terystyczny, o tyle sto
sunki ilosciowe poszczeg6lnych al
kaloid6w r6zniq si~ w poszcz,e,g61-
nych biotypach nieraz bardzo znacz-
n1e. 

Jako przyklad we.zmy pastewny 
lubin bi.aly (tabela 1). Biotyp II tego lubinu, ldojrzewajqcy p6mo, charak-· 
teryzuje si~ stosunkowo niewielkq zawartosci<1 lupaniny w nasionac}:! ~ 
(35 - 45%), zawie1a natomiast sporo hydroksylupaninv (w 1954 r.: 40 -
50%), przy czym w 1955 r. wys~puje ciekawy fakt poja~ienia si~ ,obok 
hydroksylUfl)aniny - niejako jej kosziem --.nowego al'kalo1du nirs, kJtoregoi 
zawartosc lqcznie z hydroksylupanin<1 odpowiada og6lnej ilosci hyd'roks_y-
lupaniny w roku ubieglym: Poza tym w biotypi•e tym znafdujq si~ n1e-
wielkie stosunkowo ilosci alkaloidu n a, j'eszcze mniejsze zas nz. :· ·. 
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Tabela 2 

Orientacyjne zestawieni e obrazujqce 
jakosciowe zr6znicowanie s0kladu a!ka 
loidowego w nasionacli lubi n u bi alego 

Biotyp III lubinu bialego, forma 
wczesna, octznacza si~ naJwyzszq spo
srod :poz.nainy,ch zaw.arto.sc14 lupani
ny, düChOdLqCq do liU '10. lieszta alka
lo1ctow ogran1czona Jest tutaj do sto
sunkovvo n1eznaczne.1 ilosc1. , • 

w procentach. Poznan Prze bc:dowo 

3 3 
-0 -0 
ü "'O 
C 0 
i:.. -

1 

„ .J 

4 

5 
4 

8 
_; 

.'.) 60 

6 ! 10 
7 I 20 

CO 
C: 

25 
,o 
30 
35 
35 
35 
35 

8 . 10 .J) 

1 

::::, 

]954 T. 

C1ekawe istosunk1 alkaloido,ve ma 
sredn1öwcz•e·sny biotyp V, ktory za
w1era alkalo1ct n ö, rueo·becny zwykle 
w !ubin1·e b1aiym, wys t-~pUJqcy nato
•miast w w1•~kszych llosc1acn w lubi
nach wqskolistnym i w1eloletn1m. 
Charakterysiyczna dla n1ego Jest 

40 2s 10 .stosunkowo n 1ew1elka ilosc 1upan1ny 
30 30 10 rownowazqca SH~ mn1ej wi~ceJ z ilo-
10 30 30 sc1q hydr0Ksylupan1ny, czyn1 przy-
20 30 15 pomina on opLSanq torm~ poznq. }Jo-
25 ~o 20 s - za tym jednak ob1e formy n te sq po-
30 1 s 20 dobne, gctyz h1otyp pozny tvvorzy 
25 20 20 niewyst9puJcicy w srectn1owczesnym 
20 25 20 alkaloid IIl ,1/5 , nie wytw.arza nat.om1ast 

3 5 35 10 20 · wyst~·puJqcego wyJc1tkowo u tego 0-
1 1 

9 1 7 1 
1 

10 9 40 3 > , 15 10 statn1ego alkaloictu h i;. 
11 9 40 1 30 ' 20 10 J eze11 wu~kszq ilosc chromatogra-
12 1 4:.> 
13 12 41 

14 4 45 
15 23 45 
16 4 43 
t 7 40 50 
18 413 50 
19 1 1 50 

j s l1dy 1 41 15 m6w, obeJmUJqCq 300 rod6w lub1nu 
15 25 15 bia!ego, uporzqakujemy w szer,eg od 
15 20 20 wykazujqcego naJmin1ejszct do naj-
20 15 20 :w1~kszeJ ilo.sci -lupaniny be:z wzgl~-
15 1 1 s 2? du na przynaleznosc biotypowq -
30 1 s lady 20 otrzymuJemy obraz ogromnej zmien-
20 1 o 20 nosci od 25 do 80 % , eo j.est ,bardzo 
30 I o ! 1 o in teresuj qce teoretycz.ni·e, a takze 

20 1 1 5 3 , 1 o 20 . 1 o 5 Qraktycznie z uwagi na naj wi~kszq 
1 

21 4 ' 60 40 ·la <lp s1ad!J I toksycznosc rtego w!a5nie ·alkaloidu 
22 2 j 60 10 .) 25 (tabe1a 2). Takze i inne rodzaje al-
23 1 4 ! 70 10 J 5 15 kaloid6w znajdujq si~ tu w najr6z-
24 11 i 80 10 slady .10 niejszych ilosciach, mi~dzy innyn1L 
r6wniez hydroksylupanina szczeg6lnie inter·esuJctca ze wzgl~du na swq_ 
toksycznosc ·w por6wnaniu z lupaninq dzi·esi~ciekrotnie mniejszq. · 

· Zmiennosc zawartosci r6~nych rodzaj6w alkaloid6w charakterystyczna 
j-est nie tylko dla lubinu bialego, wyst~puje ona takze u hibinu z6ltego 
i wqskolistnego, a zapewne tez i u innych gat:unk6w. _Wyraza ona zatem 

. · og6lniejszc1 prawidlowos~ przemiany materii, tnteresujqcq takze i z tego . 
wzgl~du, ze istotnyni skladnikiem alkaloid6w ·jest azot b~qc1cy podstawo- -
wym el,emen tem 'bialka. · 

Arraliza stosunk6w panujqcych w toku rozwoJu rosli_ny \1/ykazuj-e -
.stopniowe gromadzenie si~ alkaloid6w z wyr{iznym maksimum wyst~pu
j4cym VI,\ dojrz.alych nasionach (rys. 2 i . 3). Obserwuje si~ przy tym poczqt
kowe gromadzenie si~ w org.anach wegetatywnych Jubinu bialego nieist
niejqcej p6.znioej w nasionach spart~iny, kt6ra w toku rozwoju przechodzi 
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' 
prawdopodobnie w hydroksylupanin~ i w tej postaci prz-e chodzi do nasion. 
Ciekav,a .' est r6wniez obserwowana niekiedy pod koniec okresu w egeta
cyjnego . prz,emi.ana cz~sci lupaniny w nieznany blizej dotychcz.as alkaloid 
nG, charakterystyczny r.aczej dla lubinu w[lskolistnego. Mozna z tego wno
sic o pewn:ych podobienstwach w prz.emianie materii r6znych gatunk6w 
lubinu, kt6re, choc definity,vnie r6zniq si~ znacznie, w forma ch przejscio
wych zblizajq si~ do siebi,e, poniewaz poszcz~eg6lne alkaloidy .\v toku roz
woju rosHny przechodzic mogq j-edne w drugie, tlumaczyc tez mozna 

· zmiennosc stosunk6w mi,~dzy nimi w zaleznosci od r6znych warunk6w 
srodowiska. 

" . . 1 

• ()j \ 
. 1 

.9i \ •• . ' • . 
•• 't1, ·,. ,..,.. ·~ ... _ ,,..., •• ••e.,, .. • • •• • •• ••• • • 

t;.' 
oQ'Y~a Q.~ 

- ......-v..~~1. 

Rys. 2. Chromatogr a fkzny obraz sldadu 
jakosciow ego a lkallv·id6w w r 6znych 
cz~sciach lubinu bialego w ty m samym 

okre-sie rozwo~ u (10. VIII .) 

\ 
. . . e--: 

1 . • . -
I . . C 

?'_ • ,. • :--
NI ' _,,.· . -

, l - ·" .4 ~ t 1,, .,~ 
ve il •• ' ., 

0 , l \ 
' ' • . •e . ' 

' ,' e• ,, 
11 1 1 1 1 

/ 

'6 /// 
~ ,, 

?.: 

Ry s. 3. Chromatograficzny obruz skladu 
.i akofoiowego alkR loid 6w l isci !ubinu 

biale,go w r6znych okresach rozwo.i u 

J eszcze bardziej interesujqce sq dziedziczenie i z1n iennosc zawartosci 
bialka u r6znych roslin motylkowych i zb6.z . Jak duzq zmiennosc ,v jednych 
i tych sa1nych war unkach wykazu iq poszczeg6lne gatunki roslin motylko
wych vvykazuje tabela 3. P omirflo zhadania dotychcz.as niezby t ,vielki·ej 
liczby ekotyp6w tych g.at unk6w, u koniczyny czen :vone_i spotykamy Z3 -

warto§c bial'ka od 17,6 do 24,3 %1 , u lucerny od 21,4 do 24,9~1c, u koniczyny 
bialej od 22 ,0 do 25 ,4 %- , u inkarnatki od 12,8 do 20 3 % , u koniczyny · 

'szwedzkiej od 19,9 do 27,5 o/c, u komonicy od 22 ,8 do 25,3 7c , u nostrzyku 
bialego· od 18,2 do 22,8 o/c, i u esparcety od 20,3 do 22 ,31/r . Z punk tu widz:enia 

/ teoretycznego interesujqce Sq bardzo duze r6zn ice w prz·emiani e marterii 
r6znych ekotyp6w w obr~bie j·ednego i tego samego gatunku . .a z punktu 

- widz.enia praktycznego - mozliwo§c wyzyskania ich dla selekcji odmian 
o wysokiej z.a:wartosci bi.alka. Trzeba przy tym zaznaczyc, ze cz~sto wysoka 
zawartos.c: bialka ,t9warzyszy u tych form inny1n zaletom, a w szcz.eg61no
sci iduzej m,asie ziel01nej. Pozq.dane to · zjawisko nie wyst~puje natomiast . 
u r6.znych odmian zib6.z, gdzie najcz~·sciej wyzsza zawartosc bialka idzie -
,,v p.arz.e z nizszym planem. . · 

Krzyzowanie ·roznych fo rm fizjologicznych interesujqce j,est nie tylko. 
z punktu widzenia 1nozliwosci uzyskania heteroz..ji , ale takze tr,:valych 
zmian dziedzicznych i koj arzenia -form o pozctdanych cechach fizjologicz- . 
nych i'morfologicmych. w .pismiennictwie ni·ezmiernie malo m.amy danych. 
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Tabela 3 
Z.miennosc procentu zawartosci bialka u roslin motylkowych. Poznan 1955 r. 

