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Wstęp
Choroby i szkodniki roślin uprawnych, powodujące niekiedy straty plonu dochodzące 

do  kilkudziesięciu  procent,  to  nie  problem ostatniego  stulecia.  Występowały  one  także  w 
starożytności i już wtedy czyniono próby ograniczenia ich występowania. Już pod koniec XVI 
wieku opracowano w Polsce pierwsze zalecenia ochrony nasion przed chorobami. Od końca 
XVIII wieku pojawiają się już większe wzmianki o przyczynach chorób i potrzebie stosowania 
środków zaradczych. Okres międzywojenny XX wieku to ogromny postęp w ochronie roślin 
oraz dążność do zorganizowania tego działu rolnictwa,  ujęcie  go w podstawy prawne oraz 
powołanie organizacji i Towarzystw skupiających specjalistów tej dziedziny i propagujących 
najnowszą wiedzę. Obok organizacji społecznych taką potrzebę widziało również Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej powołując Komitet Ochrony Roślin. 
Po  II  wojnie  światowej  Komitet  reaktywowano  ponownie  tym  razem jako  jedną  z  agend 
Polskiej  Akademii  Nauk.  Niewiele  wiadomo  o  działalności  Komitetu  w  okresie 
międzywojennym, poza wydawaniem czasopisma „Choroby i szkodniki roślin”. 

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie rozwoju ochrony roślin 
w Polsce  i  roli  Komitetu  Ochrony Roślin  i  podległych  mu Towarzystw  naukowych  w jej 
kształtowaniu i propagowaniu.

Potrzeba ochrony roślin
Prof. T. Majewski (2009) w pracy „Trudne początki fitopatologii w Polsce” pisze, iż już 

w Starym Testamencie jest kilka wzmianek o chorobach roślin uprawnych. W Rzymie groźną 
chorobą zbóż była rdza i Rzymianie wierzyli,  że jest ona złem pochodzącym z nieba. Czcili 
więc  boga  Rubigusa  składając  mu  ofiary  i  wierząc,  że  pomoże  on  w  ograniczeniu 
występowania tej choroby. Dodatkowo stosowali jednak moczenie ziarna siewnego w winie 
lub w moczu, uzyskując zdrowsze rośliny.

Majewski (2009) powołując się na prof. J. Rostafińskiego podaje, że proso było jednym 
z najwcześniej uprawianych zbóż w Polsce, a jedną z głównych przyczyn niszczących plon 
była  śnieć zwana prosianą.  Określenie  „rdza”  użyto  w Polsce  po raz pierwszy w dawnym 
wydawnictwie rolniczym (1571), a następnie w polskim przekładzie Biblii ks. J. Wujka z 1599 
roku. Już w tym czasie pojawiają się pierwsze zalecenia S. Syreniusza, aby nie siać pszenicy na 
wilgotnych stanowiskach i w pobliżu lasu, głównie z powodu przeniesienia rdzy na tą roślinę z 
jej żywiciela – berberysu. Zaleceniem ochrony roślin przed chorobami jest używanie do siewu 
najlepszego,  czystego,  dobrze przechowywanego ziarna  (Gostomski,  1588).  Między innymi 
Ochmański (XVIII wiek) zaleca moczyć ziarno przed siewem w różnych roztworach. W 1780 
roku ukazuje się opracowanie K. Kluka „Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, 
historyi naturalney początki i gospodarstwu potrzebnych i pożytecznych domowych, chowanie, 
rozmnażanie,  chorób  leczenie,  dzikich  łowienie,  oswajanie,  zażycie  szkodliwych  zaś 
wygubienie”, tom IV z figurami o owadzie i robakach. Drukarnia Pijarów, ok. 500 ss. Jest to 
bardzo  cenny  dla  ówczesnego  rolnictwa  rodzaj  podręcznika,  traktującego  również  o 
zagrożeniach  roślin  przez  choroby i  szkodniki.  Prof.  Majewski  podaje,  że  w anonimowym 
poradniku  „Doświadczenia  w  gospodarstwie  (1801)  jest  stwierdzenie,  że  zboże  wyrosłe  z 
ziarna traktowanego niegaszonym wapnem, sadzą, solą i gnojowicą nie będzie mieć żadnej 
śnieci ani zarazy. W opracowaniu X. Jundziłła (1811) na temat flory litewskiej są już opisy 
kilku grzybów pasożytujących na roślinach, ale J. Jundziłł (1830) poświęcił im więcej uwagi. 
Na  łamach  Tygodnika  Rolniczo-Technologicznego  o  zarazie  ziemniaczanej  pisał  J.N. 



Kurowski  (1845),  który  jest  również  autorem  opracowania  „O  odradzaniu  kartofli  czyli 
przywróceniu  im pierwiastkowej  plenności,  mączności  i  siły”  (1846),  a  także  broszury  „O 
nowo pojawionej chorobie kartofli zarazą zgniłą zwanej” (1847). Masowe pojawienie się rdzy 
pszenicy w 1851 roku i w następnych latach spowodowało pojawienie się szeregu artykułów na 
jej temat i wymienianie wśród przyczyn tej choroby zaćmienia słońca, mglistego powietrza, 
miodunek padających z powietrza (rosa miodowa), kwasu z ziemi, pyłku kwiatów berberysu, 
nieokreślonego wyziewu berberysu, grzybka tworzącego się w ziemi, mglistego powietrza w 
połączeniu z bujnością pszenicy i czarną ziemią, gangrenę roślin pochodzącą od zagniwania 
korzeni w czasie zbytecznie wilgotnej i parnej pogody, drobne owady, wiatry południowe od 
Morza  Czarnego  i  nieodgadnione  wyroki  Boskie  (wg  Majewskiego  2009).  Problem  ten 
postanowiło wyjaśnić Towarzystwo Rolnicze w Warszawie w lipcu 1860 roku zlecając jego 
opracowanie  J.  Alexandrowiczowi,  uczonemu,  nauczycielowi  i  dyrektorowi  Ogrodu 
Botanicznego. Oprócz wygłoszonego wykładu w/w opracował broszurę „Jakie są przyczyny 
tworzenia się śnieci i rdzy na pszenicy, jakimi środkami można się od niej uchronić”. 

Ochrona roślin w instytutach i na uczelniach w XIX i na początku XX wieku w Polsce
W  opracowaniu  prof.  Majewskiego  (2009)  autor  poświęca  dużo  uwagi  pracom  F. 

Berdau, botanika i wykładowcy w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Jest on autorem 
publikacji „Choroby roślin: Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających” 
(1873) oraz „Sporysz, jego budowa, sposób rozwoju i wpływ na organizm zwierzęcy” (1880). 
Za pierwszego polskiego fitopatologa uważa się Sz. Kudelkę (1881), wykładowcę w Szkole 
Rolniczej w Żbikowie pod Poznaniem, a następnie w Akademii Rolniczej w Dublanach, autora 
podręcznika „Choroby roślin gospodarskich”. 

Prof.  J.J.  Lipa  podaje,  że  terminu  „ochrona  roślin”  użył  po  raz  pierwszy  Michał 
Oczapowski,  dyrektor  Instytutu  Agronomicznego  w Marymoncie  koło  Warszawy w latach 
1833-1853. Według Malickiego (1998), był on najwybitniejszym uczonym – rolnikiem. To za 
jego  przyczyną,  po  okresowym  załamaniu,  Instytut  Agronomiczny  zaczął  się  znowu 
dynamicznie rozwijać łącząc działalność dydaktyczno-wychowawczą z naukowo-badawczą. W 
swoim podręczniku  „Gospodarstwo wiejskie”  M.  Oczapowski  używał  takich  terminów jak 
ochrona, choroby, robactwo szkodliwe. Pierwsze, indywidualne badania polowe nad pojawem 
niezmiarki  paskowanej  w  okolicach  Warszawy  prowadził  Waga.  (1848).  Uzyskane  dane 
opublikował  w czasopiśmie Revue Zoologique et Applique. 

Z inicjatywy A. Wielowiejskiego w latach 1860-1862 przeprowadzono wielką reformę 
szkolnictwa w Królestwie Polskim. Instytut Agronomiczno-Leśny przeniesiono z Marymontu 
do  Puław  (Nowej  Aleksandryi)  łącznie  z  Gimnazjum  Realnym  Warszawskim,  Szkołą 
Farmaceutyczną i Instytutem Szlacheckim. Utworzono z tych jednostek Instytut Politechniczny 
i  Rolniczo-Leśny.  Przekształcono  go  w  1869  roku  w Instytut  Gospodarstwa  Wiejskiego  i 
Leśnictwa  (IGWiL).  Wykładano  na  nim  w  ramach  przedmiotu  „Gospodarstwo  wiejskie” 
ochronę roślin, a od 1869 roku botanikę z fitopatologią i entomologią. 

W  1861  roku  G.  Belke  publikuje  pierwszy  podręcznik  entomologii  stosowanej  „O 
owadach  szkodliwych  gospodarstwu  wiejskiemu  i  sposobach  ustrzeżenia  się  od  nich  lub 
zmniejszenia  ich  liczby”,  a  w  1881  roku  Sz.  Kudelka  wydaje  książkę  „Choroby  roślin 
gospodarskich,  ich  przyczyny  i  środki  zaradcze”,  uważaną  za  pierwszy  podręcznik 
fitopatologii. 

Ogromny  wkład  w  rozwój  fitopatologii  w  Polsce  wniósł  J.  Brzeziński,  profesor 
Uniwersytetu Jagielońskiego. W 1895 roku obronił swoją pracę habilitacyjną dotyczącą „Rak 
drzew,  jego  przyczyny  i  przejawy”  (Brzeziński  1903).  Jego  badania  dotyczyły  głównie 
bakteriozy  drzew  owocowych,  ale  interesował  się  również  amerykańskim  mączniakiem 
agrestu, bawełnicą korówką i namiotnikiem jabłoniowym. W celu prowadzenia doświadczeń, 
założył  w  1893  roku  ogród  warzywno-owocowy  na  Polu  Doświadczalnym  Uniwersytetu 
Jagielońskiego. Dla propagowania wiedzy prof. J. Brzeziński organizuje kursy ogrodnicze w 
ramach Studium Rolniczego przy UJ i wspólnie z prof. Janczewskim zakładają Towarzystwo 



Ogrodnicze  Krakowskie.  Jednym  z  zadań  Towarzystwa  było  wydawanie  czasopisma 
Ogrodnictwo, które istniało do lat 90-tych XX wieku.

Profesor  Piotr  J.  Brzeziński  z  żoną  Haliną  z  Grabskich   Zdjęcie  z  ok.  1936  r.;  ze 
zbiorów prof. Andrzeja Laszczki z Krakowa, wnuka profesora

W 1904 roku Warszawskie Towarzystwo Ogrodnicze organizuje Naukową Pracownię 
Badań nad Ochroną Roślin, kierowaną przez K. Kulwieć, a od 1912 roku przemianowuje ją na 
Stację Ochrony Roślin, kierowaną przez J. Trzebińskiego.

Wracając do Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, został on od 
1893  roku  pełnoprawną  uczelnią  akademicką,  kształcąc  młodzież  do  1914  roku.  Uczelnię 
ewakuowano w tymże roku do Charkowa, ale w Puławach pozostała znaczna część biblioteki 
Instytutu  oraz część  pracowników naukowych.  W oparciu o bazę materialną  i  pozostałości 
Instytutu, w 1917 roku powstaje Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Utworzono w 
nim dział Ochrony Roślin z pododdziałami pasożytów roślinnych, pasożytów zwierzęcych i 
badaniami nad chwastami.  Działem tym kierował J. Trzebiński.  Cztery lata później  Ustawą 
sejmową  z  20.10.1921  roku  Instytut  zostaje  przemianowany  na  Państwowy  Instytut 
Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW) z Wydziałem Ochrony Roślin kierowanym przez prof. J. 
Trzebińskiego. W latach 1918-1922 na SGGW w Skierniewicach powołano pierwsze w Polsce 
jednostki dydaktyczno-naukowe. Był to Zakład Patologii Roślin kierowany do 1921 roku przez 
L  Garbowskiego,  a  następnie  W.  Siemiaszkę  i  Zakład  Ochrony  Lasu  i  Entomologii  z 
kierownikiem Z. Mokrzeckim.



Tabela 1. Wybrane, polskie opracowania dotyczące chorób roślin do 1881 roku
Autor pracy Rok 

wydania
Tytuł pracy Pismo i miejsce 

wydania
J. Alexandrowicz 1861 Rozwinięcie pytania 11go: jakie są przyczyny 

tworzenia się śnieci w pszenicy, jakiemi środkami 
można się od niej uchronić

Roczniki Gosp. 
Krajowego, Warszawa

F. Berdau 1880 Sporysz, jego budowa, sposób rozwoju i wpływ 
na organizm zwierzęcy

Wiadomości 
Farmaceutyczne

A. Gostomski 1588 Gospodarstwo Kraków
J. Jundziłł 1830 Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i 

Ukrainie dziko rosnących , iako i oswoionych
Wilno

X. Jundziłł 1811 Opisanie roślin litewskich według układu 
Linneusza

Wilno

Sz. Kudelka 1881 Choroby roślin gospodarskich, ich przyczyny i 
środki zaradcze

Lwów

J. N. Kurowski 1847 O nowo pojawionej chorobie kartofli zarazą 
zgniłą zwanej, oraz środkach, zgubnym jej 
skutkom zapobiegających

Warszawa

S. Syreniusz 1613 Zielnik herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią Kraków

Powołanie Komitetu Ochrony Roślin i rozwój ochrony roślin w okresie międzywojennym
W 1924 roku przy Ministerstwie Rolnictwa i  Dóbr Państwowych powstaje  Komitet 

Ochrony  Roślin.  Powołanie  go  przy  Ministerstwie  świadczy  o  roli,  jaką  miał  odegrać  w 
ochronie  roślin.  Mimo  braku  danych  o  składzie  zarządu  Komitetu  oraz  zakresu  jego 
działalności, z deklaracji złożonych przy wydawaniu czasopisma „Choroby i szkodniki roślin” 
wynika, iż jego zadania to m.in.:
−  wydawanie czasopisma z zakresu ochrony roślin
− informowanie rolników o ustawodawstwie z zakresu ochrony roślin w Polsce i w innych 

krajach
− informacja o instytucjach zajmujących się ochroną roślin w kraju i za granicą
−  przekazywanie danych o zdrowotności upraw w Polsce,
−  przygotowywanie sprawozdań z aktywności fitopatologów i entomologów.