Gatunek 

Koniczyna czerwona 

" 

., 
,, 
., 

Koniczyna biala 

" 

" 
Koniczyna zwedzka 

., 

lnkarnatka 

Lucer na siewna 

!! 

,. 
,, 

Lucerna chmi elowa 
Komonica rozkowa 

., 

Nostrzyk bial~· 

,, 
Esparceta 

Ekotyp 

tetraploidalna 1 

Gloria 
z Kazimierza 
Hruszowska 
z Danii 
z Zaluza 
tetraploidalna 2 
SWHN 
z N owej Zelandii 
z Czechnicy 
z Bydgoszczy 
z Alzacji 

1 
z Szwecji 
z Danii 
z Czechnicy 
z Portugalii 
z Pulaw 
z Czechnicy 

z Pulaw 
Miechowska 
SWHN 
Slowacka 
Grimma SWHN 
z Pulaw 
z Malyszyna 
z Pulaw 742 
z Pulaw 743 
z Kanady 
z Malyszyna 
z Gorzowa 

1 
piaskowa z ZSRR 
z Pulaw 
ze Skrzeszowic 

% b :alkn w suchej 
masie 

17,56 
18 St 
19,12 
!9,54 
23,76 
2\93 
24,28 
21,99 

23,63 
24.37 
25,40 

19.92 
23,67 

27,49 
12,78 

17, 18 
20,29 
21.'36 
22,75 
22,bl 
22,78 
24,55 
24,89 
2-;,77 
22,81 
23,83 
25,32 
18,24 
21,45 
22.80 
20,33 
22,30 
2.?,26 

dotyczctcych dziedziczenia takich cech. Z ·badan swoi-ch . przytoczyc mogE:; 
wieloleltnict prac~ nad dziedzicz.eniem zawairtosci bialka po skrzyzowaniu 
r6znych form j~czmienia uprawnego (tabe1a 4). Krzyzowane byly w pierw
szym rzucie j~czmiona sze.sciorz~dowe pochodzenia hirnalaj skiego o sto
sunkowo wysokiej zawarto.sci bi.al:ka z dwurz~dowymi j~czmionami euro
.pejskimi o znacznie nizszej jego zawartosci. W ipierwszym pokoleniu tych 
krzyz6wek panujq{!q okazala si~ nizsza zawartosc bialka, w drugim zas 
nastctpHo niezwykle silne roiszczepienie na -caly szereg biotyp6w o r6znej 
z..awartosci bialka, poczctwszy od ta'kich, kt6re mialy zawartosc j,ego znacz
nie nizszct od ubozszej w bialko formy rodzicielskiej, poprzez m.nogosc form 
posrednich, az do form zawierajq.cych nieraz duzo wi-~ej bialka od f·ormy 

• 
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Tabela 4 

Zawartosc azotu w ziarnie niieszanc6w F,1 i F 5 krzyz6wek r6znych j~czmion. 

Pormy rodz oiel-
skie i mieszarh:e 

Hanna Prosko-1 
wetza 

1061 Himalaj ski n r 
Mi~szance F 1 

Hanna, Gambrinus 
Himalajski nr 106 
Mieszance F 5 

Nr 670 
Nr 525 
Mteszance F 5 

- - - · -

Nr 511 
Nr 509 
Mieszance Fö 

-- - - ---~ 

Nr 592 

Nr 654 
Mieszance Fi. 
- - ·--- -

Nr 670 
Nr 688 
Mieszance F5 

r 506 
r 606 

N 
N 
M ieszance F5 

- - -

r 572 
r 549 

N 
N 
M ieszance F 5 

- -

r 601 
r 582 

N 
N 
M ieszance F l_\ 

- -- --
r 586 
r 613 

N 
N 
M ieszance F„ 

--

--

-

--

--

-

-

- - ·-

--- -
1, c;o- t.7O-
1,69 I t,89 

2 20 
--

3 

5 23 
- -

9 1 

2 10 

-- --- --

2 
- - - --

5 5 
3 7 

36 47 

-- --

4 

3 

2 9 

Pulawy 1930 - 1937 r. 

Procent N w zioruie ~ 

ctl ·-
.... 

L.9 0- 2, 10- 2,;0- 2.50- 2,70- 2,90- 3, J 0- 3 30-
.0 i::::l dz 

N .0 "'O 

l,O9 2.29 2,49 2,L9 2,b9 3,v9 3,29 3,4'J 
u 0 ~ ~ 

· - VJ .J 0 ifJ 
-

10 10 1,98 

6 4 10 2.66 

18 21 18 18 II 2 4 1 llS 2,29 
- -- - --

7 10 1,92 

1 9 10 2,57 

42 40 3ö 24 14 4 1 l 189 2,l3 
-,- ---- - -

· 10 1,65 

4 6 10 2,71 

17 46 15 7 3 100 2,\9 
- ----- - - -- - - - - -- --

4 6 10 2,30 

6 4 10 2,90 

3 15 21 · 32 17 10 2 100 2,56 
. -- --- - - -

4 6 10 2, 12 

10 10 2,81 

33 17 28 26 ll 3 .ou 2,41 
-- - --- --

10 1,69 

10 1,73 

12 4 l 100 1,77 
-- ---- -- - - --

1 
10 2.40 10 

6 4 10 2,46 

5 72 20 3 100 2,43 

-- -- - -- -- - - - -

7 1 3 10 2,85 
5 5 10 2,88 

3 51 46 100 2,87 
-- ----- -- --

7 3 10 2,07 
5 5 10 2,si 

14 26 3S 19 2 100 2,30 
--- - . . -- -- -~- - -· • 

7 to 1,95 

7 .3 10 2,66 
.., 1 

2,30 14 28 22 lJ 1 4 1 100 
1 

( 

rodzicielskiej, bogatszej w ten skladnik. W tabeli rprzedstawiona jest za
wartosc bi.alka ·w pü1tym pokoleniu mi1eszanc6w w por6wnaniu z obiema 
:fotmami rodziciels'kimi. Zjawisko trainsgresji mieszanc6w wid~c tu w ca-
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lej pelni , wyst~pujqce w poszczeg6lnych krzyz6wkach raz silntej, to zno
wu mniej ostro, az do przypadku jej braku. Formy transgresywne jak 
i duza ilosc form posrednich w tego rodzaju krzyz6wkach stw.arz.ajq duze 
mozliwosci wyszukania r6znych pozqdanych kombinacji cechy zawarto
sci bialka z innymi waznymi cechami. 

Trudnosciq metodycznq w tego rodzaju krzyz6wkach j-est stwierdzenie 
homozygocji u form rodzicielskich, kt6re r6wnoznaczne jest z kontrolq roz
miar6w zmiennosci w potomstwie tych form odnosnie badanej cechy. He
terozygotyczne formy daj q bowiem w potomstwie niepor6wnanie wi~kszq 
zmiennosc od homozygotycznych. Trzeba przy tym bardzo uwazac, gdyz 
nadzwycz.aj cz~sto formy dajqce jednolite potomstwo pod wzgl~dem mor
fologicznym okazujq si~ silnymi heterozygotami w odnies·ieniu do swych 
cech fiz jologicznych. Zjawisko to wyst~puj·e pomimo istnienia ri.ieraz wy
raznych ko relacji mi~dzy cechami morfo- i fizjologicznymi. W obr~bie jed
nej i tej samej formy morfologicznej zdarza si~ nieraz znaczn.a zmiennosc 
natury fizj ologicznej. Drugim utrudnieniem ;est koniecznosc corocznego 
por6wnywani a, scisle w tych samych warunkach , zmiennosci form rodzi
ci·elskich i miesza11c6w, gdyz rozmiary ziniennosci w r6-znych latach i miej
scach sc:1 r6zne . Nie mamy jeszcze wieloletnich observvacji nad zachowa
niem si~ mieszanc6w u lubinu, ale te , kt6re mamy. swiadczq, ze w wyniku -
skrzyzo\vania form niskoalkaloidowych povvstajq bardzo cz~sto transgre
sywne formy o wyzszej zawartosci alkaloid6vv. wplywajqce w populacji na 
pogorszeni-e materialu nasienneg,o. 

Wydaje si~, ze w przyrodzie zjawisko transgresji cz~s to jest przyczynq 
po\vstawania nowych form sprzyjajqcych post~powi ewolucji. Tworzenie 
si~ form fizj ologicznych nieistniej qcych przed skrzyzowanie.m zwi~ksza 
zmiennosc materialu b iologicznego poz.a dotychczsowy zasi~g, a zatem 
i Z\Vi~ksz.a mozli wosci przystosowawcze organizmu. Przyouszczac mozna. 
ze nn. dzisiejszy burak cukrowy zawierajqcy pnnad 20 9o cukru powstal 
w cüigu kilkudzi-esi~ciu lat z rosliny o zawartosci kilku zaledv,ie procent 
tego skladnika drogq s·elekcji form transgresywnych. Burak jesrt roslinq 
obcopylnq, krzyzujqcq si~ w kazdym pokol-eniu nasiennym i dlatego silnie 
heterozygotycznq, mogqcq zatem latwo dostarczyc przy umiej~t.nym do
borze formy przekraczajqce dotychcz.asowq zawartosc cukru. Dzisiaj se
lekcia form wysokocukrowych .doszla niemal juz do granic fizjologicznych 
mozliwosci rosliny, ponievvaz korzen buraka musi ;1,.awierac dostatecznq 
ilosc cz~sci szkiele~owych. stanowiqcych m.agazyn dla gromadzonego cukru. 
Dlatego zwi~kszenie plonu cukru z hektara dokonuje si~ obecnie raczej 
przez zwi~kszenie masy korzeniowej niz procentow·ej za,vartosci cukru. 