Jeszcze przed powołaniem Towarzystwa w 1923 roku odbył się w Warszawie I zjazd 
fitopatologów i entomologów, a  następne 7 zjazdów i konferencji  zorganizowano w latach 
1927- 37 (tab. 2).

Tabela 2. Zjazdy i konferencje poświęcone ochronie roślin w Rzeczypospolitej Polskiej 
zorganizowane w latach 1923-1937

Data 
konferencji

Miejsce Rodzaj konferencji

styczeń, 1923 Warszawa I Zjazd fitopatologów i entomologów polskich
13-14.02.1927 Warszawa Konferencja entomologów i fitopatologów
wrzesień, 1929 Wilno XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników
7-9.06. 1930 Kraków Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego
29.11.1931 Warszawa I zebranie organizacyjne Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin
Wrzesień, 1933 Poznań XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników
25-28.05.1933 Poznań Zjazd Rolniczo-Leśny (obrady Sekcji Ochrony Roślin)
lipiec 1937 Lwów XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników



Wskazuje to na dużą aktywność w prezentacji nowych danych z zakresu ochrony roślin 
przez  pracowników  naukowych  i  ich  wprowadzania  do  praktyki.  Na  pierwszym  Zjeździe 
uchwalono wydawanie czasopisma poświęconego ochronie roślin na ziemiach Rzeczpospolitej. 
Tytułową okładkę kwartalnika „Choroby i szkodniki roślin” wydaną przez Komitet Ochrony 
Roślin w 1925 roku dołączono do niniejszego opracowania. 





Wydawanie kwartalnika było możliwe dzięki subwencji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych. Redakcja czasopisma, w skład której weszli pracownicy naukowi z 5 ośrodków 
naukowych ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej ( L. Garbowski, M. Krasucki, S. Minkiewicz, 
Z.  Mokrzecki,  W. Siemiaszko, J. Trzebiński i W. Gorjaczkowski jako Redaktor Naczelny), 
zadeklarowała wydawania czasopisma,  które „będzie drukowało oryginalne prace z zakresu 
fitopatologii  i  entomologii,  informowało  o  ustawodawstwie  polskim  i  obcym  z  zakresu 
ochrony roślin, działalności krajowych i zagranicznych instytucji ochrony roślin, stanie upraw 
roślin pod względem zdrowotnym oraz zamieszczało sprawozdania z prac entomologicznych i 
fitopatologicznych”. 

Na zjeździe odbytym w 1927 roku prof. L. Garbowski przedstawił projekt organizacji 
ochrony roślin  w Polsce,  a  3  lata  później  na  zjeździe  w Krakowie  powołano Komisję  ds. 
opracowania projektu ujednolicenia słownictwa fitopatologicznego. 

Prof.  L.  Garbowski  należał  do  grupy  bardzo  aktywnych  pracowników  naukowych. 
Obok  spraw  organizacyjnych  pisał  artykuły  dotyczące  potrzeb  ochrony.  Po  zjeździe 
fitopatologów  i  entomologów  odbytym  w  1927  roku  w  Warszawie,  na  łamach  Gazety 
Rolniczej  ustosunkował  się  do  wniosków  konferencyjnych  wskazując  na  możliwości  ich 
realizacji  i  wynikających  z  tego zadań stojących  przed ochroną.  Na uwagę zasługuje jego 
opracowanie z 1929 roku dotyczące „Chorób wirusowych ziemniaka”. 

O potrzebach ochrony roślin okresu międzywojennego świadczą również publikacje W. 
Siemiaszki  (1927,  1929)  oraz  Siemiaszki  i  Kaznowskiego  (1928),  autorów  opracowań 
„Choroby Roślin Uprawnych” oraz „Choroby Drzew i Krzewów Owocowych”. W 1939 roku 
w czasopiśmie Plon ukazał  się artykuł,  w którym wskazane są zadania Wydziału Chorób i 
Szkodników PINGW w Puławach, a dotyczyły one opracowania sposobów walki z chorobami i 
szkodnikami. Anonimowy autor wskazuje na duże zaniedbania w ochronie roślin, co rzutuje na 
znaczne straty rolników i ogrodników. Takie choroby jak rak, zaraza ziemniaczana, zgnilizna i 
parch  owoców,  śnieć  i  głownia  zbożowa  przyczyniają  się  do  powstawania  w  rolnictwie 
milionowych strat. Wpływ na to mają również owady i gryzonie. W tymże roku ukazała się w 
Rocznikach  Ochrony Roślin  praca  prof.  J.  Ruszkowskiego o  organizacji  ochrony roślin  w 
kraju. Okres wojny nie doprowadził do całkowitego ograniczenia badań naukowych. Świadczy 
o tym praca prof. K. Strawińskiego „Poradnik Ochrony Roślin”.

Bardzo dużą aktywność wykazywali entomolodzy. W 1902 roku ukazała się obszerna 
monografia  S.A. Mokrzyckiego dotycząca owocówki jabłkóweczki  (Mokrzecki  1903),  a do 
1936 roku ukazały się publikacje i artykuły dotyczące szkodników róż i truskawek (Obarski 
1931),  mszyc  (Judenko  1930),  filoksery  (Krasucki  1934),  rośliniarek  (Woydyllowa  i 
Wengrisówna 1937), szkodników drzew leśnych (Minkiewicz 1937). Z kolei Kawecki (1936) 
opublikował  pracę  na  temat  ośca  korówkowego  jako  pasożyta  korówki  wełnicy.  O 
możliwościach  ochrony  roślin  przed  szkodnikami  przy  stosowaniu  karboliny  sadowniczej 
napisał Prufer (1933).

W  celu  większej  koordynacji  badań  z  zakresu  ochrony  roślin  z  inicjatywy  dr  L. 
Garbowskiego powołano w 1931 roku Związek Pracowników Naukowych Ochrony Roślin. 
Brak jednak danych na temat jego działalności i roli jaką odegrał w środowisku naukowym.

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin
29  listopada  1931  roku  odbyło  się  w  lokalu  Towarzystwa  Ogrodniczego 

Warszawskiego(TOW) w Warszawie pierwsze zebranie organizacyjne Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Roślin  (PTOR). Warto poznać uczestników tego zebrania z uwagi na ich miejsce 
zatrudnienia. Uczestniczyli  w nim bowiem F. Bajkowski, H. Blockówna, P. Dąbrowski, W. 
Gorjaczkowski. Z. Okulicz. I. Ruszkowska, J. Ruszkowski, A. Suchecka i Z. Zwejgbaumówna 
ze  Stacji  Ochrony Roślin  TOW, A.  Chrzanowski  z  Działu Ochrony Buraków Inst.  Przem. 
Cukrowniczego, Z. Dąbrowski ze Stacji Ochrony Roślin w Łucku, J. Frydrychowicz z Dyrekcji 
Lasów Państwowych (DLP) w Warszawie, J. Kochman z SSGW w Warszawie, W. Konopacka 
i  M. Nunberg ze Stacji Doświadczalnej  DLP, A. Krasucki z Prac. Entomologii  Stosowanej 
Stacji  Bot-Rol.  PINGW  we  Lwowie,  P.  Leszczenko  z  Wydz.  Chorób  Roślin  PINGW  w 



Bydgoszczy, S. Minkiewicz i S. Muryn z Działu Entomologicznego PINGW w Puławach, Z. 
Mokrzecki z Zakładu Entomologii i Ochrony Lasu SGGW w Skierniewicach, S. Nowicki z 
Działu Ochrony Roślin Stacji Dośw. Pom. IR w Toruniu., K. Strawiński z Oddziału Łódzkiego 
Stacji Ochrony Roślin TOW, J. Tchórzewski oraz K. Zaleski z Zakładu Botaniki Ogólnej i 
Fitopatologii  Uniwersytetu  w  Poznaniu.  Wśród  uczestników  zebrania  założycielskiego 
Towarzystwa była liczna grupa znanych pracowników naukowych okresu powojennego. Po 
powitaniu  zgromadzonych  przez  prof.  W.  Gorjaczewskiego,  na  przewodniczącego  zebrania 
wybrano  prof.  Z.  Mokrzeckiego  z  SGGW  w  Skierniewicach,  a  na  sekretarza  dr  K. 
Strawińskiego.  Po  zapoznaniu  zebranych  ze  statutem PTOR postanowiono  wybrać  władze 
Towarzystwa. Na prezesa wybrano prof. Z. Mokrzeckiego, V-prezesów - prof. J. Trzebińskiego 
i  dr  L.  Garbowskiego,  na  sekretarza  A.  Chrzanowskiego i  skarbnika  dr  K.  Strawińskiego. 
Zarząd  Towarzystwa  postanowił  zorganizować  oddziały  na  Śląsku,  we Lwowie,  Poznaniu, 
Wilnie  i  Warszawie.  Postanowiono  nawiązać  współpracę  z  zakładami  naukowymi  uczelni, 
muzeami i rolnikami.

W Statucie PTOR nakreślono zadania Towarzystwa:
1. Organizowanie i popieranie badań naukowych z zakresu chorób i szkodników roślin
2. Urządzanie odczytów, kongresów i zebrań  w zakresie ochrony roślin
3. Współdziałanie ze służbami ochrony roślin oraz instytucjami  i osobami, stojącymi poza nią 

w zakresie ochrony kultur uprawnych
4. Zakładanie prowincjonalnych oddziałów PTOR
5. Gromadzenie zbiorów oraz biblioteki fachowej
6. Propaganda sprawy ochrony roślin
7. Współdziałanie z odpowiednimi organizacjami na terenie międzynarodowym
8. Wydawanie czasopism, dzieł, broszur z odpowiedniego zakresu.

Wybrany zarząd PTOR postanowił rozłożyć pracę Towarzystwa na oddziały, które należało 
zorganizować  w  Warszawie,  Krakowie,  Poznaniu,  Lwowie  i  Wilnie.  Poruszono  również 
sprawę wydawania pisma Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin. Stosownie do propozycji 
red.  A.  Chrzanowskiego  zwrócono  się  do  Stacji  Ochrony  Roślin  Związku  Rolniczych 
Zakładów  Doświadczalnych  Rzeczpospolitej  Polskiej,  by  przyjąć  za  organ  PTOR  pismo 
Ochrona Roślin.

W 1929 roku ukazał  się pierwszy zeszyt  „Choroby Roślin” (patrz załącznik),  którego 
wydawcą  była  Sekcja  Ochrony  Roślin  Związku  Rolniczych  Zakładów  Doświadczalnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, zredagowany przez entomologa R. Błędowskiego i fitopatologa W. 
Siemiaszkę. W 1931 roku ukazała się część III i IV czasopisma „Choroby roślin” wydanego 
przez PTOR.





Tytuły czasopism wydawanych w okresie międzywojennym (tab. ) wskazują na bardzo 
dużą  aktywność  pracowników naukowych  w zakresie  propagowania  idei  ochrony roślin  w 
kraju. Obok czasopism naukowych, wydawanych przez PINGW w Bydgoszczy i Puławach, 



były to również wydawnictwa Komitetu Ochrony Roślin oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Roślin.

Tabela 3. Czasopisma z zakresu ochrony roślin wydawane w latach 1923-2011
Tytuł czasopisma Wydawca Redaktor czasopisma
Choroby i szkodniki roślin Komitet Ochrony Roślin Władysław 

Gorjaczewski
Prace Wydz. Chorób Roślin PINGW w Bydgoszczy
Prace  Wydz.  Chorób  i 
Szkodników Roślin

PINGW w Puławach Stefan Minkiewicz

Roczniki  Ochrony  Roślin 
(  części  Choroby i  szkodniki 
roślin)
Ochrona Roślin

Stacja Ochr, Roślin TPW i Dział Ochr. 
Roślin Wydz. OR PINGW w Puławach

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin

Ludwik Garbowski
Jan Ruszkowski

Andrzej Chrzanowski
Roczniki  Nauk  Rolniczych  - 
seria  E  –  Ochrona  Roślin 
(tomy 1-25)

Komitet Ochrony Roślin (1970-1996) Jerzy J. Lipa

Annales Agricultural Sciences 
-  seria  E  –  Plant  Protection 
(tomy 26-28)

Komitet Ochrony Roślin ( 1996- 1999 Jerzy J. Lipa

Journal  of  Plant  Protection 
Research

Komitet  Ochrony  Roślin  PAN  i 
Polskie  Tow.  Ochrony  Roślin  (2000-
2008) i od 2008 do -

Henryk Pospieszny

Reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin
II  wojna światowa spowodowała zminimalizowanie działalności  PTOR, a inicjatywa 

jego reaktywowania pojawiła się dopiero w 1998 roku. Prof. J.J. Lipa w listach z 26.01. 1998 
r., skierowanych do Przewodniczącego V Wydz. PAN prof. S. Zawadzkiego i do Głównego 
Inspektora PIOR mgr  A.  Zycha,  pisał  o staraniach mających  na celu reaktywowania  tegoż 
Towarzystwa. 3 grudnia 1999 roku na jubileuszowym posiedzeniu plenarnym KOR PAN w 
SGGW  w Warszawie  rozpatrzono  reaktywowanie  PTOR.  Otwierając  tą  część  posiedzenia 
przewodniczący KOR prof. J.J. Lipa poinformował, że przy Wydz. V PAN afiliowanych jest 
18  towarzystw  naukowych,  reprezentujących  niemal  wszystkie  dyscypliny  naukowe  i 
stanowiące zaplecze dla komitetów. Wprawdzie przy KOR PAN afiliowane są Polskie Tow. 
Fitopatologiczne  i  Entomologiczne  to  jednak  istnieje  merytoryczna  konieczność 
reaktywowania w Polsce Polskiego Tow. Ochrony Roślin. Zostało ono powołane w 1931 roku 
z pierwszym przewodniczącym prof. Z. Mokrzeckim i należy go jak najszybciej reaktywować. 
Przewodniczący  KOR PAN podkreślił,  że  powołane  Towarzystwo  silnie  wzmocni  pozycję 
KOR w kraju oraz w relacjach międzynarodowych, m.in. jako komitet narodowy do kontaktów 
z  EPPO.  Prof.  S.  Pruszyński  przypomniał  zebranym,  że  istnieje,  co  prawda,  Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin ale jego członkami są przede wszystkim producenci środków 
ochrony  roślin  i  nie  ma  ono  charakteru  naukowego.  Członkowie  KOR  poparli  ideę 
reaktywowania PTOR. 

Do  sprawy  Towarzystwa  i  postępów  w  jego  reaktywowaniu  Komitet  powracał 
kilkukrotnie na plenarnych posiedzeniach. Zebranie założycielskie odbyło się 7 września 2005 
roku w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu z następującym programem:
−  otwarcie
−  tradycje Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin (prof. J.J. Lipa)
−  podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego zebrania założycieli
−  podjęcie uchwały o wyborze protokólanta zebrania założycieli



−  zapoznanie zebranych z projektem statutu Towarzystwa i dyskusja (prof. J.Nawrot)
−  wybór Komisji skrutacyjnej
−  podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Statutu Towarzystwa
−  przyjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego
−  podjęcie  uchwały  o  upoważnieniu  Komitetu  Założycielskiego  do  dokonania  czynności 

rejestrowych i zorganizowania I Walnego Zgromadzenia Członków
−  podjęcie uchwały o siedzibie Towarzystwa
−  wolne głosy i zakończenie obrad.

Prof.  Stefen Pruszyński  –  dyrektor  Instytutu  Ochrony Roślin podkreślił  niezwykłą  wagę 
Towarzystwa dla ochrony roślin W jego działaniach będą uczestniczyć grupy zawodowe, które 
nie zawsze są ze sobą związane.  Zacytował  ustawę o stowarzyszeniach z 07.04.1989 roku, 
która  brzmi:  W celu  stworzenia  warunków do  pełnej  realizacji  gwarantowanej  przepisami 
Konstytucji,  wolność  zrzeszania  się  zgodnie  z  Powszechną  Deklaracją  Praw  Człowieka  i 
Międzynarodowym  Paktem  Praw  Obywatelskich  i  politycznych,  umożliwia  obywatelom 
Równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i 
wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji  indywidualnych zainteresowań, a także 
uwzględnia tradycje powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego”. 

Prof. J.J.  Lipa mówiąc o historii  Towarzystwa i jego reaktywacji  powiedział  m.in.  „nasi 
poprzednicy  podejmowali  i  realizowali  wiele  akcji  i  działań,  z  których  część  się 
zmaterializowała m.in. w powstaniu i działalności Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu lub 
powołania PTOR. Jednakże wiele idei i zamierzeń w Odezwie PTOR z 1931 roku nadal czeka 
na  realizację.  Zaproponował,  aby  uczestnicy  zebrania  uznali  Odezwę  PTOR  za  testament 
Polskiego  Towarzystwa  Ochrony  Roślin  i  działali  jako  wykonawcy  tego  testamentu.  Nie 
będzie to trudne, gdyż mamy w Polsce dobrą infrastrukturę do zrealizowania tego zadania. 
Możemy uznać,  że zadania Komitetu Ochrony Roślin, powołanego w 1924 roku przy Min. 
Rolnictwa i Dóbr Publicznych, dobrze wypełnia Komitet Ochrony Roślin Polskiej Akademii 
Nauk”.

Na  przewodniczącego  zebrania  Założycielskiego  Towarzystwa  wybrano  prof.  Stefana 
Pruszyńskiego.  Zebrani  wybrali  Komisję  Skrutacyjną,  przyjęli  Statut  Towarzystwa  oraz 
wybrali  Komitet  Założycielski  w  składzie:  B.  Wilkaniec,  A.  Błochowiak,  R.  Jaworski,  S. 
Pruszyński, J.J. Lipa. Przyjęto również Uchwałę w sprawie dokonania czynności rejestrowych i 
zorganizowania  Walnego  Zgromadzenia  Członków.  W  przeprowadzonych  wyborach  na 
przewodniczącego PTOR wybrano prof. Stefana Pruszyńskiego, a V-przewodniczącymi zostali 
mgr Adam Zych i prof. Kazimierz Wiech, a sekretarzem dr Joanna Horoszkiewicz-Janka.

5  lutego  2010  roku  na  Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym  Towarzystwa 
przewodniczącym PTOR wybrany został prof. Marek Korbas, V-przewodniczącymi dr Adam 
Zych  i  dr  hab.  Krzysztof  Domaradzki,  a  sekretarzem ponownie  dr  J.  Horoszkiewicz-Janka 
(dane z protokołu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego).

Obok  powołanego  w  1931  roku  PTOR  już  w  okresie  międzywojennym  działały  inne 
towarzystwa naukowe.
Polskie  Towarzystwo Entomologiczne rozpoczęło  swoją  działalność  jako  Polski  Związek 
Entomologiczny, powołany w 1923 roku we Lwowie, jako rozwinięcie Sekcji Entomologicznej 
Lwowskiego  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Przyrodników  im.  Kopernika.  Po  2  latach 
dołączono  do  niego  Poznańskie  Tow.  Entomologiczne.  W  1947  roku  Związek  został 
reaktywowany,  a  w  1965  roku  zmieniono  jego  nazwę  na  Polskie  Towarzystwo 
Entomologiczne.  Kolejni  przewodniczący  i  Prezesi  to  profesorowie:  Zygmunt  Mokrzecki 
(1923-1936),  Aleksander  Kozikowski  (1937-39,  1947-52),  Konstanty Strawiński  (1953-66), 
Henryk  Sandner  (1967-89),  Andrzej  Warchołowski  (1989-95),  Jarosław Buszko (1995-98), 
Janusz Nowacki (1998-2010), Marek Bunalski (od 2010 - ). W ramach Towarzystwa działają 
sekcje: Dipterologiczna,  Entomologii  Leśnej,  Hemipterologiczna,  Hymenopterologiczna, 
Koleopterologiczna,  Lepidopterologiczna,  Odonatologiczna,  Paleoentomologiczna  i 
Trichopterologiczna.

http://pte.au.poznan.pl/sekcje_r.htm#Coleopterologiczna


Od początku istnienia celem Towarzystwa były „wszechstronne badania (systematyka, 
biologia,  entomologia  stosowana  itd.)  owadów,  przede  wszystkim  Polski  i  wydawanie 
własnych publikacji. Od 1923 r. rozpoczęto wydawanie „Polskiego Pisma Entomologicznego”. 
W  1969  roku  rozpoczęto  wydawanie  „Biuletynu  Informacyjnego”,  który  w  1980  r. 
przekształcił się w „Wiadomości Entomologiczne” (dane ze strony internetowej Towarzystwa).
Polskie  Towarzystwo Fitopatologiczne powołane  11 listopada 1971 roku w Poznaniu.  W 
gronie osób założycielskich znaleźli się m.in. profesorowie i docenci: Władysław Błaszczak, 
Maria  Gierczak,  Tadeusz  Glaser,  Antoni  Golenia,  Józef  Kochman,  Karol  Mańka,  Wanda 
Truszkowska.  Pierwszym przewodniczącym,  kierującym Towarzystwem do 1996 roku,  był 
prof.  dr Karol Mańka, czł.  rzecz.  PAN, a sekretarzem doc.  Maria Gierczak.  Od 1997 roku 
przewodniczącą jest prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN od 2010 roku. 
W miarę upływu czasu w krajowych ośrodkach naukowych powstawały Oddziały PTFit.. Do 
1999  roku  Towarzystwo  zorganizowało  10  Nadzwyczajnych  i  Zwyczajnych  Walnych 
Zgromadzeń. W Oddziałach Towarzystwa, na organizowanych zebraniach, wygłoszono około 
1000 referatów
Aktualnie w ramach PTFit. działają Sekcje:
1. Bakteryjnych Chorób Roślin, której przewodniczy prof. Piotr Sobiczewski.
2. Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami. Jej pierwszym przewodniczącym od 1991 

roku był  prof..  Leszek B.  Orlikowski,  a  po 12 latach  jego działalności  został  nim prof. 
Czesław Sadowski.

3. Patologii  Nasion,  której  przewodniczy  prof.  Krystyna  Tylkowska,  a  wcześniej  Sekcja 
Chorób  Nasion  i  przewodniczyły  jej  dr  Krystyna  Grzelak,  a  następnie  dr  Elżbieta 
Zakrzewska.

4. Mikologii i Mikotoksyn kierowana przez prof. Jerzego Chełkowskiego.
5. Chorób Roślin Drzewiastych. Pierwszym jej przewodniczącym był prof. Ryszard Siwecki, a 

aktualnie prof. Zbigniew Sierota.
6. Wirusologiczna.  Od  początku  jej  powstania  kierował  nią  prof.  Selim  Kryczyński,  a  po 

przejściu na emeryturę jej przewodniczącym jest prof. Marek Szyndel.
7. Nazewnictwa i Dydaktyki z przewodniczącymi : profesorowie: Zbigniew Borecki, Tomasz 

Majewski, a obecnie Małgorzata Schollenberger.
8. Biochemii  i  Genetyki  Patogenów  Roślin,  której  przewodniczy  prof.  Maria  Rataj-

Guranowska.
9. Nowych  Patogenów i  Chorób  Roślin  powołana  w  2008  roku  z  przewodniczącym  prof. 

Leszkiem B. Orlikowskim. 
 Od 1974 roku Towarzystwo wydawało czasopismo Phytopathologia Polonica Zeszyty 

Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, a od 1991 roku Phytopathologia Polonica w języku 
angielskim. Od 2008 roku, decyzją Zarządu Głównego, jest to Phytopatologia.

Reaktywowanie Komitetu Ochrony Roślin przez Polską Akademię Nauk
W 1951 roku odbył  się  w Warszawie I  Kongres Nauki  Polskiej.  Jedna z uchwał dotyczy 
powołania  Polskiej  Akademii  Nauk,  do  której  włączono  Polską  Akademię  Umiejętności, 
Towarzystwo  Naukowe  Warszawskie  i  inne,  z  jednoczesnym  przejęciem  ich  majątku. 
Ustalono, że nauki rolnicze będą miały w PAN swoją reprezentację.
W 1952 roku powołano Komitet Nauk Rolniczych z przewodniczącym M. Czają w ramach II 
Wydz. Nauk Biologicznych PAN. Członkami Polskiej Akademii Nauk zostali profesorowie: 
Stefan Barbacki,  Jadwiga Lekczyńska,  Anatol Listowski,  Zygmunt Moczarski,  Szczepan A. 
Pieniążek,  Eugeniusz  Pijanowski,  Roman  Prawocheński,  Bolesław  Świętochowski,  Julian 
Tokarski i Jadwiga Ziemięcka.
W  1954  roku do  PAN  wybrano  5  przedstawicieli  nauk  rolniczych,  w  tym  prof.  Józefa 
Kochmana  w  dyscyplinie  Ochrona  Roślin.  Prezydium  PAN  decyzją  z  26.01.1954  roku 
powołało w ramach Komitetu 10 Komisji.
W 1957 roku Prezydium Rządu uchwałą Nr 739/56 powołało z dniem 1 stycznia 1957 roku 
Wydział  V  Nauk  Rolniczych  i  Leśnych  PAN..  Stworzyło  to  warunki  do  organizacyjnego 



ukonstytuowania  się  nowych  dyscyplin,  m.in.  Komisji  Ochrony Roślin  PAN.  Jej  pierwsze 
zebranie organizacyjne odbyło się 26.04.1957 roku w Warszawie. W zebraniu uczestniczyli: 
Stefan Alwin, Zofia Gołębiowska, Zbigniew Kawecki, Józef Kochman, Karol Mańka, Marian 
Nunberg,  Edmund  Ralski,  Jan  Ruszkowski,  Henryk  Sandner  i  Władysław  Węgorek.  Na 
przewodniczącego Komisji wybrano prof. J. Kochmana (Fot. ), a na zastępcę doc. W. Węgorka 
(Fot. ). Sekretarzem Komisji został doc. Henryk Sandner (Fot. ). 

Przewodniczący Komisji, a 
następnie Komitetu Ochrony Roślin 

PAN, prof. dr Józef Kochman

V-Przewodniczący Komisji, a 
następnie Komitetu Ochrony Roślin 
PAN doc. dr Władysław Węgorek

Sekretarz Komisji, a następnie 
Komitetu Ochrony Roślin PAN doc. 

dr Henryk Sandner

Komisja Ochrony Roślin PAN, licząca 15 pracowników naukowych, została powołana 
Uchwałą Plenarnego zebrania Wydz. V PAN z 11 kwietnia 1957 roku, a Uchwałą Sekretariatu 
naukowego PAN z 14.04.1959 roku, nr 25/58, uzyskała status Komitetu.
Komisja wytyczyła kierunki działania na najbliższe lata, a w tym m.in.:
1. Dokonanie  gruntownej  analizy  dotychczasowego  dorobku  naukowego  w  dziedzinie 

ochrony roślin
2. Zorganizowanie pierwszego zjazdu naukowego , na którym wytyczone zostaną kierunki 

rozwoju badań naukowych w ochronie roślin
3. Ustalenie tematyki deficytowej i pomoc w realizacji odpowiednich prac
4. Ingerencja w sprawy wyjazdów zagranicznych poprzez typowanie kandydatów i udzielanie 

im poparcia
5. Ingerencja  w  sprawy  wydawnictw  z  zakresu  ochrony  roślin  na  drodze  współpracy  z 

odpowiednimi redakcjami w PWRiL oraz PWN
6. Wydawanie własnego czasopisma
7. Organizowanie zjazdów i sesji naukowych
8. Organizowanie i udzielanie finansowego poparcia dla zespołów badawczych , szczególnie 

w zakresie tematyki deficytowej
Podjęto decyzję o zorganizowaniu I, powojennego zjazdu naukowego zimą 1957/58 z 

następującymi referatami:
1. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju badań naukowych w dziedzinie entomologii 

stosowanej ( M. Nurnberg, J. Ruszkowski, H. Sandner, W. Węgorek)
2. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju badań naukowych w dziedzinie fitopatologii (J. 