0 przyczynach powstavvania transgresji wlasciwie dotychczas nie nie 
wiadomo. Schemat Nilssona-Ehlego tlumaczqcy wyst~powanie tego zjawis
ka istnieniem w formach rodzicielskich czynnik6w kumulatywnych istorty 
rz·eczy nie wyjasnia. Istota zjawiska 1,ezy - rzecz jasna - w elementach 
i iprocesach biochemicznych organizmu przebiegajqcych r6znie w zaleznosci 
od warunk6w srodowiska, ale b~dqcych charakterystycznym spos6bem re
akcji nan danego organizmu. 

Jako czynnik ewolucyjny transgresja w przyrodzie - jak juz wspo
mnialem - moz,e miec duze znaczenie. Zwlaszcza transgresje dotyczqce ta
kich cech, jak odpornosc na zimno, su.sz~ i choroby mogq byc wazne dla 
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utrzymania przy zyciu organizm6w przewyzszajqcych inne wymienionymi 
zale,tami. Tutaj bez poznania proces6w biochemicznych zachodzqcych 
w organizmie zar6wno trudno byloby postawic hipo,tez~ wsp6ldzialania 
srodowiska w wytwarzaniu korzystnych adaptacji majqcych charakter 
dziedziczny, jak i hipotez~ od,vrotnq negujc}cq roh~ srodowiska tego ro
dzaju. 

Badanie fizjologicznych proces6w w zwic}zku z dziedziczeniem i zmien
nosciq z jednej strony wy_jasnic moze zjawiska heterozji, transgresji i trwa
lych adaptacji, z drugiej zas oddac nieocenione uslugi w zakresie lepszego 
poznania rozmiar6w zrniennosci i sposob6w dziedziczenia interesujc}cych 
z punk,tu widzenia praktyczrrego cech fizj ologicznych r6znych biot°yp6w 
i mozliwosci uzytkowych, jakie one przedstawiajc}. Jiest to bowiem droga 
uzyskania form bogatszych w biaJko, Uuszcze i w~glowodany oraz witami
ny i sole mineralne, a takze posiadajqcych korzystni·ejszy dla organiz
mu ,iakosciowy sklad tych cennych srodk6w odzywczych. 

Z punktu widzenia na bywania przystosowan cLekawym o biektem ba
dan biochemicznych byiyby takze rtzw. trwale modyfikacje obserwowane 
od czasu do czasu przez r6znych genetyk6w. Bünning, jeden z czolowych 
fizjolog6w zachodnich, przypisuje duze znaczenie dzialaniom nast~pczym, 
a wiE~c wplywom czynnik6w srodowiska, przecic}gajqcym si~ w swoim od
dzialywaniu na nast~pne pokolenia tych organizm6w, kt6re wplyw6w tych 
doznaly. Twierdzi on, ze rozwoju indywidualnego organizmu nie mozna 
traktowac jedynie jako rezultatu wsp6ldzialania konstytucji genetycznej 
i aktualnych warunk6w srodowiskowych, gdyz do tego wsp6ldzialania do
chodzq j eszcze z pokol,enia na pokolenie dz ialania srodowiskowe nasit~pcze. 

_ Skoro zatem dzialanie nast~pcze czynnik6w srodowiska j est mozliwe, i to 
trwajqce nieraz przez wi~kszq liczb~ pokolen, powstaje pytanie, czy przy 
dzialaniu bodzca przez wiele pokolen, jak to bywa w prz.yrodzie, nie do
chodzi w rzeczywistosci do urt rwal•enia nabytych wlasciv.rosci? vVszelkie 
badania dotychczasowe dotyczc}oe trwalvch modyfikacji sc} z.byt pobieznie 
potraktowane i nie odpowiadajc:1 modelowi oddzi.alywania czynnik6w sro
dowiskowych w przyrodzie, wym.agajc} zatem dluzszych badan g.enetycz-
no-fizjologicznych. \ 

Reasumujc}c powyzsze sc1dzic chyba nalezy, ze •ewolucja w przyrodzie 
zywej dokonuje si~ jako cüHtly proc-es poprzez skrzyzowania generatywne, 
r6znego typu inutacje skokowe, selekcj~, dob6r i wreszcie zmiany przysto: 
sowawcze. Idz.ie ona - j.ak si~ wydaje - nirejako calym frontem, r6.znym1 
drog.ami, 'Zywiolowo i ·tworzy coraz to nowe bogactwo form Z\vyci~skiego 
zvcia. 

D,Jskusja 

Prof. M a 1 i n o w s k i podkreslil zaslugi prof. Barbackiego j ako, 
pionier.a b.adan biochemicznyc:h w genetyce w Polsee. Musi is1tniec blizej 
nam nie znany mechanizm biochemiczny, zwiqz.any z cechami morfologicz
nymi i fizjologicznymi. Poznanie tego mechanizn1u b~dzi·e mi.alo decydujq
ce znaczenie dla poznania rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego 
roslin. Zdaniem prof. Malinowskiego zaden z dotychczasowych kierunk6w 
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\V genetyce nie nawiqzal eksperymentalnie kontaktu z gl6wnym prqdem 
ewolucJi. N awiqZania tego kontaktu mozna oczekiwac od badan. bioch.e-
micznych. 

Prof. Ku nick i zwraca uwag~, iz przy badaniu dziedzicznosci na
lezy pami~tac, ze mechanizm dziedzicznosci, spos6b przekazywania cech 
dziedzicznych jest r6wniez procesem, kt6ry ulega ewolucyjnemu rozwo
jowi. Proces ten od najprosrtszych przejaw6w aziedzicznosci u istot naj
prymitywni,ejszych przeszedl skomplikowanq ewolucj~ przy coraz dosko
nalszej izolacji srodo\\riska wewn~trznego organizmu i, eo za tym idzie, 
coraz wi~kszej izolacji i autonomii kom6~ek g1eneratywnych. Genetyka 
obecnie cz~sto posluguje si~ badaniami drobnoustroj6w, gdyz stanowi& one 
dogodny przyklad zjawisk dziedzicznosci wyst~pujc1cych w prymitywnych 
postaciach bez komplikacji powodowanych przez budow~ zlozonct organiz
mu wyzsz,ego. 

Prof. Kunicki oma\via mozliwosci dziedziczenia u bakterii przez za
kazenie. Povvstaje pytani-e czy tego rodzaju mechanizm jest mozliwy u or
ganizm6w wyzszych. Obecnie w kwestii mutacji najzagorzalsi genetycy 
f ormalni stwierdzaj q na podstawie wlasnych eksperymenrt6w, ze j est moz
liwa indukcja nieswoista, indukcja mutacji przez metabolity, __ p-ewne za
sadv purynowe czy pirydynowe, przez substancje obce organizmowi. Pro
wadzi to do w.niosku, ze mutacja jest wynikiem przemian metabolizmu. 
W tym uj~ciu gen zaczyna byc ogniw,em strukturalnym Z\Viqzanym z ja
kims cyklem enzymatycznym - prawdopodobnie z nukleotropinq. Kwesti.a 
zas spontanicznosci mutacji r6wniez jest nieco inaczej postawiona. Zaczy
namy nazY'Nac mutacjq spontanicznct takct mutacj~, kt6ra nie j-est wywo
lywana przez czynnik kierunkowy, nie jest murtacjq przystosowawczq, ale 
jest zwiqzana z cytoplazmq. Powstaje zagadnienie stopnia tego zwiqzania. 
Prof. Kunicki podkresla znaczenie prac nad genetykq drozdzy i bakterii. 

P rof. K r z y s i k. Prosi o zaj~cie stanowiska w sprawie slusznosci 
wprowadzenia w referacie prof. Barbackiego poj~cia gra.nicy mozliwosci, 
w danym wypadku podnoszenia cukru w burakach cukrowych. U og6lnia
jqc poglqd na istnienie takich pulap6w - g6rnych granic w hodowli ros
lin, prof. Krzysik jest zdania, ze przyj~cie takich zaloz,en limitu jiest bl~dne 
i moze przekreslac wartosc i celowosc prac hodowlanych. 

Prof. Kaminski nawic1zujc1c do wqtpliwosci prof. Krzysika jest 
zdania, ze przy rozpatrywaniu sprawy w dostatecznie duzych przedzialach 
czasu zjawisk ,ewolucyjnych - kazda forma ozywionej materii posiada 
swoj pulap, kt6ry przekracza z.mieniajqc si~ w form~ nowc1, np. gady, ssaki. 

W odniesieniu do poruszanego poprzednio z.ag.adnienia dziedziczenia 
przez zakazenie u bakterii zapytuje rzy nie mozna bv tego zjawiska potrak-
towac raczej jako zbieznosc. _ 

Prof. L ,e w i c k i. W referacie mi~dzy innymi byly porusz.one zagad
nienia zmiennosci wynikajqce ,przy skrzyzowaniu j~czmienia, gdzie zacho-

. dzi :tr.am.sgresja, kt6ra priiekracza in plus czy in minus zav1artosc bialka 
w por6wnaniu z jednym z rodzic6w. Na podsta\vie wlasnych wieloletnich 
.prac w tym zakresie prof. Lewicki jest zdania, ze zakres zmiennosci wywo
lany srodowiskiem i zabiegami agrotechnicznyn1i jest u j~czmienia wi~kszy 
niz zakres zmiennosci wywolany pod wplyvvem skrzyzowania rodzic6w 
o dw6ch r6znych typach lub zawartosci bia~ka w '7iarnie. 
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. W sprawie sp0ru o kierunki genetyki prof. Kunicki podziela poglqd 
prof. Kielanowskiego, ze nauka j,est to zbieranie fakt6w i ich interpretacjar 
zgodna z podstawowymi zasadami logiki, stawianie pewnych hipotez, kt6r.e . . 
~cl prawdopodobne i szukanie nowych eksperyment6w, kt6re je· potwierdZq 
~ub im zaprzeczq. Podstawq sci fakty. Jest niezmiernie wazne, abysmy 
~czy~i fakt6w sprawdzonych i nie dawali mlodziezy hasel nie opartych 
na faktach. 