Kochman i K. Mańka)
3. Wirusowe choroby roślin (A. Kozłowska)
4. Problemy walki ze szkodnikami  (H. Sandner i W. Węgorek).

23 marca 1959 roku na plenarnym zebraniu Wydz. V PAN przemianowano Komisję 
Ochrony Roślin  na Komitet  Ochrony Roślin. Uchwałą  Prezydium PAN z  24.03.1959 r. 
nałożono  na  Komitet  obowiązek  opracowania  perspektywicznego  planu  rozwoju  badań 
naukowych w dziedzinie ochrony roślin na lata 1961-1975 oraz 5letniego planu badań na lata 
1961-65.



Tabela 4. Władze Komisji, a następnie Komitetu Ochrony Roślin PAN w latach 1974 – 
2011

Lata/kadencje Przewodniczący V-Przewodniczący Sekretarze Członkowie PAN w 
Komitecie

1957 – 1974 prof. Józef Kochman prof. Władysław Węgorek prof. Henryk Sandner prof. Józef Kochman, 
prof. Karol Mańka
prof. Marian Nunberg
prof. Władysław Węgorek

1975 – 1995 prof. Władysław Węgorek prof. Jerzy J. Lipa prof. Jan Boczek prof. Karol Mańka, 
prof. Władysław Węgorek

1996 -1998 prof. Jerzy J. Lipa prof. Zbigniew Weber prof. Jan Boczek prof. Jerzy J. Lipa
prof. Karol Mańka
prof. Władysław Węgorek

1998 – 2003 prof. Jerzy J. Lipa prof. Edmund Niemczyk
prof. Zbigniew Weber

prof. Leszek Orlikowski prof. Jerzy J. Lipa
prof. Karol Mańka
prof. Władysław Węgorek

2003 – 2007 prof. Jerzy J. Lipa prof. Zbigniew Dąbrowski
prof. Zbigniew Weber

prof. Leszek Orlikowski prof. Jerzy J. Lipa
prof. Karol Mańka

2007 – 2011 prof. Stefan Pruszyński prof. Zbigniew Dąbrowski,
prof. Zbigniew Weber

prof. Leszek Orlikowski prof. Jerzy J. Lipa,
prof. Małgorzata Mańka

Uwaga:Tu wstawić zeskanowany Regulamin działalności KOR PAN

Komitet OCHRONY ROŚLIN PAN KADENCJI 1990-1992

Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Węgorek, czł. rzecz. PAN
Sekretarz Komitetu: prof. dr hab. Jan Boczek

 

Przewodniczący Komitetu Ochrony Roślin 
PAN w latach 1975-95 prof. dr Władysław 

Węgorek, czł. rzecz. PAN

Sekretarz Komitetu Ochrony Roślin PAN
w latach 1975-95 prof. dr Jan Boczek

Grupy robocze 
1.Akarologii –przewodniczący: prof. dr Jan Boczek
2. Afidologii  – przewodniczący: prof. dr Jan Narkiewicz-Jodko
3. Bakteryjnych Chorób Roślin – przewodniczący: prof. dr Antoni Golenia
4.Biologicznego zwalczania – przewodniczący: prof. dr Edmund Niemczyk
5.Ekonomiki Ochrony Roślin – przewodnicząca: prof. dr Wanda Mierzejewska
6.Herbologii – przewodniczący:prof. dr Józef Rola
7. Nematologii – przewodniczący:  doc. dr hab. Stedfan Kornobis
8.Odporności Roślin – przewodniczący: prof. dr Jerzy Giebel
9.Chemii i Pestycydów –przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Bakuniak
10.Techniki Ochrony Roślin – przewodniczący: doc. dr hab. Andrzej Gajtkowski
11.Wirusologii Roślin – przewodniczący: prof. dr hab. Selim Kryczyński



KOMITET OCHRONY ROŚLIN KADENCJI 1993-1995

Przewodniczący KOR PAN: prof. dr hab. Władysław Węgorek, czł. rzecz. PAN
Sekretarz: prof. dr hab. Jan Boczek
Grupy robocze
1. Afidologii i Akarologii – przewodniczący: prof. dr hab. Jan Boczek
2. Wirusologii i Bakteryjnych Chorób Roślin –przewodniczący: prof. dr hab. Selim Kryczyński
3.Biologicznego Zwalczania – przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Niemczyk
4.Chemii i Pestycydów – przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Bakuniak
5.Ekonomiki Ochrony Roślin – przewodniczący: prof. dr hab. Wanda Mierzejewska
6. Herbologii – przewodniczący: prof. dr hab. Józef Rola

KALENDARIUM KOMITETU OCHRONY ROŚLIN KADENCJI  1996-1998

Nowo-powołany Komitet liczył 23 członków, w tym 2 honorowych oraz 2 członków PAN z 
następującym zarządem:
Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy J. Lipa 
Honorowy przewodniczący - prof. dr hab Władysław Węgorek, czł rzecz. PAN
V-Przewodniczący – prof. dr hab. Zbigniew Weber
Sekretarz – prof. dr hab. Jan Boczek

Członkowie KOR  PAN:  profesorowie  K.  Adamczewski,  E.  Bakuniak,  J.  Boczek,  J. 
Cimanowski,  A.  Filipowicz,  S.  W.  Gawroński,  M.  Hurej,  S.  Kornobis,  S.  Kryczyński,  J. 
Kućmierz,  J.J.  Lipa,  B. Łacicowa,  M. Mańka, K.  Mańka,  W. Mierzejewska, J.  Nawrot,  E. 
Niemczyk,  S.Pruszyński,  J.  Rola,  P.  Sobiczewski,  
W. Sobótka, Z. Weber, W. Węgorek.

W Komitecie działały 4 Sekcje (tab. ).
Tabela 5. Sekcje działające w ramach Komitetu Ochrony Roślin PAN w latach 1996-2011
Nazwa 
sekcji

1996 - 1998 1999 - 2002 2003 – 2005 2007 - 2011

Chorób Roślin prof. Zbigniew 
Weber

doc. Piotr Sobiczewski prof. Piotr Sobiczewski prof. Piotr Sobiczewski

Szkodników 
Roślin

prof. Jan Boczek prof. Michał Hurej prof. Remigiusz 
Olszak

prof. Michał Hurej

Chwastów prof. Kazimierz 
Adamczewski

prof. Kazimierz 
Adamczewski

prof. Kazimierz 
Adamczewski

prof. Mariusz 
Kucharski

Metod i Środków prof. Edmund prof. Edmund Bakuniak doc. Kazimierz Kita doc. Kazimierz Kita



Ochrony Roślin Bakuniak

1-wsze zebranie plenarne KOR PAN odbyte 29.04.1996 r. w Warszawie z następującym 
porządkiem:
• wybory nowych członków KOR
• uzasadnienie kandydatury prof. J. Boczka do medalu M. Oczapowskiego
• reorganizacja komitetów przy Wydz. V PAN
• sprawa łączenia instytutów rolniczych w Polsce
• wykład prof. J. Boczka „Metody biologiczne zwalczania chwastów”

2-gie zebranie plenarne odbyte 21.06. 1996 roku w Warszawie
• omówienie zadań KOR PAN w okresie nowej kadencji przez prof. Z. Reklewskiego
• wręczenie nominacji wybranym członkom KOR
• ukonstytuowanie się zarządu Komitetu
• wykład prof. J.J. Lipy „Stan biologicznego zwalczania w Polsce i na świecie

3-cie zebranie plenarne odbyte 30.10. 1996 roku w Warszawie
• wręczenie nominacji członkom KOR wyłonionych w wyborach uzupełniających
• informacja o syntetycznej  odpowiedzi  KOR na pytanie Komitetu Prognoz – Polska XXI 

wieku
• zapoznanie członków KOR na temat osiągnięć w dyscyplinie ochrona roślin w latach 1945-

1996
• finansowanie działalności KOR
• wykład „Rośliny transgeniczne w badaniach i praktyce ochrony roślin”

4-te wyjazdowe zebranie plenarne odbyte 4.03. 1997 roku w Centrum Kongresowym w 
Poznaniu
• otwarcie posiedzenia
• wręczenie powołania na honorowego przewodniczącego PAN prof. W. Węgorkowi oraz na 

honorowych członków KOR profesorom B. Łacicowej i J. Roli
• wystąpienie prof. S. Zawadzkiego na temat działalności i zadań Wydz. V PAN
• sprawozdanie z działalności KOR w 1996 roku ((prof. J.J.Lipa)
• plan działalności KOR w 1997 r.
• dyskusja nad „Globalnym ociepleniem klimatu ziemi- konsekwencje dla ochrony roślin w 

Polsce i wynikające z tego zadania KOR )prof. J.J. Lipa)

5-te  wyjazdowe zebranie  plenarne  odbyte  16.12.1997  roku   w  Akademii  Rolniczej  w 
Krakowie
• otwarcie posiedzenia
• przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
• działalność KOR w świetle nowej ustawy o PAN
• 40lecie Komitetu Ochrony Roślin (profesorowie J.J. Lipa, J. Boczek)
• sprawozdanie z działalności Sekcji KOR
• Plan działania Komitetu na 1998 rok
• wolne wnioski

6-te zebranie plenarne KOR PAN odbyte 17.03. 1998 roku w Warszawie
• otwarcie posiedzenia
• przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
• sprawozdanie  z  działalności  KOR  w  1997  roku  i  plan  działania  w  1998  roku 

(przewodniczący Sekcji)



• informacja  o  postępie  w  przygotowaniu  materiałów  związanych  z  40leciem KOR PAN 
(przewodniczący Sekcji)

• rozpatrzenie  apelu  V  wydz.  PAN  o  przedstawienie  5-10  najważniejszych  osiągnięć  z 
zakresu ochrony roślin za ostatnie 50 lat (prof. J.J. Lipa)

• zaopiniowanie  kandydatów  –  profesorów:  J.J.  Lipa,  S.  Kryczyński,  J.  Chełkowski  na 
członków korespondentów PAN  (profesorowie J. Boczek, A. Filipowicz, Z. Weber)

• wolne wnioski

7-me zebranie plenarne odbyte 04.12.1998 roku w Warszawie
• omówienie zadań ochrony i kwarantanny roślin w Polsce w perspektywie wejścia do Unii 

Europejskiej
• dyskusja nad konsekwencjami likwidacji JBR
• zasady  wyboru  nowych  członków  KOR  PAN  na  następną  kadencję-  sprawozdanie  z 

konferencji ochrony roślin w Brighton
• zapoznanie się z działalnością Sekcji w 1998 roku.

Podsumowując  działalność  Komitetu  w  latach  1957  –  1999  prof.  J.  J.  Lipa  podał 
następujące, najważniejsze jego osiągnięcia:
1.Rozwinięcie  deficytowych  kierunków  w  ochronie  roślin  przez  wieloletnie  finansowanie 
ponad  60  tematów  badawczych  i  powołanie  11  grup  roboczych  (Biologicznych  metod, 
Nematologii,  Wirusologii,  Akarologii,  Afidologii,  Herbologii,  Chemii  pestycydów,  Chorób 
bakteryjnych, Ekonomiki ochrony roślin, Odporności roślin, Techniki ochrony roślin)
2.Zorganizowanie kilkudziesięciu krajowych oraz kilkunastu międzynarodowych konferencji 
naukowych,  których  materiały  zostały  wydane  w  postaci  kilkudziesięciu  Zeszytów 
Problemowych Postępów Nauk Rolniczych
3. Opracowanie kilkunastu ekspertyz ważnych działów ochrony roślin i wydanie ich drukiem
4. Wydawanie w latach 1970-96 czasopisma Roczniki Nauk Rolniczych – seria E – Ochrona 
roślin (tomy od 1 do 25), a od 1996 roku do 2000 Annales of Agricultural Sciences – seria E-
Plant Protection (t. 26-27)

 Za wybitną działalność naukową, dydaktyczną i upowszechnieniową w latach 1986 – 
1989  Polska  Akademia  Nauk  przyznała  Medale  im.  Michała  Oczapowskiego  profesorom: 
Janowi Boczkowi, Józefowi Kochmanowi, Karolowi Mańce, Władysławowi Węgorkowi.