Prof. C z a j a . Spor o r6zne kierunki w genetyce b~zie zapewne 
istnial jakis czas dop6ki domniemania opierajq si~ nä. hipolezach roboczych, 
a nawet na hipotezach og6lnych. Dqzy'my do fakt6w. Nie nalezy zapominac~ 
ze negatywne wyniki badan eksperymentalnych Sq w sensie naukowym 
takze wynikami pozytyv.1nymi. Zapewne wiele pi:"oces6w ubocznych wywo.:._ 
lujqcych ciekawe zmiany b~dzie mozna poznac na drod:zie badan bioche
micznych i fizjologicznych. Trzeba p6jsc tel drogq do wlasciwe_go uchwyce
nia sorawy mecha.nizmu dziedziczenia zblizajc}c si~ przez poznanie proce
gow fizj ologicznych i dalej po-znanie oroces6w biochemicznych. 

Dzisiejsz.a dyskusja wydaje si~, z,e doprowadzila do wlasciwego po-. 
deiscia do tych zagadnien, to znaczv, ze nie mozna lqczyc dw6ch genetyk, 
natomiast trzeba budowac podstawy dla analizy genetycznej i w og6le stu~ 
di6w genetycznych prowadzcicych do poznania nrawdy o mechanizmie 
dziedzicz,enia i tych przyczyn, kt6re ten mechanizm uruchamiajcl i wy
woluj q. 

Prof.Bar back i zabral ~los na zakonczenie dyskusii podkreslaic1c, 
ie nie zamierza jej podsumowywac, lecz jedynie odpowiedziec na niekt6re 
tematv poruszone przez dyskutant6w. W sprawi,e istnienia granicy-pulapu 
w uieciu najo9'6lniejszym podtrzymuie rtez~. ze poiecie granicy musi ist
niec. Mozna, jak w matematyce. przyiqc nieskonczone przyblizanie si~ do 
granicv. ale oraktyc-znie biorac dochodzimv do niei . bo zwvzki czy zmiany 
sa iuz tak male. z,e nie odr:!rywaicl roli w produkcji. Przyblizenie sie do gra
nicv wvmjaru iakiejs cechy nie stanowi jednak granicy mozliwosci dla ca
lego or_e-anizmu. 

Nawiazui~c do oQ6lnvch stanowisk w genetvce prof. Barbacki jest zda
nia, ze brakiem konstrukcii Lysenki bylo za slabe sprecyzowanie .poj~cia 
konserwatvzmu dziedzicznosci. 

Jak slusznie 7aznacz.ono w czasie dvskusii iest szereg szk6l eenetvcz
nvch. kt6re oonjekci.d stopniuici znaczenie autonomizmu w oreanizmach 
wyzszych ro~lin. Stooniowanie . polega na tym, ze iedni orzyjmuic1 orawie 
,vvlacznie dziedziczenie chromosomowe, inni takze dziedziczeni,e pla7ma
tyczne. plazmaeenv. Caly szereg naukowc6w bada. iakie sa wolvwv fizio
loITTczne tvch V'1Pn6w-s11bstancii chemicznvch w iadrze na nlazm~ i odwrot
nie. Sa wiPc szkoly, kt6re na . zasadzie poiec i badan fiziologiczno-bioche
micznych dazc} do wviasnienia istotv ziawisk dz.iedziczenia. Dalszy bieg 
pracv na tvm tle moze wlasciwie blizej sprecyzowac zagadni,enia sporne, 
ale to zapewne jest kw:estia wielu lat. 

Program pierwszego dnia zebrania plenarnego przewidywal, opröcz 
referatu prof. Barbackiego i dyskusji na temaf1 zwiq·zane z jego tresci<l, 
WYSluchanie kr6tkich sprawozdan z wyi azd6w naukowc6w za granic~, kt6-
re wyglosili: prof. prof. Chroboczek, Pienhriek, Kielanowski i Hoppe. _,, 
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W drugim d~~u obrad posiedzenia plenarnego (22 XII.1955 r.) prze
wodniczqcy Komitetu .Nauk Rolniczych PAN prof. dr M; Czaja zlozyl -ze
branym obszerne sprawozdanie z dzialalnosci Komitetu w 1955 r . 

\~ 
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Streszczenie sprawozdania z dzialtdnosci Komitetu Nauk Rolniczgch 
PAN w 1955 r. 

Dzialalnosc Prezydium Komitetu w biezqcym roku skoncentrowala: 
si~ na kilku zagadnieniach, kt6re z:daniem Prezydium powinny stanowic 
prziedmiot specjalnej troski jako zagadnienia podstawowe. Tematyk~ z.e-~ 
t?ran Priezydium mozna zgrupowac w szesciu punktach, kt6re kolejno 
om6wi~. · 

.I. · Ustalanie kierunk6w badan naukowych. Sprawa ustawienia kierun
k6w badan. naukowych Komitetu Nauk Rolniczych w roku biezqcym do
tyczyla nie tylko opracowywania wytyczn~ch do szczeg6lnie waznych 
kierunk6w badan, ale nrz.ede wszystkim Prezydium analizowalo za~ad..: 
nieni-e. jakie kierunki badan naukowvch powinny byc obi~te d~ialalnoscü1 
Komitetu, jego komisji i plac6wek badawczych. Jest rzeczq zrozumiala . ze 
na obecnvm etapie or~aniz.acyinvm i dysponuiqc ograniczonymi srodka
mi materialnymi, Komi,tet Nauk Rolniczych musial powzic1c decyz jG ogra
niczenia zakresu prowadzonych badan. a r6wnoc-zesnie wyboru temat6w 
najpilniejszych. 

Nie mam Wqtpliwosci, ze w takie; svtuacii zna_ida si~ f!losv uz.asad
njonej krvtvki w odniesieniu do dokonania wyboru tematvki. Azeby uzy
skac mozliwie naibardziei obiektywnv sad w tvch sorawach. omawiano ie 
na cztererh zebraniach Pr·ezvdium i doniero we wrzesniu biezc1cego roku 
us taJono kierunki badan nauköwvch, kt6rvmi Komitet z.aimie si~ w swej 
dzjalalnosci. wsp6lnie zas z resortem rolnicitwa uzgodniono \vytyczne do 
plan6w badan naukowych w rolnictwie. 

II. Bezposrednio z ustaleni.em kierunk6w badan wi-a.ze siG analiza rocz
nych i perspektvwicznych plan6w badan naukowvch. Prez.vdium Komite
tu poddalo anaHzie plany dzialalnosci komisji naukowvch Komitetu. Pod
d.ano analizie takze prace wlasnych, nielicznyrh dotvchczas plac6wek ba
dawczvch. Sorawa opiniowania plan6w badan naukowvch, nadsylanych 
z zewnijtrz, weszla do zakresu dzialalnosci poszczeg6lnych komisji. Mater
ialy dotyczqce plan6w, nadsvlane przez komisje do zatwierdzenia prziez 
Prezydium, zawieraly wielokrotnie tematyk~ niewqtpliwie interesujc1c~ 
i waznq, ale nie wÜlZclCcl si~ w zaden spos6b dostateczny z us1talonymi kie
runkami badan. W wi:elu wypadkach Prezydium zdecydowalo mimo 
wszystko podj~cie tej tematyki i w zwiijzku z tym w przedlozonych na 
dzisiejszym zebraniu ·material.ach, dotyczc:1cych tematyki badan w 1956 ro- 
ku>. znajduje si~ plan temat6w przewidzianych na rok 1956, ktore ~dq 
prowadzone poza komisjami i plac6wkami Komit,etu Nauk Rolniczych. 
Prezydium .przyj~lo zasad~ ograniczenia tematyki, opierajqc si~ przy doko-~ 
nywaniu wyboru .na waznosci zagadnienia i wartosci metodycznej prze
prowadzanych prac, podkreslajqc zn~czenie poziomu i koniecznosc stalego· 
podnoszenia tego poziomu. 
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III. Wydawnictwa naukowe. Zorganizowanie caloksztaltu wydaw
nictw naukowych w Komnec1e natrat1a.10 na w1el,e truanosc1 a1oow.1.em: 

1) ltaaa l~aukowo-wyaawn1c2.a !-'01s1neJ AKaa•emü Nauk 1 JeJ organy 
mialy dotychczas do czyn1en1a z wydawn1ct.wam1 o odmiennym cna1~.l{1.e
rze 1 o innej sitrukturze organizacJ1 wyctawn1czeJ. 

2) przeJ(;Cle przez PAN „H.oczn1kow l'Iauk .ttolniczych", mimo uzgod
nienia stanowLSka mi(;dzy za1nteresowanymi stronam1, natra1uo na n1e
przewidziane opory ze strony lVIin1sterstwa r 'inansow. 

3) przeniesienie „Roczn1Köw Nauk .H.olniczych·' do PAN zbieglo si~ ze 
znacznym wzrostem dzialalnosci Komitetu w 1nnych wydawn1cLwach. 

4) trudnosci finansow·e i eitatowe na odcinku wydaw,n1ciw sq specjal
nie dotkliwe Le wzglE~du r..1 charakter i ciqg!osc pracy wydawniczeJ. 

S tarania Prezyd1um Komitetu doprowauz1!:y do uzgodnien1a z Radei 
Naukowo-Wydawn1czq PAN roli, zakresu i formy dziaia1nosc1 wydawn1-
czeJ Komitetu, eo znalazlo wyraz we wn1oskach zebrania Zespolu .Progra
mowego Rady Naukowo-Wyctawniczej z dnia 9 grudnia 1950 roku. 

Pozostaje do rozwic1zan1a sprawa zapewni·enia zw1~kszen1.a kadr i bud
zetu niezb(;dnego do wykonania przyj(;tego planu, z tym ze Racta Nauko
wo-Wydawnicza PAN powzi~!a decyzj~ pop1erania dz1alalnosci Komitetu 
i starania si~ o wlasciw,e zabezpieczen1e t1nansowe akcji wydawniczej. 

IV. Sprawa sesji i konf-erencji byla tematem pierwszych zebran Pre
zydium w roku biezc1cym. Na nast~pnych zebraniach nawal innych prac 
i pilnych zagadnien spowodowal, ze za1nteresowanie Prezydium sprawami 
sesji oslablo. Bylo to bl~dem ze strony Prezydium i praktyka wykazala, ze 
przenoszenie ci~aru tych zagadnien i obarczani-e odpowiedzialnosciq za 
nie komisji nie dalo dobrych rezultat6w. Natomiast plan sesji i konferencji 
na rok 1956 jest bardzo bogaty i wobec tego zadaniem Prezyd1um w tym 
roku b~dzie otoczenie opiekq realizacji tego planu. 