Tabela Grupy robocze KOR PAN w latach 1957-1999 

L.p. Nazwa Grupy Roboczej Przewodniczący
1. Afidologii K. Berliński, J.Narkiewicz-Jodko, C. Kania
2. Akarologii Z. Gołębiewska, J. Boczek
3. Biologicznych metod Henryk Saudner J.J. Lipa, E. Niemczyk

5. Chorób bakteryjnych A. Golenia, P. Sobiczewski
6. Ekonomiki ochrony roślin W. Mierzejewska
7. Herbologii H. Domańska, J. Rola, K. Adamczewski
8. Chemii Pestycydów T. Stobiecki, E. Bakuniak
9. Nematologii H. Sandner, S. Kornobis
10. Odporności roślin J. Giebel
11. Techniki ochrony roślin A. Gajtkowski, E. Bakuniak, K. Kita
12. Wirusologii A.Kozłowska, W. Błaszczak, S. Kryczyński

KALENDARIUM  KOMITETU  OCHRONY  ROŚLIN  PAN  KADENCJI  1999-2002



Komitet działał w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy J. Lipa, czł. koresp. PAN
Przewodniczący honorowy: prof.dr Władysław Węgorek, czł. rzecz. PAN
Z-cy Przewodniczącego: profesorowie Edmund Niemczyk i Zbigniew Weber
Sekretarz: prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski

Członkowie  PAN profesorowie:  Jerzy  J.  Lipa,  czł.  koresp.,  Karol  Mańka,  czł.  rzecz., 
Władysław Węgorek, czł. rzecz.
 Honorowi członkowie KOR PAN: profesorowie Jan Boczek, Barbara Łacicowa, Małgorzata 
Mańka, Józef Rola
•  Członkowie z wyboru: profesorowie: Kazimierz Adamczewski, Edmund Bakuniak, Antoni 

Filipowicz, Stanisław W. Gawroński, Michał Hurej, Stefan Kornobis, Danuta Kropczyńska-
Linkiewicz, Selim Kryczyński, Jan Kućmierz, Jerzy J. Lipa, Ewa Łojkowska, Jan Nawrot, 
Remigiusz Olszak, Leszek B. Orlikowski, Henryk Pośpieszny, Stefan Pruszyński, Grzegorz 
Skrzypczak, Piotr Sobiczewski, Kazimierz Wiech

• Chorób Roślin – przewodniczący: prof., dr hab. Piotr Sobiczewski
• Szkodników Roślin – przewodniczący: prof. dr hab. Michał Hurej
• Chwastów –przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski
• Metod i Środków Ochrony Roślin – przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Bakuniak 
1-e Zebranie plenarne KOR PAN w Warszawie 20 maja 1999 r.
• Wręczenie  prof.  J.  Boczkowi  dyplomu  członka  honorowego  KOR  PAN  oraz  powołań 

członkom wybranym na kadencję 1999-2002
• Wybory przewodniczącego, zastępców, sekretarza oraz przewodniczących Sekcji
• Powołanie Komitetu Redakcyjnego Ann. of Agric. Sci.- seria E- Plant Protection
• Przygotowanie opinii KOR dla MOŚZNiL na temat warunków bezpiecznego dla środowiska i 

zdrowia ludzi, stosowania środków ochrony roślin w otwartym teren
 
2-e Zebranie plenarne KOR PAN w Warszawie (SGGW) odbyte 3.12.1999 r.
• Przyjęcie regulaminu KOR PAN
• Zapoznanie się z samodzielnymi pracownikami naukowymi Katedr Entomologii Stosowanej 

i  Fitopatologii  SGGW  oraz  Instytutu  Ekologii  PAN  oraz  działalnością  naukowo-
dydaktyczną tych zespołów

• Informacja prof.. J.J. Lipy o problematyce poruszanej na Kolegium i Zebraniu Plenarnym 
Wydz. V PAN



• Decyzja o zawieszeniu wydawania czasopisma KOR PAN Ann. of Agric. Res. –seria E, 
Plant  Protection  i  wspólnym  wydawaniu  z  Instytutem  Ochrony  Roślin  w  Poznaniu 
kwartalnika Journal of Plant Protection Research

• Wysłuchanie informacji o działalności Sekcji KOR
• Referat profesorów J.Boczka i J.J.Lipy „40-lecie Komitetu Ochrony Roślin PAN”
• Zaopiniowanie pracy doktorskiej dr Sylwii Jafra do nagrody premiera
• Sprawy różne i wolne wnioski
3-cie  wyjazdowe  zebranie  plenarne  KOR  PAN  w  ISK  i  IW  w  Skierniewicach  
05-06.04.2000 r.
• Informacja dyrektora ISK prof. Danuty Goszczyńskiej o problematyce naukowej Instytutu
• Informacja doc. R. Hołownickiego o Centrum Badawczo-Szkoleniowym Techniki Ochrony 

Roślin ISK
• Referat  Głównego  Inspektora  PIORiN  mgr  Andrzeja  Chodkowskiego  „Ukierunkowanie 

prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony roślin w perspektywie członkostwa Polski w 
EU” 

• Informacja dyrektora prof. Stanisława Kaniszewskiego o problematyce badawczej  Instytutu 
Warzywnictwa i wizyta w Instytucie

• Referat prof. Stefana Pruszyńskiego „Potrzeba ustanowienia projektów zamawianych KBN 
na tle rozwoju ochrony roślin w następnym 10-leciu”

• Referat  prof.  Tomasza  Majewskiego  „Rzut  oka  na  historię  ochrony  roślin  w  ośrodku 
skierniewicko-warszawskim”

• Zapoznanie się z  samodzielnymi pracownikami naukowymi ochrony roślin z ISK i IW w 
Skierniewicach

• Zgłoszenie  książki  prof.  Michała  Brzeskiego  „Nematodes  of  Tylanchina in  Poland  and 
temperate Europe” do nagrody im. M. Oczapowskiego przyznawanej przez Wydz. V PAN

4-te wyjazdowe zebranie plenarne KOR PAN w IUNG w Puławach 05-06.10.2000 r.
• Wysłuchanie  informacji  dyrektora,  prof.  Seweryna  Kukuły  o  problematyce  badawczej 

IUNG
• Informacja prof. Zbigniewa Lorkiewicza, prezesa lubelskiego Oddz. PAN, o działalności tej 

placówki  i  zapoznanie  się  z  samodzielnymi  pracownikami  naukowymi  ochrony roślin  z 
ośrodka puławsko-lubelskiego

• Wysłuchanie referatu prof. Jana Kusia „Stan obecny i perspektywy rolnictwa ekologicznego
• Informacja mgr Henryka Czecha „Historia Osady Pałacowej i nauki rolniczej w Puławach” 

oraz zwiedzenie zabytków: Pałac Czartoryskich, Domek Gotycki, Świątynia Sybilli
• Wystąpienie do Dep. Postępu w Rolnictwie  Min. Rolnictwa i rozwoju Wsi  popierające 

stanowisko IOR kwestionujące wystąpienie Ministra Środowiska o wycofanie 29 substancji 
czynnych środków ochrony roślin, m.in. Produkowanych w kraju 2,4-D, MCPA, mekopropu 
i tiuramu

• Sprawy różne i wolne wnioski
5-te  wyjazdowe  zebranie  plenarne  KOR  PAN  w  IPO  w  Pszczynie  20-21  06.2001  r. 
Otwarcie posiedzenia, powitanie władz Instytutu
• Wysłuchanie  referatu  doc.  Kazimierza  Kity  „Rola  Instytutu  Przemysłu  Organicznego  w 

rozwoju ochrony roślin w Polsce” oraz informacja o Zakładzie Badań Toksykologicznych 
oraz Zakładzie Ekotoksykologii, które mają Certyfikaty DPL wydane przez OECD

• Informacja prof. S. Kornobisa o stanie fitonematologii w Polsce
• Informacja prof.  J.J.  Lipy o plenarnym posiedzeniu Wydz.  V PAN oraz  Zgromadzeniu 

Ogólnym PAN i uchwałach dotyczących przyszłych zadań, 
• Roli i sieci Komitetów PAN
• Udział  członków  KOR PAN w ogólnopolskiej  konferencji  zorganizowanej  przez  IPO i 

KOR  PAN  na  temat”  Badania  mikroilości  substancji  chemicznych w  elementach 
środowiska”



6-te zebranie plenarne KOR PAN kadencji 1999-2002 w Warszawie 29.11. 2001 r.
• Informacja prof. S. Pruszyńskiego o rozporządzeniach Ministra Rolnictwa wynikających ze 

znowelizowania Ustawy o Ochronie Roślin Uprawnych
• Dyskusja nad celowością powołania Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin
• Wysunięcie kandydatury prof. Z. Boreckiego do Medalu Oczapowskiego, przyznawanego 

przez Wydz. V PAN
• Informacja prof. J.J. Lipy o dniach Nauki Polskiej w Rosyjskiej Federacji 16-21.10. 2001 r.
• Konferencje Naukowe organizowane przez Sekcje KOR PAN w kadencji 1999-2001

Zorganizowane konferencje
Sekcja Chorób Roślin
- Choroby wirusowe roślin uprawnych. Warszawa, 1999.09.16-17 (VII Sympozjum)
- Metody określania aktywności biologicznych czynników ochrony roślin przed patogenami 
glebowymi (konf. międzyn.), Skierniewice, 1999.04.22-23
- Różnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków (konf. międzyn.), Poznań, 
1999.09.07-09
Konf. naukowe – Sekcja Chorób Roślin
- Choroby wirusowe roślin, Warszawa, 2000.09. 07-08 (VIII Sympozjum)
- Bakteriozy roślin uprawnych, Skierniewice, 2000.12.12
- Choroby wirusowe roślin, Warszawa, 2001.09.11-12 (IX Sympozjum)
Konferencje naukowe – Sekcja Chorób Roślin (1999-2001)
- Wykorzystanie mikroorganizmów i wyciągów roślinnych w ochronie roślin przed chorobami- 
wyniki ostatnich 10 lat (konf. międzyn.), Skierniewice, 2001.04.11-12
-Chitozan i inne związki w biologicznej  ochronie roślin przed chorobami (konf. międzyn.), 
Skierniewice, 2003.04.03-04
Tabela 6. Konferencje organizowane przez KOR PAN w latach 1999-2011
Lata Konferencje krajowe Konferencje zagraniczne

Liczba 
konferencji

Liczba 
uczestników

Liczba 
referatów i 
posterów

Liczba 
konferencji

Liczba 
uczestników

Liczba 
referatów i 
posterów

1999 5 471 143 1 62 45
2000 3 135 42 - - -
2001 5 386 45 1 60 14
2002 4 410 49 - - -
2003 5 380 62 1 54 18
2004 4 212 56 2 200 53
2005 3 500 122 4 118 28
2006 4 295 31 2 120 35
2007 5 405 48 2 88 32
2008 4 640 187 - - -
2009 5 1430 122 1 60 19
2010 6 1810 602 1 119 76
2011 5 1350 140 - 22 -

KALENDARIUM KOMITETU OCHRONY ROŚLIN PAN KADENCJI 2003- 2006

1-sze. Zebranie KOR PAN Kadencji 2003-2006 (Warszawa-PKiN 28.05.2003) 
• Otwarcie zebrania przez Z-ca Przewodniczącego Wydziału V PAN prof. Tomasza Brandyka 

czł. koresp. PAN i wręczenie nominacji członkom wybranym w pierwszej turze wyborów. 
• W  skład  Komitetu  kadencji  2003-2006  weszli  profesorowie:  Kazimierz  Adamczewski, 

Zbigniew  Dąbrowski,  Antoni  Filipowicz,  Michał  Hurej,  Stanisław  Ignatowicz,  Stefan 



Kornobis,  Danuta  Kropczyńska-  Linkiewicz,  Selim  Kryczyński,  Jan  Kućmierz,  Jerzy  J. 
Lipa, Jan Nawrot, Edmund Niemczyk, Remigiusz Olszak, Leszek B. Orlikowski, Henryk 
Pospieszny, Stefan Pruszyński, Piotr Sobiczewski, Zbigniew Weber, Kazimierz Wiech

• W zarządzonej II turze wyborów w skład KOR weszli:  doc. Kazimierz Kita i prof. Ewa 
Łojkowska.

Prezydium Komitetu Kadencji 2003-2006
Przewodniczący   – prof. dr hab. Jerzy J. J. Lipa   , czł. koresp. PAN
Z-cy Przewodniczącego – profesorowie: Zbigniew T. Dabrowski i Zbigniew Weber
Sekretarz: prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski 
Członkowie Prezydium: profesorowie: Kazimierz Adamczewski, Kazimierz Kita, Remigiusz 
Olszak, Piotr Sobiczewski
Honorowi Członkowie Komitetu: profesorowie: Jan Boczek, Barbara Łacicowa, Józef Rola 

Na wniosek prof. Lipy uznano za zasadne utrzymanie istniejących Sekcji Komitetu i 
wybrano ich przewodniczących
Sekcja Chorób Roślin - prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
Sekcja Szkodników Roślin – prof. dr hab. Michał Hurej
Sekcja Chwastów – prof. dr hab. - Kazimierz Adamczewski
Sekcja Metod i Środków Ochrony Roślin – prof. dr hab. Edmund Bakuniak
  Przyjęto uchwałę o kontynuowaniu wydawania przez Komitet kwartalnika Journal of Plant 
Protection Research wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin 
  Informacja prof. S.Pruszyńskiego o pierwszym w historii pominięciu Komitetu w procesie 
opiniowania rządowego projektu „Ustawy o ochronie roślin uprawnych”

2-ie wyjzadowe zebranie plenarne KOR PAN kadencji 2003-2006 (Bydgoszcz i Toruń-
ATR oraz CL PIORiN, 29-30.09.2003) 
• Dzięki dużej pomocy prof. Cz. Sadowskiego zebranie w dniu 29-go września przebiegało z 

udziałem JM Rektora Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Dziekana Wydziału 
Rolniczego  oraz  kierowników  Katedr  i  samodzielnych  pracowników  zajmujących  się 
ochroną roślin 

• Wysłuchano  informacji  prof.  Cz.  Sadowskiego  o  historii  nauczania  i  badań  z  zakresu 
fitopatologii; prof. M. Wawrzyniak – o badaniach z zakresu entomologii; prof. H. Dahm o 
badaniach z zakresu mikrobiologii w Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu

• Wysłuchano  informacji  mgr  B.  Burzyńskiej  –  Wojewódzkiego  Inspektora  Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o działaniach inspekcji w rejonie bydgosko-toruńskim

• Na wniosek prof. Pruszyńskiego powołano skład Komitetu i Rady Redakcyjnej kwartalnika 
Journal of Plant Protection Research

• Wysłuchano  informacji  dr  Adama  Słowińskiego  (Arysta  Agro  Poland)  o  obecnym  i 
rozwijanym  asortymencie  środków  ochrony  roślin  m.in.  feromonów  (Ecodan), 
biopreparatów wirusowych (Carpovirsusine)

• Zapoznano się z organizacją, wyposażeniem i zakresem działania Centralnego Laboratorium 
Inspekcji  Ochrony  Roślin,  przedstawioną  przez  dr  Jacka  Żandarskiego  w  Toruniu  oraz 
działalnością Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, przedstawioną przez 
kierownika dr Heliodora Banaszaka

• Przyjemnym  akcentem  zebrania  było  zwiedzenie  dzielnicy  Starego  Miasta  Torunia  i 
poznanie jego historii.