N awias-em musz(; 1tu podkreslic, ~e jedno z ostatnich zebra:n Sekreta
riatu Naukowego, dotyczcice planu sesji i zebran, zalecilo wszystkim sekre
tarzom wydzial6v1, a w tym i przewodniczqC'emu Konütetu Nauk Rolni
czych, mozliwe ograniczenie ilosci sesji, natomiast polozenie nacisku na 
onracowanie metodyczne i pogl~bienie tresciowe. 

V. Troska o doskonalenie kadr. Zagadnienie doskonal·enia kadr, od 
poczcitku istnienia Komitetu wysuni~te jako czolowe zadanie, bylo przed
miotem obrad Prezydium Komitetu na kazdym niemal zebraniu. Z chwi
lci zatrudnienia w Komitecie odpowiedni-ego pracownika zorganizowano 
rodzaj nadzoru nad pracami stypendiowanvmi i pracami aspirant6w. Pr-e
zydium Komitetu czyni starania o dalsze podnosz·enie kwalifikacH kadry 
naukowej pr2iez umozliwienie doksztalcania mlodych pracownik6w w ich 
specj alnosci w kraj u i zagranicq. Dzialalnosc Kom_itetu w ,tym zakresie 
przedstawiona w szcz,eg61owym sprawozdaniu wykazuje, ze, jakkolwiek 
bardzo duzo jest jeszcze do zrobienia na tym odcinku, troska Prezydium 
o te sprawy odbBa si~ korzystnie na rozwoju dzialalnosci I(omitetu. 

Realnase ustawienia zagadnienia polega na tym, ze prace naukovvo
badawcze stypendvst6w i aspirant6w wlciczone zostaly do planu badan 
naukowych Komite,tu. Dzi~ki temu Komitet stara si~ zapewnic realne 
warunki wvkonania prac, powicizac tematyk~ pr.ac z kierunkami„ badafi 
szczeg6lnie waznych i utrzymac odpowiedni poziom prac. Szczeg6lowe
sprawozdania z wykonania tych prac sq biezcico prowadzone. 
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VI. Wresz.cie ostatnim zagadnieniem, kt6rym si~ Prezyditim zajmo
walo, Sc\ sorawy organizacyjne, kt6re dotyczyly gl6wnie opiniowania 
i oc~ny projekt6w organizacji plac6wek Komitetu. Duze trudnosci, na ja
kie natrafilo powolanie instytut6w, niemoznosc uzyskania odpowiednich 
budzet6w. limit6w inwestycyjnych i ilosci etat6w spowodowaly koniecz
nosc zaprojektowania plac6wek nizsz·ego rz~du. Prezydiurri Komitetu po
stanowilo bowiem nie rezygnowac z utworzenia planowanej bazy mate
rialnej dla rolniczej dzialalnosci naukowej Polskiej Akademii N auk i nie 
rezvP-nowac takze z wypelnienia podstawowych luk w organizacji nauk 
rolniczvch prz;ez utworzenie · plac6wek, pracujqcych w zakresie · dyscyplin 
tzw. . . deficytowych''. 

Jednoczesnie Prezydium z.acz~lo analizowac projekty organizacyjne
go rozwoiu Komitetu N auk Rolniczych. Decyzj a ta zostala podjE;ta wobec 
stwierdzenia trudnosci, na jakie natrafia dzialalnosc Komitetu Nauk Rol
niczvch w obecnei swe; formie pozbawionei podstaw prawnych. Decyzja 
wystaoienia z oroiektem zor~anizowania Wydzialu Nauk Rolniczych i Les
nvch bvla dwukrotnie tematem zebran Prezydium i zos1tala powzi~ta w wy
niku wnjo~ku Prez.vdium na zebraniu olenarnym Wydzialu II i na Zgroma
dzeniu Og6lnym Polskiej Akademii Nauk. 

W wvni.ku tei dtecyzii Prezvdium Komitetu Nauk Rolniczyeh opraco
walo proiekt ore-anizacii Wvdzjalu Nauk Rolniczvch i Lesnvf'h , przedlo
zony na rozszerzonym zebraniu Prezydium dn. 24 listopada 1955 r. 

Sorawa nastepnq sa sesie i konferencie naukowe. Tu1-ai ;esli chodzi 
o prace. zwiazane z realizacici uchwal i wniosk6w sesii z 'ubi-eglee-o roku. to 
wsoomne tvlko - ooniewaz nie bvlo to tematem ,plenarneg.o zebrania Ko
mitetu Nauk Rolniczych - ze dwie sesie doityczyly roku ooprzednief'.!0, 
a mianowirie PiPrwsza Rolnicza Sesia ProblPmowa w sprawi•e za~osood~
rowania e-leb lekkich i sesja poswiecona z.ae-adnieniom melioracii wodnych. 
Natomia~t ie-~li chodzi o tpaororz.ne sesie i konferencje, odbyte w roku 
sprawo7dawczvm. to pokr6tce je om6wi~. 

„ i. Konferencia naukowa. po~wiecona z.ae-adnieiniom meitod zvwienia 
zwierzat. soecialni~ zwierz&t wvc;:okoorodukcvinych. W wvniku tei konfe
rencii 7.a}Pcono roz~7.erzenie i si]niei.sz,e oodbudowani,e prac zvwieniowych 
zaoadniPniami fizio}of:Yicznvmi. biochemicznvmi oraz worowadzenie nowo
czesnvch m•eto:d <miedzy innvmi me+odyki przetokowei), opracowanie me
tod i:lk 11::iiri,Plni-eis7e·f:Yo wyk0rzvstania karmy i zes•taw6w oasz. b.::ldania 
wartosci b;oloP-icznei bialka. Zwr6cono uwag~ na koniecznosc wypr6bowa
nia wvnik6w naukowvch w praktvce. 

2. Sesja naukowa pt.: ,,Aktualne problemy higieny w profilaktyce 
zwierzqt". Wnioski, jakie wysuni~to .na sesji, dadzci si~ strescic nast~pujq
co: zoohigiena wymaga badan z z.akresu calego kompleksu zagadnien, 
uwzgl~dniajqcych higiien~ samej hodowli zwierzqt, jak i higien~ produkcji 
zwierzecei ood katem dostarczania wysokiej jakosci produkt6w dla kon
sumcji ludzkiej. Niezb~dne jest opracowanre metod chowu, zywieni.a, pi-e-
l~pinowania i u,trzymyw.ania ·zwierzqt w takich formach srodowi.ska wy
tworzonych przez pomieszcz.enia, kt6re by najbardzi,ej sprzyjaly rozwojo
wi, zlaP'od~eniu dwusezonowosci w utrzymywaniu zwierzcit oraz zapobie-
11aniu objawom chorobowym, wynikajqcym ze zmniejszonej odpornoscL 
Niezb~dne ,iest polozenie wi~kszego nacisku na stosow.anie w praktyc,e tych 
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wszystkich zaleceii w zakresie higieny zwierzqt, kt6re nauka fuz pr z.r:- ka
zala <lo wyk0rzystania. 

3. Trzecia z kolei sesja byla poswi~cona zagadnteniom ochrony przy.:. 
rody. Wnioski sesji idq w kierunku pelnego zabezpieczenia przyrodn1cze
go park6w i rezerwat6w, inwentaryzacji oraz szerokiego wykorzystania da 
badan naukowy ch. Koordynacja badan powinna byc dokonywana przez 
Polskq Akademi~ N auk i Rad~ Ochrony Przyrody. Poza tym powinna byc 
nawiqzana sci.sle jsza wsp6lpraca z instyitucjami nauko,vymi panstw sq51a
dujqcych z parkami narodowymi. Zalecono podejmowanie prac o charak
terze por6wnawczym z lasami uzytkowanymi. 

W odniesieniu do Bialowieskiego Parku N arodowego sesj a wypowie
dziala si~ za wi~kszym wykorzystaniem parku w pracach badawczych. 
Zagospodarowanie puszczy pow1nno p6jsc w kierunku odnowienia istnie
jc4cego drzewostanu. Sesja zaj~la stanowisko, z.e procesy biologiczne w Bia
lowieskim Parku Narodowym nie budzq obaw eo do rozpowsziechniani.a 
si~ szkodnik6w na tereny gospodarczo uzytkowane. Sesja wysun~la wnio
sek o powolanie przy Polskiej Akademii N auk lnstytutu Ochrony Pi-zy
rody. 

4. Czwartq byla konferencja naukowa dotyczqca stanu badali w uzie
dzinie uzycia promiennik6w v1 rolnictwie i suszarnictwie. W wyniku tej 
konferencji zewidencjonowano hadania nad stosowani,em rpromieni ,pod
czerwonych prowaclzone w roku 1955 przez poszczeg6lne plac6wki. 

Wynikiem prac konferencji bylo stwierdzenie, ze zastosowanie pro
miennik6w w rolnictwie i suszarnictwie ze wzgh:du na duze koszty powLn
no miec miejsce przy suszeniu materialu wyjqtkowo cennego, jak ,elity na
sienne, chmieL n~•tomiast niezb~dne jest zbadanie mozliwosci zastosowania 
promieni podczerwcnych w innych dziedzinach rolnictwa, jak np. w de
zynfekcji nasion , klimatyzac,ii pomieszczeii inwentarskich, wyl~gu i wy
chowie pisklqt. 

Konferencj a wypowiedziala si<:z za tym, by koordynacja badan nad za
~tosovvaniem promieni podcz,erwonych w rolnictwie byla dok'onywana 
przez Centralny Zarzqd Nauki i Propagandy Ministersh111a Rolnictwa . . 