3-ie wyjazdowe zebranie plenarne KOR PAN kadencji 2003-2006 (Wrocław AR i IUNG 
25-26.05.2004) 
• W  dniu  25.V.  zebranie  przebiegało  na  terenie  Akademii  Rolniczej,  podczas  którego 

wysłuchano informacji JM Rektora AR prof. M. Mazurkiewicza o strukturze organizacyjnej 



Akademii.  Studiuje  na  niej  13  tys.  studentów,  a  ich  kształceniem  zajmuje  się  1500 
pracowników (190 profesorów i dr hab.) na 5 wydziałach i 17 kierunkach.

• Wysłuchano  informacji  prof.  M.  Hureja  o historii  nauczania  i  badaniach  prowadzonych 
przez tak znanych uczonych jak profesorowie Irena i Jan Ruszkowscy, Janina Opyrchałowa, 
Czesław Kania, Piotr Niezgodziński, Adam i Maria Goos, Wanda Truszkowska, Edmund 
Ralski,  Andrzej  Nespiak,  Maria  Jodko-Narkiewicz,  Maria  Golinowska,  Stanisław Pietr  i 
inni. Zebranie przebiegało na terenie Akademii Rolniczej oraz IUNG we Wrocławiu

• Wysłuchano informacji prof. Lipy o przebiegu plenarnego zebrania Wydziału V PAN 
• Wysłuchano informacji prof. Pruszyńskiego o dyscyplinach wyróżnianych przez Centralną 

Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych
• Wysłuchano informacji mgr Jacka Skwiry z Firmy Syngenta o aktualnym i planowanym 

asortymencie środków ochrony roślin i działaniach firmy.
• 26  maja  2004  r.  członkowie  KOR  uczestniczyli  w  konferencji  nt.  „Herbologia  w 

integrowanej produkcji roślinnej” zorganizowanej w pomieszczeniach Zakładu Ekologii i 
Zwalczania Chwastów IUNG, podczas której zapoznali się z syntetyczną historią powstania 
Zakładu oraz wysłuchali referatów: (1) H. Rola i M. Kucharski – „Problemy uodporniania 
się chwastów na herbicydów Polsce”; (2) K. Domaradzki -„Redukcja dawek herbicydów”; 
(3) J. Sadowski – „Herbicydy w środowisku”.

4-te Zebranie plenarne KOR PAN (Warszawa-PKiN 23.11.2004) 
• Wysłuchano informacji prof. J. J. Lipy o procedurze wyborów członków Polskiej Akademii 

Nauk oraz o obligatoryjnym i ważnym udziale Komitetów w opiniowaniu kandydatów na 
członków korespondentów.

• W zarządzonych wyborach pozytywnie zaopiniowano kandydaturę prof. S. Pruszyńskiego 
jako  kandydata  w  wyborach  członków  korespondentów  PAN  podczas  Zgromadzenia 
Ogólnego Akademii.

• Wysłuchano i pozytywnie przyjęto materiały nt. „Ochrona roślin” do ekspertyzy pt. „Ocena 
Komitetów i dokonań w dyscyplinach naukowych za lata 1994-2003”

5-te wyjazdowe zebranie plenarne KOR PAN (Radzików-IHAR i Warszawa-SGGW 28-
29.04.2005) 
• W dniu 28.IV. w Radzikowie wysłuchano syntetycznej informacji dyrektora IHAR prof. E. 

Arseniuka  o  strukturze,  tematyce  badawczej  oraz  powiązaniach  Instytutu  z  praktyką 
rolniczą. Instytut zatrudnia 10 profesorów, 23 docentów, 67 adiunktów i 35 asystentów

• Zapoznano się z tematyka badawczą pracowników zajmujących się problematyką ochrony 
roślin,  w  tym  m.in.  hodowlą  odpornościową  na  kwarantannowe  patogeny  Synchytrium 
endobioticum i Ralstonia solanacearum oraz detekcją GMO na poziomie DNA

• Członkowie  KOR  zwiedzili  Lab.  GMO,  Lab.  Zasobów  Genowych  oraz  Lab.  Chorób 
Kwarantannowych Ziemniaka. 

• Wysłuchano referatu  nt.  „Wpływ zielonej  biotechnologii  na ochronę roślin,  zwiększenie 
produktywności  i  ochronę środowiska  naturalnego”  przedstawionego  przez  mgr  Macieja 
Sipa z Firmy Bayer. 

• Miłym akcentem pierwszego dnia był wyjazd członków KOR PAN do Teatru Wielkiego na 
operę „Aida”. dzięki uprzejmości mgr Sipa z firmy Bayer.

• W dniu 29.04. zebranie plenarne KOR PAN przebiegało w kampusie SGGW na Ursynowie 
w  nowych  i  świetnie  urządzonych  pomieszczeniach  Katedry  Fitopatologii  i  Katedry 
Entomologii

• Wysłuchano informacji prof. L. B. Orlikowskiego o rozwoju badań z zakresu fitopatologii 
oraz prof. Z. T. Dąbrowskiego o rozwoju badań entomologicznych.

 
6-te  wyjazdowe zebranie  plenarne KOR PAN kadencji  2003-2006 (Osztyn UW-M 26-
27.10.2005  )   



• Dzięki  życzliwości  Prorektora  UWM  Prof.  Gabriela  Fordońskiego  oraz  pomocy  prof. 
Tomasza  Kurowskiego  zebranie  Komitetu  odbyło  się  w  kampusie  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego

• Wysłuchano  informacji  prof.  Fordońskiego  o  historii  i  organizacji  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powstał on w 1999 roku z połączenia ATR, WSP i 
Wyższego  Seminarium  Duchownego.  Na  Uczelni  jest  14  wydziałów.  Na  pierwszy  rok 
zgłosiło się 23 tys. kandydatów, z których przyjęto ok. 9 tysięcy. Uczelnia zatrudnia 2951 
osób,  a  w  tym  1846  nauczycieli  akademickich  (471  profesorów,  831  adiunktów,  264 
wykładowców).

• Wydz.  Kształtowania  Środowiska i  Rolnictwa przedstawił  dziekan prof.  J.  Tworkowski. 
Wydział zatrudnia 31 profesorów, 28 dr hab. i 105 dr kształcąc studentów na 5 kierunkach, 
w tym na rolnictwie i ogrodnictwie.

• *Historię  i  działalność  naukowo-dydaktyczną  Katedry  Fitopatologii  i  Entomologii 
przedstawiła  Prof.  Dolores  Ciepielewska.  Katedra  powstała  w  1950  r.  zmieniając 
kilkukrotnie nazwę i strukturę organizacyjną. Kolejnymi kierownikami byli profesorowie: 
H. Sandner, J.  Wengris, J.  Żurawska, J. Przeździecki,  J.  Mikołajska, H. Kozaczenko, D. 
Murawa, H. Wojciechowska-Kot. Informację uzupełniła prof. B. Majchrzak podając kilka 
szczegółów dotyczących  rozwoju  Katedry  Fitopatologii  z  uwzględnieniem jej  kolejnych 
kierowników - profesorów: D. Wanic, T. Pietkiewicza, A. Nespiaka, H. Wojciechowskiej, J. 
Mikołajskiej. W dorobku naukowym entomologów w minionym 50-leciu jest 181 publikacji 
naukowych, 7 podręczników i skryptów, 15 monografii. W okresie tym wypromowano 15 
doktorów  i  3  dr  habilitowanych.  Fitopatolodzy  opublikowali  221  prac  naukowych  i 
monografii,  182 artykuły,  23 prac popul.-naukowych. Wypromowano 16 doktorów i 7 dr 
habilitowanych.

• *Informację  o  działalności  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i 
Nasiennictwa  przekazała  mgr  Maria  Piotrowska  -  inspektor  wojewódzki  PIORiN  w 
Olsztynie,  wskazując na bardzo dynamiczny rozwój tej  placówki i duże jej  znaczenie w 
utrzymywaniu zadawalającej zdrowotności roślin w tym rejonie.

• Zapoznano  się  z  działalnością  naukowo-dydaktyczną  samodzielnych  pracowników 
naukowych  ochrony  roślin.  Zakład  prof.  G.  Fordońskiego  zajmuje  się  diagnostyką 
molekularna chorób wywoływanych przez Fusarium spp., technika PCE, sekwencjonowanie 
niektórych  genów.  Prof.  T.  Banaszkiewicz  –  zajmuje  się  oznaczanie  pozostałości 
pestycydów  i  oddziaływaniem  desykantów  na  jakość  plonu.  Prof.  J.  Adamiak  m.in. 
chemicznym zwalczaniem chwastów; porównaniem gospodarowania konwencjonalnego i 
rolnictwa  ekologicznego.  prof.  B.  Majchrzak  -  diagnostyką  i  zwalczaniem  chorób  oraz 
metodami biologicznymi w ochronie roślin.

• *Wysłuchano wystąpień mgr G. Majchrzka i mgr P. Borkowskiego o działalności  firmy 
FNagro oraz dr A. Bruderka z firmy Syngenta na temat zwalczania populacji Cercosporella 
herpotrychioides (Tapesia spp.) o typie R i W.

• mgr R. Gabarkiewicz z Monsanto omówił działalność firmy w Polsce i na świecie. Koncern 
sprzedaje  nasiona  i  technologię  do  wielu  krajów  świata  uzyskując  3/4  dochodów  z 
nasiennictwa,  hodowli  i  biotechnologii.  Monsanto  jest  liderem  w  produkcji  glifosatu  i 
zapraw nasiennych. Co roku na rozwój i naukę koncern wydaje 500 mln dolarów. W Polsce 
COBORU  prowadzi  badania  8  odmian  kukurydzy  zmodyfikowanych  genetycznie.  Na 
zakończenie swojego wystąpienia mgr R. Gabarkiewicz zwrócił się do członków KOR z 
prośbą o informowanie społeczeństwa o zaletach GMO.

• 27.10.2005 prof. Lipa poinformował o możliwości zgłaszania osób i instytucji do medalu 
im. M. Oczapowskiego przyznawanego za wybitną książkę lub pracę badawczą. Wnioski o 
nagrodę  mogą  składać  Rady  Wydziału,  Rady  Naukowe,  a  także  Komitety  PAN.  Dla 
młodych pracowników naukowych adresowana jest nagroda Fundacji Pro Scientia et Vita.

• Prof. Nawrot poinformował, że 7.IX.2005 r. odbyło się zebranie założycielskie Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Roślin. Uczestniczyło w nim 28 osób reprezentujących naukę, firmy 



chemiczne oraz PIORiN. Opracowano statut Towarzystwa oraz podjęto uchwałę o Walnym 
Zgromadzeniu  Towarzystwa.  W  dyskusji  podkreślono  celowość  udziału  PTOR  w 
wydawaniu kwartalnika Journal of Plant Protection Research.

• *Dzięki uprzejmości profesorów B. Majchrzak i T. Kurowskiego zwiedzono pomieszczenia 
trzech katedr związanych z ochrona roślin, poznając młodszych pracowników naukowych 
oraz prowadząc indywidualne rozmowy związane z tematyką badawczą i jej realizacją.

7-me zebranie plenarne KOR PAN kadencji 2003-2006 (Warszawa-PKiN 30.05.2006 r.) 
• Wysłuchano informacji  mgr Adama Zycha - Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin nt. :”Zadania realizowane przez PIORiN”. W oparciu o ustawę o ochronie 
roślin  z  18.XII.2003  r.  Inspekcja  zatrudnia  ponad  2400  pracowników  i  działa  poprzez 
Wojewódzkie Inspektoraty, 274 oddziały terenowe i 12 punktów granicznych. W Inspekcji 
są trzy piony: (1) nadzór fitosanitarny, (2) obrót środkami ochrony roślin, (3) nasiennictwo. 
W dyskusji glos zabrali m.in. profesorowie S. Kornobis, R. Olszak i J.J. Lipa.

• *Prof. Z. Weber przedstawił informację nt. „Nauczanie ochrony roślin w programie studiów 
wyższych” podkreślając, że od 1.X.2006 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wprowadza dwustopniowy system studiów: (a) inżynierskie (I stopnia) i (b) magisterskie (II 
stopnia).  Zostaną  określone  standardy  nauczania  dla  poszczególnych  kierunków 
.Rozważane jest powołanie kierunku „Ochrona roślin”. W dyskusji glos zabrali: J.J. Lipa, H. 
Pospieszny,  M.  Mańka,  E.  Niemczyk,  J.  Kućmierz,  S.  Kryczyński,  P.  Sobiczewski,  K. 
Adamczewski, D. Kropczyńska i R. Olszak

• *Prof. J. J. Lipa przedstawił informacje: (1) o przebiegu Zebrania Plenarnego Wydziału V 
PAN w dniu 10.V.2006 r. i 106 Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN (18-19.V.2006); (2) o 
wystąpieniu pięciu Komitetów PAN z apelem pt. „Prawo Wyboru” do Sejmu i Senatu o nie 
stwarzanie barier dla badania w Polsce odmian roślin GMO.

• Mgr M. Sroczyński  przedstawił  informację o firmie Sumi-Agro, która jest  w pierwszej  
10-ce firm chemicznych i nasiennych w świecie, ma 5% udziału w rynku środków ochrony 
roślin i szybko rozwija duży program roślin GMO.