5. N ast~pnq z kolei byla sesja chemii i technologii cukrov,nichva. Na 
sesii \vygloszone byly referaty z zakresu zagad_nieii wsp6lczesnej . cbemif 
cukru, poste;p6w w t•echnologii oczyszczania cukru, najnowszych poglq
d6\v na krystalizacj~ cukru oraz produkcji gliceryny ferm•entacyjnej, z me
lasy . W \vyniku sesji wysuni~to szereg dezydeTatow w stosunk\l _do nauki 
i resort6w gospodarczych, ponadto zosta~y przek~zane _ do odpo:wiednich 
wladz wnioski, kt6re obecnie znajdujq si~ w stadium re.alizacji. · · 
~ 6. S:esja naukowa na temait: ,,Biochemia przetw6rstwa zbozowegö". Na 
sesji om6wione byly problemy biochemiczne w przetw6rstwie zbozowym, 
wplvw zabieg6w agrotechnicznych na wlasciwosci biochemiczne ziarna, 
znaczenie przetw6rstwa zbozowego w zywieniu, problemy biochemiczne 
w oiekarnicrtwie, zagadnienie szkodnik6w magazynowy.ch. Sesj,a wysun~la' 
wazne i szczeg6lowe wriioski dotyczqce podni•esienia poziomu pr~etw6rstwa 
zbozowego w Polsee. - · 

7. Konferencja na temat: ,,_Destylacyjne metody suszenia drewna przy 
pomocy par toluenu". Cel,em konferencji bylo ustalenie mozliwosci i za~ 
k,resu stosov:ania par toluenu w przemy-sle drzewnym ,v procesie suszenia 
drewna. W ~v,ri etle wyg~oszonych referat6w oraz opinii wypowiedzianych 
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w dyskusji o~azalo si~, ze omawiana metoda ma szereg brak6w zar6wnq 
z punktu widzenia rezymu procesu technologicznego, jak i z punkrtu wi.;;. 
dzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Celem usuni~cia tych brak6w po
stanowiono w podj~tej na zakonczenie konferencji uchwale spowodowae 
przeprowadzenie szeregu_ dalszych badan, od wynlku kt6rych b~dzie zale
zec mozliwosc wprowadzenia tej metody do produkcji w przemysle drzew
nym. 

8. Konferencja na temat: ,,Uprawa i uzytkowanie wierzby '' wykazala 
niedocenianie \vierzby w kraju zar6wno przez czynniki gospÖdarcze, jak 
i prziemyslowe. Konferencja wskazala mozliwosci wykorzystania surow
cow wierzbowych, to j est drewna i kory, dzi~ki czem u mozna by nie ,ty lko 
zaosi~z~dzic lasy wysokopienne, ale jednoczesnie stworzyc peinowartos
ciowq baz~ suroweowq dla przemyslu celulozowo-papi·erniczego, g.arbar
skiego, chemiczn,ego itp. 

9. Konferencja na temat: ,,Pogarszanie si~ stosunk6w wodnvch w gle
bie na terenie Wielkopolski" ujawnil.a, ze zjawisko tzw. stepowienia mo:iie 
jeszcze nie stalo si~ faktem dokon.anym, ni-emniej jednak stosunki wodne 
1,v glebie na ter·enie wojew6dztw: bydgoskiego, poznanskiego, warsz.aw~ 
skiego, l6dzkiego i wrodawskiego pogorszyly s i~ do tego stopnia, ze w tej 
cz~sci kraju rozpocz~lo si~ niebezpieczne zjawisko wystE;powania ujemne
go bilansu wodnego w glebie. T·en stan rzeczy jest nast~pstwem niera
cjonalnej gospodarki wodnej na terenie calego kraju, przy czym winG za 
ten stan ponosz.q zar6wno czynniki przemyslowe, jak i lesnictwo, rolnic
two i gospodarka komunalna. Celem zapobiezenia dalszemu pogarszaniu 
si~ stosunk6w wodnych w kraju nalezy w lesnictwie i rolnictwie stosowac 
metody nowoczesnej agrotechniki, przestrzegac zasad racjonalnego zuzycia 
wody przoez ludno_sc i przemvsl, realizowac w stopniu optymalnym postu-
1aty budownictwa wodnego (zbiorniki retencyjne). 

10. Sesja naukowa na temat: ,,Kierunki i metody hodowli roslin 
uprawnych". Na tej sesji om6wiono zagadnienia zmiennosci skokowej , mie-:
tod hodowli roslin na tle rozwoju genetyki, heterozji w hodowli roslin oraz 
met-odyki hodowli roslin. · 

11. Sesja w sprawie degradacji i regeneracji torfowych gleb lqko
\vych. Referowane byly nast~pujqce ·zägadnienia: problem degradacji lqk 
na terenach organogenicznych w Polsee, rozw6j zbiorowisk roslinnych na 
torfowisku niskim w zaleznosci od kierunku przebiegu proces6w biologicz-:.: 
nych, zjawisko degradacji torfu na tle rozwoju torfowiska. Sesja ta dala 
bardzo bogaty material zar6wno •teor-etyczny, jak i praktyczny, kt6ry 
w pelni postuluje ustawienie badan kompleks:owych, dotyczqcych sprawy 
2agospodarowania uzytk6w zielonych. . . / · 

12. W 195b roku zostala przygotowana sesja pt. ,,Zagadnienia gosp_o
darczego rozwoju sp6ldzielni produkcyjnych", kt6ra miala odbyc si~ w li
stopadzie roku biezqcego, ale zostaje przeniesion~ na. luty 1956 r. Sesja ta 
nie mogla byc wc2iesniej orzygotowana ze wzgl~du, na to, ~e wi~kszosc re:... 
fere_nit:6w byla zaangazowana w prac·acn zwHizanych zaleceniami, wys4-
ni~tymi przei iV Plenum KC PZPR w stosunku do rolnictwa, a specjalriie 
do _resor,tu Ministerstwa Rolnictwa;_ .. w kt6rym znajduje sJ~ Instytut Eko.:.. 
poiniki Rolnej, na kt6ry spadl gl6wny ci~zar oprµc.owania tej sesji. .s.~~j~ 
ina trwac trzy dni i objqc dwa zasadriic2ie problemy: . ,,Bodzce ekonom1cz
ne rozwoju gospodarczego sp6ldzielni produkcyjnych" i ,.Projektowanie 
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gospodarczego urzqdzenia sp6ldzielni produkcyjnych w r6znych warun
kach przyrodniczych i ekonomicznych". 

Przechodz~ z kolei do om6wienia dzialalnosci wydawniczej . Dzialal
nosc wydawnicza Komiteitu Nauk Rolniczych w roku 1955 posz.la w kie
runku wszechstronnej rozbudowy dotychczasowego ·dorobku wydawnicz-e
go nauk rolniczych, wyoelni·enia istniejc1cych luk i podniesienia poziomu 
publ ikowanych prac. Zakres i kierunki tej dz ialalnosci zostaly w 1955 r. 
uzgodnione z Radq Naukowo-Wydawniczq PAN. 

W dwumiesi~czniku „Post~py Nauk Rolniczych", przej~tym przez 
Komitet juz w roku 1954, realizowano w bi·ezqcym roku ustalony k ieru
nek i program, rozszerzajc1c tematyk~ w zakresie zagadnien z dziedziny 
fiz jologii roslin i zwierzqt, rozbudowujqc dzial informacji z zagranicy. Za
projek~ow ano r6wniez tematyk~ Zeszyt6w Problemowych „Post~p6w 
Nauk Rolniczych". 

W polowie 1955 r. Komitet przejql :iRoczniki Nauk Rolniczych" wraz 
z tekq redakcyjnq, personelem, etatami i budzeteni. Mimo szeregu tru<l-
nosci organizacyjnych plan roczny tego wydawnictwa zostal wykonany 
z nadwyzkq. Na zebraniu redakcji naczelnej dnia 5 pazdziernika br. prz.ea
nalizowano dotychczasowc1 dzialalnosc i ustalono wytyczne pracy, podkre
sla jqc koniecznosc utrzymania dotychczasowych zasad dzialalnosci redak
cji , p rzy jednoczesnym z.aostrzeniu kry,terium przyjmowania prac do dru
ku celem zao-ewnienia wysokiego poziomu naukowego „Rocznik6w". 

Polskie Towarzysitwo Zootechniczne, zgodnie z zaleceniami Komit-etu, 
roz.poczE;lo publikowanie „Przeglctd6w Naukowej Literatury Zootechnicz
nej" , kt6re r1odajc1 informacje o nainowszvch publikacjach swiatowej lite
raturv naukowej zootechnicznej. W 1955 r. wydano 6 zeszyt6w. 

Polskie Towarzystwo Gleboz:nawcze podj~lo publikowanie zblizonego 
w ukladzie referatowego wydawnicitwa z zakresu gl-eboznawstw.a, chemii 
rolnei oraz uprawy roli i roslin. 

W roku 1956 orojektuje si~ uruchomienie jeszcz-e dw6ch przeglqd6w 
literaturv naukow·ei z zakresu mechanizacji i -ekonomiki rolnej. Postano
wiono r6wniez nrze.ic1c wydawnictwa naukowe lesne. Sprawa ta iest 
w trakci-e organizowania. W pierwszym r~dzie Komitet przejmuje ,,Syl
wan" , kt6ry w 1956 roku b~dzie '\~ychodzil w dw6ch seriach: A - doku
mentacyinei i B - problemowej. Nie rozwic1zuje to jeszcze calosci zagad
nienia publikowania prac badawczych z zakresu nauk lesnvch. 

W druku znaiduje si~ pelne opracowanie I Rolniczej Sesji Problemo
wej Polskiej Akademii Nauk, dotyczqcej podniesienia ~yzno-sci gleb lekkich~ 
Opracowanie to ukaze si~ w Zeszy,tach Problemowych „Nauki Polskiej" 
prawdopodobnie w marcu 1956 r. 

Ponadto Komitet. N auk Rolniczych nawiqzal kontakt z Nien1ieckc1 
Akademiq Nauk Rolniczych w Berlinie i ooracowuje periodycznie mate
rialy dla znanego niemieckiego wydawnictwa naukowego o charakterze 
mi~dzy;narodowym „Zentralblatt". 

Na zebraniu zespolu kolegium programowego Rady Naukowo - Wy
dawniczej w dniu 9 grudnia hr. przedyskutowano i akceptowano calosc pro
gramu wvdawniczego Komitetu N auk Rolniczych. 