8-me wyjazdowe zebranie  plenarne  KOR  PAN kadencji  2003-2006  (AR Szczecin  26-
27.09.2006 r)
• Prof. Lipa podziękował władzom Uczelni (prorektorowi prof.A. Janiszewskiej i dziekanowi 

M. Ostrowskiej) oraz współorganizatorom: profesorom A. Skórskiej i J. Błaszkowskiemu za 
pomoc w zorganizowaniu zebrania

• AR posiada 4 wydziały i 13 kierunków studiów, na których studiuje ok. 11 tyś. studentów
• Kierownicy  Zakładów Fitopatologii  i  Entomologii  (J.  Błaszkowski  i  M.  Dzięgielewska) 

przedstawili  historię i rozwój ochrony roślin w ośrodku szczecińskim z bardzo istotnym 
wkładem profesorów T. Dominika, T. Madeja, I. Majchrowicz i K. Janowicz 

• Profesorowie A. Skórska, J. Wybieralska i M. Swarcewicz omówiły tematykę badawczą z 
herbicydami

• Prof.  T.  Madej  omówił  działalność  Oddz.  szczecińskiego  PTFit.  ze  szczególnym 
uwzględnieniem współpracy Zakładu z praktyką

• istotną częścią posiedzenia była informacja mgr K. Oziewicz o zakresie działań WIORiN, a 
w tym Punktu Granicznego PIORiN w porcie szczecińskim 

• Dr J. Krata z firmy Bayer przedstawił historię i perspektywy rozwoju firmy.
• W części sprawy bieżące PAN prof. J.J.  Lipa poinformował o Sesji „Nauka dla Polski” 

zorganizowanej przez PAN z udziałem marszałka Sejmu i ministrów. 25 września odbyło 
się specjalne zebranie PAN poświęcone sytuacji polskiej nauki

• prof.  S.  Pruszyński  poinformował  o  rozwoju  PTOR i  zaapelował  do  członków KOR o 
propagowanie Towarzystwa wśród pracowników naukowych



• *Członkowie KOR PAN zwiedzili laboratoria oraz Ogród Botaniczny Centrum Badawczo-
Wdrożeniowego Euroregionu Pomerania w Przelewicach oraz spotkali się z dyrektorem i 
pracownikami jednostki.

9-te wyjazdowe posiedzenie plenarne KOR PAN kadencji 2003-2006 we Wrocławiu (24-
25.04.2007)
• Zebranie otworzył prof. J.J. Lipa dziękując prof. Sewerynowi Kukule – dyrektorowi IUNG, 

za  możliwość  odbycia  posiedzenia  w  Oddziale  wrocławskim  i  prof.  J.  Roli  za 
zorganizowanie konferencji

• Na konferencji herbologicznej wygłoszono 5 referatów (profesorowie Henryka i Józef Rola, 
prof..  Danuta Parylak,  dr Krzysztof  Domaradzki,  dr Kartarzyna Marczewska, prof. Jerzy 
Sadowski

• Na  roboczym  posiedzeniu  KOR  prof.  J.  J.  Lipa  poinformował  o  ankiecie  w  sprawie 
kandydowania do PAN, trwających wyborach do Komitetów PAN

• Prof. L. Orlikowski zaprezentował Kalendarium KOR PAN kadencji 2004-2007
• mgr  Robert  Gabarkiewicz  i  mgr  Wiesław  Siekierski  wygłosili  referat  na  temat: 

uwarunkowania prawne uprawy kukurydzy GMO
• prof.  J.J.  Lipa  poinformował  członków Komitetu  o  wyborach  kandydatów na  członków 

korespondentów PAN

KALENDARIUM KOMITETU OCHRONY ROŚLIN PAN KADENCJI    2007-2010   

1-sze zebranie plenarne KOR PAN kadencji 2007-2010: Warszawa – PKiN, (27.06.2007)
• Zebranie otworzył prof. Z. Reklewski – z-ca Przewodniczącego V Wydz. PAN i wręczył 

nominacje  15  członkom  KOR,  wybranym  w  pierwszej  turze  wyborów  tj  profesorom: 
Zbigniew  Dąbrowski,   Antoni  Filipowicz,  Michał  Hurej,  Stanisław  Ignatowicz,  Jan 
Kućmierz,  Jan  Nawrot,  Remigiusz  Olszak,  Leszek  B.  Orlikowski,  Henryk  Pospieszny, 
Stefan Pruszyński, Piotr Sobiczewski, Marek Tomalak, Zbigniew Weber, Kazimierz Wiech, 
Wiesław Wójcik-W zarządzonej, drugiej turze wyborów, do Komitetu weszli profesorowie: 
Maria  Golinowska,  Tomasz  Kurowski,  Czesław  Sadowski  i  docenci:  Kazimierz  Kita, 
Mariusz Kucharski. -Do Komitetu weszli również członkowie honorowi: Jan Boczek, Jerzy 
J. Lipa, Barbara Łacicowa, Małgorzata Mańka, Józef Rola 

• Podjęto uchwałę o powołanie w Komitecie 4 Sekcji  :
Chorób Roślin  - przewodniczący Piotr Sobiczewski
Szkodników Roślin – przewodniczący Remigiusz Olszak
Chwastów – przewodniczący Mariusz Kucharski
Metod i Techniki Ochrony  – przewodniczący Kazimierz Kita
• W  części  Sprawy  bieżące  poparto  wniosek  L.  B.  Orlikowskiego  o  powołanie  na 

Honorowego Przewodniczącego KOR PAN prof. J.J. Lipę 
• Ustalono termin następnego posiedzenia Komitetu na wrzesień 2007 roku
•Prezydium Komitetu 
•Przewodniczący –prof. dr hab. Stefan Pruszyński
•Z-cy  Przewodniczącego  –  prof.  dr  hab.  Zbigniew  Weber,  prof.  dr  hab.  Zbigniew  T. 
Dąbrowski
•Sekretarz – prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski
•Przewodniczący Sekcji: profesorowie P. Sobiczewski, R. Olszak, M. Kucharski, K. Kita



2-gie wyjazdowe posiedzenie plenarne KOR PAN na Podkarpaciu 19-21 września 2007 
roku
20 września
•  spotkania z dyrekcją Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie -zaprezentowanie przez 

przewodniczącego członków KOR PAN-konferencja w Zakładach Chemicznych -Organika-
Sarzyna z referatami profesorów: S. Pruszyńskiego, J. Roli, P. Sobiczewskiego, R. Olszaka-
wystąpienie dyrektora i prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych – Organika dr Mirosława 
Urbanka 

•  zwiedzenie laboratoriów i oczyszczalni ścieków Zakładu
•  krótki pobyt na polach z odmianami kukurydzy, w tym GMO, i zapoznanie się ze szkodami 

powodowanymi przez omacnicę prosowiankę
wyjazdowe posiedzenie plenarne KOR PAN w Rzeszowie   (21 września, 2007 r.  )  
•  Spotkanie  z  władzami  i  pracownikami  naukowymi  ochrony  roślin  Uniwersytetu 

Rzeszowskiego-Zaopiniowanie  kandydatur  profesorów  S.  Pruszyńskiego  i  P. 
Sobiczewskiego  na członków PAN-Informacja  prof.  S.  Pruszyńskiego  o  wystąpieniu  do 
Przewodniczącego  V  Wydz.  PAN  o  nadanie  prof.  J.J.  Lipie  godności  honorowego 
przewodniczącego KOR PAN

• Powołanie redaktorów działowych Journal of Plant Protection Research
• Informacja prof. S. Pruszyńskiego o działalności Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin-

Propozycja  prof.  S.  Pruszyńskiego  wykorzystania  Sesji  IOR do  organizacji  sympozjów 
przedsesyjnych  przez  poszczególne  Sekcje  KOR  PAN-Ustalenie  terminu  następnego 
posiedzenia Komitetu w czasie Sesji IOR (31.01 i 1.02.2008r) w Poznaniu 

3-ie  wyjazdowe  posiedzenie  plenarne  KOR  PAN  kadencji  2007-2010  w  Poznaniu 
(29.01.2008 r) 
•  otwarcie  posiedzenia  i  przedstawienie  roli  Komitetu  w  integrowaniu  środowiska 

naukowego ochrony roślin
zapoznanie się z pracownikami naukowymi i tematyką badawczą:
- Instytutu Genetyki Roślin PAN
- IHAR, Oddział w Poznaniu
- Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich
- Instytutu Włókien Naturalnych
- Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
• Wybór Redaktora naczelnego Journal of. Plant Prot. Research 
• Sprawy różne



4-te  plenarne  posiedzenie  wyjazdowe  KOR  PAN  kadencji  2007-2010  w  Zakładach 
Chemicznych Organika –Azot S.A. w Jaworznie i Oddz. IOR-PIB w Sośnicowicach (14-
15.10.2008 r) 
•  otwarcie  posiedzenia  i  omówienie  roli  Komitetu  -wystąpienie  dyrektora  Zakładów mgr 

Ewy Byrczek -zwiedzenie Zakładów
• zwiedzenie firmy Pestinova w Jaworznie i zapoznanie się z profilem jej produkcji 

Wstawić zdjęcie
• omówienie  bieżących  spraw  Komitetu  (organizacja  I  sympozjum  „Rola  użytków 

ekologicznych w kształtowaniu różnorodności agrocenoz’, -ustalenie terminu i problematyki 
kolejnego posiedzenia  KOR PAN -zaprezentowanie problemów związanych z rejestracją 
środków ochrony roślin -wystąpienie prof. S. Pruszyńskiego związane z przygotowaniem 
listu do ministra RiRW

Plenerne posiedzenie wyjazdowe KOR PAN w Sośnicowicach (15.10.2008 r)
• Omówienie  głównych  kierunków  badań  Oddziału  IOR-PIB  w  Sośnicowicach  (mgr  S. 

Stobiecki, dr M. Głazek)
• Dyskusja nad wystąpieniami 
• Zwiedzenie laboratoriów Oddziału

Wstawić zdjęcia!
5-te  wyjazdowe posiedzenie  plenarne KOR PAN kadencji  2007-2010 w Poznaniu  (17-
18.02.2009 r.)

17 lutego 2009 r.
• powitanie gości i wystąpienie JM Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. G. Skrzypczaka
• informacja o historii zespołów badawczych, składzie osobowym i realizowanej tematyce:
- Katedra Entomologii W. Ogrodniczego -Katedra Entomologii Leśnej)
- Katedra Fitopatologii W. Ogrodniczego i Katedra Fitopatologii Leśnej 
- Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego
- Katedra Fizjologii
- Dział Herbologii Zakł. Uprawy Roli i Roślin
- Katedra Metod Ochrony Roślin

18 lutego
• zwiedzenie Katedry Biotechnologii UP oraz omówienie realizowanej tematyki badawczej- 

ustalenie kolejnego plenarnego posiedzenia wyjazdowego Komitetu 
• uczestnictwo  członków  KOR  w  sympozjum  „Rola  użytków  zielonych  w  kształtowaniu 

różnorodności agrocenoz” 

6-te  wyjazdowe posiedzenie  plenarne  KOR  PAN kadencji  2007-2010  w Lublinie  (21-
23.09.2009) 
21.09.2009 r.
• Przyjazd popołudniowy i zakwaterowanie w hotelu 
22.09.2009 r.
 -otwarcie posiedzenia i przedstawienie roli Komitetu w integrowaniu środowiska naukowego 
ochrony roślin .wystąpienie JM rektora UP w Lublinie prof. M. Wesołowskiego 
-spotkanie członków KOR z pracownikami naukowymi ośrodka lubelskiego i puławskiego
23.09.2009 r.
• prezentacja tematyki badawczej herbologów, fitopatologów, entomologów i mikrobiologów 
dyskusja nad zaprezentowaną tematyką badawczą
• omówienie bieżącej działalności KOR PAN



• wystąpienie przedstawicieli SPOR mgr P. Banacha i mgr I. Wawerek 
• informacja o 112 Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN
• ustalenie tematyki kolejnego Sympozjum Przedsesyjnego w Poznaniu 
• dyskusja nad udziałem Komitetu w przygotowaniu nowej ustawy o ochronie roślin
• dyskusja  nad  przygotowaniem  grantu  na  temat  możliwości  ochrony  upraw 

małoobszarowych 
• sprawy różne
• zwiedzenie zamku i starego miasta w Lublinie

Tu wstawić list KOR do MRiRW oraz odpowiedź

8-e  wyjazdowe posiedzenie  plenarne  KOR  PAN  kadencji  2007-2010  w Poznaniu  (02-
03.02.2010 r)
• informacja  o realizacji  zaplanowanych zadań na wyjazdowym posiedzeniu  plenarnym w 

Lublinie
• informacja o Walnym Zgromadzeniu PAN
• zaopiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN
• zaopiniowanie rozpraw doktorskich B. Hasiów Jaroszewskiej i A. Lackiej do zgłoszenia o 

nagrodę prezesa Rady Ministrów RP
• sprawozdanie przewodniczących Sekcji KOR PAN o ich działalności 
• zaopiniowanie kandydatury prof. S. Pruszyńskiego do medalu Michała Oczapowskiego
• ustalenie terminu kolejnego wyjazdowego posiedzenia plenarnego w IPO w Pszczynie
• udział członków KOR w Sympozjum Przedsesyjnym zorganizowanym przez Komitet „Stan 

i  kierunki  rozwoju  metod  biologicznych  oraz  wykorzystanie  biotechnologii  w  ochronie 
roślin” 

9-te   wyjazdowe posiedzenie plenarne KOR PAN kadencji 2007-2010 w IPO w Pszczynie   
(16-18.06.2010 r)

Członkowie  KOR  PAN  i  zaproszeni  goście  na  plenarnym  posiedzeniu  wyjazdowym  w 



Oddziale IPO w Pszczynie w 2010 roku; Od lewej na dole: doc K. Kita –wspólorganizator 
posiedzenia,  profesorowie:  J.  Kućmierz,  M.  Mańka,  S.  Pruszyński,  przewodniczący  Rady 
powiatu  pszczyńskiego  mgr  E.  Pająk  ,  profesorowie:  L.B.  Orlikowski,  M.  Kucharski,  T. 
Kurowski,  M.  Tomalak,  dr  K.  Buchalik  –  dyrektor  IPO  i  v-dyrektor,  ,  burmistrz 
Pszczyny,profesorowie:  R.  Olszak,  K.  Wiech,  M.  Hurej,  J.  Nawrot,  ,  dr  P.  Fachtman  – 
kierownik Oddziału IPO, prof. J. Rola

16.06.2010 r.
• otwarcie  posiedzenia  przez  prof.  S.  Pruszyńskiego,  omówienie  roli  KOR  PAN  w 

integrowaniu środowiska naukowego ochrony roślin i przedstawienie członków KOR PAN 
-wystąpienie dyrektora Instytutu Przemysłu Organicznego dr K. Buchalika i przedstawienie 
działalności  i  roli  tej  instytucji  w  Polsce  -wystąpienie  dr  P.  Fochtmana  –  kierownika 
Oddziału IPO w Pszczynie i przedstawienie jego działalności naukowej