Wykonanie wszechstronnie uj~tvch zamierzen wydawniczych Komi
tetu w 1956 roku uzaleznione jest od stworzenia odpowiednich do plant,J. 
ram organizacyjnych i uzyskania srodk6vv materialnych . 
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Przechodz~ z kolei do dzialalnosci zespolu doskonalenia kadr nauko
wych w Komitecie Nauk Rolniczych. Program Komitetu w zakresie do
skonalenia kadr naukowych na rok 1955 ohejmowal nast~oujqce zagad- · 
n~n~: · ~ 

1. Koordynacj~ i organizacj~ studi6w .aspirancki eh -prowadzonych 
we wlasnych plac6w~ach naukowo-badawczych oraz w niekt6rych zakla
dach wyzszych szk6l rolniczych. 

2. Koordynaci~ prac zwiqzanych z przyz.nawaniem stypendi6w i kon
trolowaniem prac stvpendiowanych. 

3. Inne zadania wynikajqce z poitrzeb biezqcych (doksztalcanie pra
cownik6w w kraju i z.agranicq). 

W powol.anych plac6wkach Komitetu Nauk Rolniczych PAN i w nie
kt6rych zakladach wyzszych szk6l rolniczych ksztalci Komit•et siedmiu 
pracownik6w naukowych w trybie normalnym (studia aspiranckie) . S tu
dia aspiranckie w na.szych plac6wkach naukowo - badawcz.ych prowa ~zo_; 
ne sa w ooarciu o reeulamin zatwierdzonv przez sekret.ariat naukowy Pol
skiei Akademii Nauk dnia 14 wrzesnia 1955 r. i w mysl regulaminu aspi
rantura ma charakter z.organizowany. Regulamin zaoewnia aspirantowi 
opi·ek~ naukowq nie tylko ze strony promotora lecz r6wniez ze stronv dy
rekcii i rady naukowei plac6wek, w kt6rych si~ ksztalci. Poza tym aspiran
ci Komitetu Nauk Rolniczych Sq pod opiekq K atedry Materializmu D;_a
lektyczner:ro i Historyczneeo Polskie; Akademii Nauk, ul.atwia_iqcej im stu
dia marksistowskie oraz korz.ystaja z lektorat6w j~zyk6w obcych. organi
zowanych przez Biuro Doskonale nia Kadr Naukowych Polskie_i Akademii 
Nauk. 

W svstemie kszt.alC'enia kadr naulkowych decydujqc-q rolE~ odgrywa 
obok aspirantury prowadzenie przez jedenastu pomocniczych pracownik6w 
naukL z.atrudnionvch w plac6wkach naukowo-badawczych, przewod6w 
kandvdackich, realizowanvch poza studiami aspiranckimi (tzw. przewo
d6w z wolnei stoov). Zar:1adnienie nrziewod6w kandydackich w plac6wkach 
naukowo-badawczvch Komitetu Nauk Rolnkzych z.ar6wno w sto<;:unku do 
asnirant6w. i.ak i w sto.sunku do pomocniczych pracownik6w nauki n ie zo
stalo iednak rozwiazane calkowicie. poniewaz plaC'6wki naukowe Komi
tetu Nauk Rolniczvch. kt6re w chwili obecnei ksztalcq asoirant6w i przv
potowuiq pomorniczvch oracownik6w nauki do eqz.amin6w kandydackich, 
nie mai& uprawnien nad.aw.ania stopni naukowych. 

Trzecia forma ksztalcenia iest stvoendiowanie prac orowadzonych 
przP.z nomocniczvch pracownik6w n::iukowvch. W roku 1955 korz.vstalo ze 
stvn-Pnrlium 28 os6p, co stanowi 15 % og6lu s1typendyst6w Polskiej Aka
demn' Nauk. 

Komitet Nauk Rolnirzvch wnio.skowal orzyznaw.anie s1tvoendi6w 
naukowv<'h prz.ede wszvstkim na orzvEtotowanie or::ic z tvch dvscyolin 
naukowvch. w ramach kt6rvch daie sie odczuc dotkliwv br::lk kadr nau
kow·vch . a niP m.aic1c rozbunowanvch iPc.zcze wlasnvrh nlac6wek nauko
wo-barlawc7v"h. wnio<;:kowal o nrzvdzielenie stynendi6w tvm pracowni
ko1"'1 instytut6w brah.zowych, kt6rzy pracujq w wymienionych dyscypli
nach. 

StvnPndvsci Komitetu Nauk Rolniczvrh PAN oracuia w 14 o~ro<lkach 
nankowo-haciawczvch w kraiu. a mi.anowicie: _ w Insi+vtucie ZootPchniki 
w Krakowi1e - czterech stypendyst6w. w Instytucie Hodowli i Aklimaty-
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zacji Roslin w Pulawach - jeden stypendysta, w Instytucie Ochrony Ro-
. slin w Pulawach, we Wroclawiu i Gorzowie - trzech stypendyst6w, w In..:. 
stytucie Sadowni<;twa w Skierniewicach - czterech stypendyst6\Y, w ln
stytucie Melioracj i i U zytk6w Zielonych w Warszawie i w Skierniewicach 
- d\v6ch stypendyst6w, \V Instytuc1e Weterynarii w Warszawie i Byd
goszczy - dw6ch s typendyst6\.v, w Instytucie Uprawy, Nawoz-enia i Gle
boznaws t \Va vv Pulawach - czrterech stypendyst6w, _ w Panstwov,ym Za
kladzie Higieny w vVarszawi-e - jeden stypendysta, w lnstytucie Uprawy 
Nawozenia i Gleboznawstwa na Zulawach - jeden stypendysta, w Mi.:. 
nisterstwie Rolnictwa (Zarzqd Nauki - kontynuacja w Zakladzie SGGW 
w Skierniewicach) - jeden stypendysta, w Instytucie Fizjologii i Zywie-

. nia Zwierzqt Polskiej Akademii Nauk w Bydgoszczy - ni~ciu srtypendy-
st6w. Raz,em 28 stypendyst6w. · 

W zwic1-2.ku z wprowadzeniem metod izotopowych do 'badan w nau
kach rolniczych staje si~ konieczne przeszkolenie kadry pracownik6w nau
kowych. l(omitet Nauk Rolniczych uzyskal szesc miejsc na pierwszym 
kursie szkoleniowym w zakres~e stosowania izotop6w promieniotw6r
ezych do badan naukowych, zorganizowanym prz,ez Komitet Nauk Medycz
nych. 

Nalezy tu zaznaczyc, ze Komitet N auk Rolniczych posrt:anowil wpro
wadzic zagadnienie stosowania metod badan izotopowych w rolnictwie we 
wla~nym pionie w porozumieniu z Komisjq Izotopowq Polskiej Akademü 
Nauk i w tym kierunku Sq daleko posuni~ prace organizacyjne, kt6re _ 
zdaje si~ w przyszlosci b~dq mogly nam zapewnic warsztat szkoleniowy. 

Plan doskonalenia kadr naukowych w najblizszym planie pi~ciolet.;.. 
n im oorze si~ na nastepuj qcych wytycznych: 

1. Zainteresowac si~ i ortoczyc opiekq ptzede wszystki.m mlodq kadt~ 
dyscyplin deficytowych, takich jak genetyka oraz fizjologia roslin i zwie
rzqt, metodyka badan izotopowych w rolnictwi'e, mikrobiologia rolnicza 
( weterynaryjna, ochrona roslin, ze szc:oeg6lnym uwzgl~dnieniem badan 
~nad nicieniami, mykologii i wirusologii: ·nauki lesne ze· · szczeg61,h.ym 
uwzgl~dnieniem hodowli lasu. · 

,,-
2. Przyjqc nast~pujqc~ m:etody szko~eiüa: . _ _ _ _ 
a) stypendiowac kadr~ m~odych pr~cownik6w . naukowych, opracowu:.. 

_iqcych t·ematyk~ badan w wyr:nieni_onych dyscypJinach; · 
_ b) dawac zaawansowanym mlodym ·pracowniko~ naukowym zlece

nia ri.a prac·e w wymienionych dyscvolin_a~b deficytowych. 
3. Przyjmowac do !{atedr wyzszych .szk6l rolniczy~h i zaklad6\.v Pol

skiej Akademü Nauk „asystent6w naukowych", kt6rzy pos,Ni~cq si~ y.,y
lqcuüe pracy nau~owo-badawczej, .a nie b~dq przec_iqze~i pracami dydak-
tycznymi i admin,istracyjnymL _ _ _ _ · __ 

4. Organizowac problemowe sesj,e -robocze typu szkoleniowego. -
5. Organizowac state kursy o tem.atyc,e nowej, jak np. obecnie aktu ... 

ä i ne zagadnienie stosowania metodyki --badafr izotopawych ·w rolnictwie. 
- · · · 6. ·Na -pracownik6w ·naukowych typowac tylko · tych· · kandydat6w~ 
~t6r_zy wynikami swej pracy dajq pewnosc dalszego kszrtalcenia si~. · 

- - J. ·Roz,sz:e;rzyc stypendi~ ·i ·na -zdol.11.ych po~oc~iczych pr3:cown1~6w 
naukowych przy·_ katedracn· \vyzszych . szk6l rolnic~ych: - - _ - . --
. . 8. Nalozyc na stypendystow ·obowic4:zek studiowania j~zyk6w obcych·. 
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Przechodz~ wreszci·e d·o om6,vienia szkolenia kad ry nauko"vej ;1,agra..: 
nICq. 

Prezydium Komitetu Naµk Rolniczych u\vaza za koniecznc uzur")-el.:. 
nienie szkolenia zaa\\ransowanej mlodej kadry nauko\vej studiarni zagra
nicznymi. W okresie lat 1956 - 1960 nalezy skoncentrov/ac u\vag~ na dy
scyplinach odczuwajqcych szczeg6lnie ostro brak specjalist6w. I'Talezq tu 
przede wszystkim: fizjologia rqslin i zwierzc1t. metodyka badan izotopo
wych w rolnictwie, mikrobiologia. rolnicz.a, ochrona roslin ze ~zczeg6lnym 
uwzgl~dnieniem mykologii, zwalczani~ nicieni i wirusologii , nauki lesne 
ze sz.czeg6lnym uwzgl~dnieniem hodov.11i 1asu oraz organizac_in socjali
stycznych przedsi~biorstw rolnych. 