• dyskusja, w tym również nad pozostałościami środków ochrony
• wystąpienie mgr E. Pająka – przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego
• zwiedzenie Oddziału IPO w Pszczynie
• omówienie bieżących spraw Komitetu
• ustalenie tematyki kolejnego, III Sympozjum Przedsesyjnego KOR PAN
• zwiedzenie Gosp. Szkółkarskiego Braci Kapiasów w Goczałkowicach oraz Zagrody żubrów 

w Pszczynie
17-18.06.2010 r. 
• udział  w  konferencji  „Badania  fizyko-chemiczne,  toksykologiczne  i  ekotoksykologiczne 

nowych produktów chemicznych” zorganizowanej przez Sekcję Metod i Środków Ochrony 
Roślin KOR PAN

•
10-te   plenarne posiedzenie KOR PAN kadencji 2007-2010 w Poznaniu 16.02.2011 r  

• Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego KOR PAN
• Informacja prof. J.J. Lipy o nowej Ustawie o PAN i Walnym zgromadzeniu PAN
• Omówienie  sytuacji  w  polskim  szkolnictwie  wyższym,  w  tym  szczególnie  nauczania 

integrowanej ochrony roślin
- Rozpatrzenie wniosku prof. W.K.Święcickiego o nagrodę prezesa RM dlA DR j. Kaczmarek 
za  pracę  doktorską  ‘Rozwój  stadium generatywnego  grzybów  Leptophaeria  maculans i  L.  
biglobosa oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami” oraz Rady Nauk. IOR-PIB o nagrodę 
Prezesa RM dla dr hab.. N. Borodynko za pracę habilitacyjną „Występowanie, identyfikacja i 
szkodliwość odglebowych wirusów dla buraka cukrowego w Polsce”
 -Sprawy różne, w tym spotkanie Rady programowej i Kom. Redakcyjnego J. of Plant Prot. 
Res.
-omówienie stanu czasopisma i jego dalszego rozwoju 
 -Udział członków KOR w Sympozjum przedsesyjnym Komitetu „Odporność agrofagów na 
środki ochrony roślin-skala problemu i metody przeciwdziałania”.
Tabela  Udział pracowników naukowych uczelni i instytutów oraz członków PAN w 
Komitecie Ochrony Roślin PAN 

Kadencje Liczba członków Liczba 
członków PAN

Członkowie 
honorowiUczelnie Instytuty

1954-1974
1996-1998
1999-2002
2003 – 2005

8
12
11
13

2
12
12
12

-
3
2
1

-
2
2
2

2007 - 2011 13 12 2 2



Wynikiem dyskusji nad sytuacją w polskim szkolnictwie wyższym , w tym szczególnie 
nauczanie integrowanej ochrony roślin było przygotowanie listu do 
Wstawić list

 W  latach  1996-2011  KOR  PAN  odbył  30  posiedzeń  plenarnych,  w  tym  .10  w 
Warszawie, głównie po kolejnych wyborach oraz przy okazji spotkań z władzami PAN oraz 
PIORiN 

Tabela 7. Wyjazdowe posiedzenia plenarne Komitetu Ochrony Roślin PAN organizowane 
poza PKiN w Warszawie w latach 1997-2011
Data  posiedzenia 
plenarnego

Miejsce posiedzenia Nazwa jednostek, w których odbywały się posiedzenia

04.03.1997 Poznań Instytut Ochrony Roślin
16.12.1997 Kraków Akademia Rolnicza
03.12. 1998 Warszawa SGGW
05-06.06. 2000 Skierniewice Instytuty: Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Warzywnictwa
05-06.10.2000 Puławy IUNG, pracownicy nauk. UMCS i AR w Lublinie
20-21.06.2001 Pszczyna Oddział Instytutu Przemysłu Organicznego
29-30.09.2003 Bydgoszcz, Toruń Akademia  Tech-Rolnicza,  Uniw.  M.  Kopernika,  Oddz.  IOR, 

Centralne Laboratorium 
25-26.05.2004 Wrocław Akademia Rolnicza, Oddz. IUNG
28-29.04.2005 Radzików, Warszawa IHAR, SGGW
26-27.10.2005 Olsztyn Uniw. Warmińsko-Mazurski
26-27.09.2006 Szczecin, Przelewice Akademia Rolnicza, Ogr. Botaniczny,  Centr. Bad.-Wdrożeniowe 

Euroregionu Pomerania
24-25.04.2007 Wrocław Oddz. IUNG
19-21.09.2007 Sarzyna, Rzeszów Zakł. Chemiczne –Organika Sarzyna, Uniwersytet Rzeszowski
29.01.2008 Poznań Instytuty:  Genetyki  Roślin  PAN,  Oddz.  IHAR,  Roślin  i 

Przetworów Zielarskich, Włókien Naturalnych, Zakł. Badań Środ. 
Rol. i Leś. PAN, COBORU

14-15.10.2008 Jaworzno, Sośnicowice Zakł. Chemiczne Organika-Azot S.A., Pestinova, Oddz. IOR-PIB 
Sośnicowice

17-18.02.2009 Poznań Uniwersytet Przyrodniczy, IOR-PIB
21-23.09.2009 Lublin Uniw. Przyrodniczy, UMCS, Prac. IUNG
02-03.02.2010 Poznań IOR-PIB
16-18.06.2010 Pszczyna, Goczałkowice Oddz. IPO, Gosp. Szkółkarskie Braci Kapias
16.02.2011 Poznań IOR-PIB
13-14.10.2011 Wrocław Oddz. IUNG i Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu

Osiągnięcia Komitetu Ochrony Roślin PAN
1.Rozwinięcie  deficytowych  kierunków  w  ochronie  roślin  przez  wieloletnie  finansowanie 
ponad 60 tematów badawczych i poprzez powołanie grup roboczych: biologicznych metody 
ochrony,  nematologii,  wirusologii,  akarologii,  afidologii,  herbologii,  chemii  pestycydów, 
chorób bakteryjnych, ekonomiki ochrony roślin, odporności roślin i techniki ochrony roślin
2.Zorganizowanie krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, których materiały 
zostały wydane w kilkudziesięciu Zeszytach Probl. Postępów Nauk Rolniczych, Postępach  w 
Ochronie  Roślin/Progress  in  Plant  Protection,  Biull.  Polish  Acad.  Sci.  i  innych,  lokalnych 
wydawnictwach
3.Organizowanie  Sympozjów  KOR poświęconych  najważniejszym  problemom  w  ochronie 
roślin
4.Integracja środowiska naukowego ochrony roślin. W latach 1999 – 2011 Komitet odbył 20 
wyjazdowych  posiedzeń  plenarnych  spotykając  się  z  pracownikami  naukowymi  SGGW w 
Warszawie,  Akademii-Technologiczno-Przyrodniczej  w  Bydgoszczy,  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Akademii 
Rolniczych  w Lublinie,  Krakowie,  Poznaniu,  Szczecinie  i  Wrocławiu.  Instytutów:  Uprawy 
Nawożenia  i  Gleboznawstwa  w  Puławach  i  jego  Oddziale  we  Wrocławiu,  Hodowli  i 
Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i jego Oddziale w Poznaniu, Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
oraz  Warzywnictwa  w  Skierniewicach,  dwukrotnie  w  Instytucie  Przemysłu  Organicznego, 



Oddziale  w  Pszczynie,  Ochrony  Roślin  w  Poznaniu  i  jego  Oddziału  w  Sośnicowicach, 
Genetyki Roślin PAN, Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Włókien Naturalnych w Poznaniu, 
Zakładem Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Centralnego Ośrodka 
Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz w Centralnym Laboratorium PIORiN 
w Toruniu (tab. )..
5.Bliska  współpraca  z  Zakładami  Chemicznymi  produkującymi  środki  ochrony  roślin.  W 
latach  2007-  -2008  spotkania  odbyto  w  Zakładach  Chemicznych  „Organika-Sarzyna”  w 
Sarzynie i Zakładach Chemicznych Organika – Azot oraz Pestinova w Jaworznie
6.Współpraca  z  firmami  chemicznymi  zajmującymi  się  produkcją  i  dystrybucją  środków 
ochrony  roślin  oraz  Stowarzyszeniem  Producentów  Środków  Ochrony  Roślin  poprzez  ich 
udział w posiedzeniach oraz wykłady dotyczące najistotniejszych problemów w ochronie roślin
7.Ścisła  współpraca  z  Głównym  Inspektoratem  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  oraz 
inspektorami  wojewódzkimi  PIORiN  i  ich  udział  w  plenarnych  posiedzeniach  KOR.  W 
większości  wyjazdowych  posiedzeń  plenarnych  uczestniczyli  dyrektorzy  WIORiN  lub 
pracownicy odpowiedzialni za ocenę stanu zdrowotnego importowanego materiału roślinnego
8.Okresowa ocena postępu naukowego z zakresu ochrony roślin na uczelniach i w instytutach 
rolniczych w kraju
9.Reakcja  Komitetu  na  problemy kształcenia  kadr  z  zakresu  ochrony  roślin  na  uczelniach 
rolniczych
10.Reakcja Komitetu na ochronę upraw małoobszarowych w Polsce i próby współpracy w tym 
zakresie z MRiRW

Jednym z zadań Komitetu, nakreślonych już w 1954 r. po powołaniu Komisji Ochrony 
Roślin, była ocena rozwoju naukowego i stanu polskiej ochrony roślin. Taką ocenę przeprowadził 
Komitet  za  lata  1984-1993 i  1994-  2003.  Autorami pierwszej  oceny byli  profesorowie Selim 
Kryczyński i Elżbieta Cichocka natomiast drugiej, profesorowie Leszek B. Orlikowski, Zbigniew 
Dąbrowski  i  Kazimierz  Adameczewski..  Okrojone  wersje  tej  oceny  zostały  dołączone  do 
niniejszego opracowania.

ROZWÓJ OCHRONY ROŚLIN W POLSCE W LATACH 1984-1993  

Selim Kryczynski Elżbieta Cichocka
SGGW, Warszawa

1. Charakterystyka głównych kierunków badawczych (na podstawie 16 jednostek 
badawczych)

Fitopatologia  

A}   Rejestracja i fizjografia patogenów roślin i wywoływanych przez nie chorób oraz metody wykrywania   
patogenów w roślinach  

Z racji swoich obowiązków Instytut Ochrony Roślin prowadzi stałą rejestrację występowania i 
nasilenia wybranych chorób roślin uprawnych.  Prawie wszystkie placówki fitopatologiczne w Polsce 
mają w tej dziedzinie swój własny dorobek. Szczególne znaczenie ma rejestracja nowych dla Polski  
chorób  oraz  identyfikacja  powodujących  je  patogenów.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  ustalenie 
występowania  w  Polsce  utajonego  wiroida  chmielu,  rozpoznanie  zakresu  porażenia  upraw  buraka 
cukrowego przez poszczególne wirusy, rozpoznanie zawirusowania materiałów rozmnożeniowych jabłoni, 
wiśni  i  czereśni,  identyfikacjaa  patogenów  czosnku,  identyfikacja  wirusowych  chorób  storczyków, 
rozpoznanie  nowych  patogenów  winorośli  i  jęczmienia,  rozpoznanie  porażenia  wirusami  plantacji 
szparaga i  rzepaku oraz stwierdzenie grzyba  Cylindrosporium  sp. jako patogena rzepaku,  tworzenie 
komputerowej bazy danych o występowaniu chorób, określenie zakresu występowania wirusa brązowej 
plamistości  pomidora  w  Polsce,  systematyczny  monitoring  występowania  zarazy  ziemniaka  oraz 
rozpoczęcie systematycznych badań nad występowaniem chorób zbóż w Polsce. W Instytucie Biochemii  i 
Biofizyki PAN wdrożono technikę molekularnej hybrydyzacji do wykrywania wiroida wrzecionowatości bulw 



ziemniaka, a kilka zespołów badawczych posługuje się już w tym celu techniką PAGE.  Stosunkowo 
rozpowszechnione  jest  wykrywanie  wirusów roślin  techniką  ELISA,  a  w Instytucie  Sadownictwa  i 
Kwiaciarstwa praktycznie opanowano już metody amplifikacji kwasów nukleinowych (PCR), służące do 
polepszenia wykrywania patogenów, zwłaszcza wirusów. Wprowadzono też chemotaksonomiczne metody 
wykrywania Phytophthora spp. oraz immunofluorescencyjną technikę wykrywania grzyba Phoma exigua 
w ziemniaku.

B) Biologia patogenów roślin j epidemiologia wywoływanych przez nie chorób roślin  
Rozpoznanie  roli  pyłku  w  przenoszeniu  wiroida  wrzecionowatości  bulw  ziemniaka  oraz 

wirusów wiśni, określenie roli nasion jako źródeł infekcji chorób roślin baldaszkowych oraz uzyskanie 
zupełnie nowych danych o epidemiologii rdzy zbożowych w Polsce, opracowanie biologii i epidemiologii 
grzyba  Peronospora parasitica  na rzepaku i  Nectria galligena,  uzyskanie nowych danych dotyczących 
zimujących form grzyba Erysiphe graminis i uzyskanie nowych danych o epidemiach PVY na tytoniu.

C) Patogeneza chorób roślin  
Dobrze rozwijają się prace nad patogenezą chorób wirusowych ziemniaka, cytopatologicznymi 

zmianami powodowanymi przez niektóre wirusy oraz funkcja niektórych mykotoksyn i patotoksyn.

D) Zmienność patogenów roślin n ocena poziomu odporności roślin na choroby oraz opracowanie 
fitopatologicznych podstaw hodowli odpornościowej roślin  

Uzyskano kilka Unii hodowlanych pomidora o znaczącej odporności na najważniejsze choroby i 
oceniono podatność  nowych  odmian  jabłoni  na pasożyty  kory i  parch  jabłoni,  oceniono podatność 
licznych odmian ziemniaka na  Phoma exigua  oraz krajowych i obcych form soczewicy na choroby. 
Oznaczono podatność różnych genotypów łubinu żółtego, soi, sałaty, cukinii, melona i dyni na choroby 
wirusowe. Opracowano prostą metodę oceny podatności pszenicy na septoriozę. Wyjaśniono biologiczne 
podstawy  odporności  