Mlodzi naukowcy wysylani -zagranic~ powinni odbywac studia vv wy
branej specjalnosci i wedlug okreslonego programu, a poprzednio zapo
zhac si~ dokl:adnie z zagadn1eniem, nad kt6rym majq pracowac zagran1cq 
i dobrze poznac krajowe zaklady tego typu eo zaklad zagraniczny, w kt6-
rym b~dq pracow.ah. W celu jak najlepszego wykorzystania studiow za
granicznych Komitet Nauk Rolniczych uwaza za wskazane wysylanie pr:öe
de wszystkim samodzielnych pracownik6w naukowych oraz asystent6,v 
zaklad6w naukowych i katedr, wymagajqc przy tym od kandydat6w do
brej znajomosci j~zyk6w obcych. 

Ko1nitet Nauk Rolniczych opracowal na 1956 -rok obszerny plan b? 
dan naukowych, kt6rych cz~sc b~dzie prowadzona przez wla~ne plac6wki 
naukowo-badawcze, cz~sc -zas przez zaklady wyzszych szk6l rolniczych 
z dotacji Polskiej Akademii Nauk pod kierunlüem czlonk6\v Prezydium 
Komitetu Nauk Rolniczych. Plan ten j,est o wiele obs21erniejsz.y niz w roku 
ubieglym, gdyz - byla juz o tym mowa - obejmuj,e 23 problemy opra
cowywane w plac6wkach wlasnych i 79 problem6w zgloszonych lqcznie 
przez wszystki•e· koniisje naukowe Komitetu Nauk Rolniczych. W roku 
ubieglym Komitet - jak wiadomo - wlasnych badan nie prowadzil wo
bec braku wlasnych zaklad6w badawczych, lecz przeznaczal jedynie dota
cje na prace prowadzone pod nadzorem komisji I(omitetu w zakladach 
wyzszych szk6l rolniczych. 
. W tych warunkach Komi tet uznal za sluszne szkolenie zagranicq j-e-

dynie tych pracowni'k6-w _naukowyc4, kt6rzy _praGujq riad tematami wcho
d_zqcymi do planu b.adan _ naukowych Komitietu Nauk Rolniczych n'a rok 
l?56. D,ecyzja ta_ jest tym qa_rdziej sluszna, ze w tym wyp~r)ku _vvyniki stu
d1qw zagianicznych nie ulegnq rozpro_szeniu, a Ko~itet Nauk Rolniczych 
b~dzie mial najlepsZq mozliwosc wykorzyst~nia ~ar_6wn_o dosy.,iadczen Z•e
branych_ zagranicq, jak i samych naukovvc6w, kt6rzy odb~dc! studia zagra
~i~zne, dla I:"ealizacji ·swego· planu pada6. oraz dla _rozwoju i _ro}~budowy 
placövyek naukow(?-badawczych ~omitetu·. _ , · 
. W ]956 roku_ mozliwosci ksztalcenia 1nlodych naukowc6w zagranicci 

s~ b~rdzo. ograniCZ(?ne, gdyz liczba wyj_azd6w p1~z-yz.riana i{om_ite~owi Nauk 
R?lniczych w ramach um6w q_ wsp~l{)rac~ naukoivc! z ~kademiarrti N auk 
k_1:aj6w demokracji ludowej jest zhikomo _mala w por6wnaniu z potrzeba..: 
mi Komite,tu zgloszonymi do planu na rok 1-956. I tak na og6lnq liczb~ 71 
zglosz9nych samodz1elnych pracownik6w naukoWych i ·a a.spirant6vv I{o
mitet Nauk Rolniczych uzyskat dötychczas na pÖdstäwie um6w z.aw.ar
tych z Niamieckq i Czechoslowackq Akademi4 -Nauk · n~ wyjazd do Nie-
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mieckiej Republiki Demokratycznej pi~c miejsc po dwa tygodnie i na wy
jazd do Czechoslowacji dwa miejsca po tlwa tygodnie oraz jedno miejsce 
na miesiqc . 

. Z W~grami podpisalismy umow~. Ze Zwiqzkiem Radzieckim, Rumu
niq, Bulg.ariq i Chinami Ludowymi uniowy nie zostaly j-eszcze zawarte. 
Czechoslowacka Akademia N·auk Rolnicz:uch zawarla umow~ z resortem 
rolnictwa, eo stwarza duze mozliwosci dla naukowc6w pracujqcych w in
stvtutach podleglych ternu resortowi: nie vvplynie natomiast na re.alizacj~ 
planu badan Komitetu Nauk Rolniczych. 

Ja jako przewodnicz~cy nawiqz~ bezposrednie rozmowy z Niemieckq 
Akademiq Nauk w Berlinie i spodziewam si~ w t•en spos6b zwi~kszyc ino
zliwosci ksztalcenia nolskich naukowc6w w Niemieckiej Republice Demo
kratycznej, tym hardziej, ze jest ,przewidziana w koncu lutego wizyta 
g,2neralnego dyrektora Akademii Nauk Rolniczych w Berlinie prof. •dr Pla..:. 
chego. Spodziew.am si~, ze tutaj bE:dzie 1nozna wiele spraw w bezposred
nich kont.aktach om6wic. 

W tych w.arunkach tym bardziej wazne jest z j,ednej strony wykorzy
stanie wszelkich mozliwosci wsp6lpracy z zagranicq, z drugiej zas nadzwy
czai staranny dob6r pracownik6w naukowych, kt6rych Komitet Nauk 
Rolniczych wysle w przyszlym roku zagranic~. Przy doborz·e tvm Prezy
dium Komitetu b~dzie si~ kierowalo nie tylko kw.alifikacjami kandydat6w, 
lecz r6wniez - i przede wszystkim - hierarchiq waznosci z.agadnien 
w planie badan naukovvvch Komitetu na rok 1956. 

Mozliwosci , o kt6rych wspomniano, to: 
1. Kilkudniowe wviazdv na sesje i ziazdy, na kt6re Komitert otrzy

ma zaoroszenia (Niemiecka Akademia N.auk zapowiedziala, ze b~dzie za
praszala polsk~ eh naukowc6w nawet na narady o w~zszej tematyce, chcqc 
zaciesnic wsp6lnrac~ naukowc:i z Polskq). 

2. Kilkudniowe wyjazdy naukowc6w dla konsultacji zagranicq pol-
skich opracowa:6. . 

3. Prak1tyki dla z.a ooznani.a si~ z na i nowszymi osiq~ni~ciami tech-· 
nicznvmi. to znaczy z okres]onq metodykq lub okreslonq aparaturc:i. 

Po.nadto umowv o wsn6loracy z zagranicc:i przewid~ic:i nrzyjazdy. eks
p•2rt6w z. zaflr.anicy dla dokonania eksnertvz w kraiu, wym~an~ dokumen
tacii technicznei oraz wvmiane publikacii. Wiekszosc kom1sji naukowych 
zostala iuz o 1tvm powiadomiona. Ni'ekt6re z nich nadsylaia iuz wnioski. 

Przv reali7acii nrzedc::tawioneQ'o tu olanu szkoleni.a polskich naukow-· 
c6w z.acrra.nic'1 Komitet Nauk Rolniczvch bedzie staral sie wykorzystac 
wszvstkie rnozliwo~ci. kieruiac sie hierarchiq waznosci zad_an i opierajqc 
si~ na wnioc::kaf'h komisii naukowvch. 

Pr7 pr}c::taw1onv tu nlan n ie obeimuie proi-ektowanei orzez Komitet 
Naul< Rolnjczvch w 1956 roku wvcireczki naukowei do Szw,ecii. konP'res6w 
1niPdzvnaroriowvf'h. na kt6re Polska bedzie otrzymvwala z.aoroszenia. ani 
tPz wviazrl6w indvwid11~lnvch na zaoroszPnie zaQ'ranicznych olac6wPk 
naukowo-badawczv<>h. Mozliwosci te rteoretvcznie istnieia. zalez~ iednak 
w dnzP.i miPr"7,P ori iniciatvwv oolskich naukowr.6w, ktorzv notrafia nr7P.Z 
wvmiane nublikacii i onr:=l<>owan z.ainterpsowac 7ae1ranice polski~ dorob
kiem fl .~ukowvm i nrowadzonvmi orzez • siebie badaniami. 

JakkolwiPk nrzvc;,7.loroczne mozliwo~ci kc;ztalcPnia k~dry naukowej 
zagra-nicq przedstawiaiq si~ skromnie. stanowiq one wielki post~p ,v po-
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r6wnaniu z rokiem 1955, w kt6rym wyjechalo w ramach wymiany pra
cownlköw naukowych tylko p1~c1u nauKowcöw. 

Znaczn1e hczn1eJszy byl udzial polsk1ch naukowc6w w sesjach, zjaz
dach naukowych i kongresach zagranicznych. 1V11anow1cire w N1em1ecK1ej 
Republice DemokratyczneJ byio 1;:s naukowc6w, w Czechoslowacji dwoch, 
na W~grzech dw6ch, w liolandii dw6ch, w Zwü1zku Radz1eckun Jeden 
i w .Anglii jeden. Stanowi to dwukrotnct liczb~ w stosunku do roku 1954. 

Naukowc6w zagranicz.nych goscilismy w okresie sprawozdawczym 
dzi:ewi~ciu, w tym siedmiu w ramach wymiany naukowej w dziedzini-e ho
dowli roslin wl6knistych, sadownictwa, warzywnictwa, hodowli ziemnia
k6w, lesnictwa i zootechniki oraz dw6ch zapro.szonych ze Zwiqzku Ra
dzieckiego na sesj~ naukowq „Biochemia w przetw6rstwie zbozowym". 
Wobec braku plac6wek naukowych Komitetu przewotlniczqcy odpowied
nich Komisj i korzystali przy tym z pomocy instytu t6w resortowych, kt6-
rvch kierownikom skladam na tym miejscu najs,erdeczniejsze podzi~ko
wan1a. 

Nast~pnie zebrani zapoznali si~ z dzialalnosciq towarzystw nauko
wych. 




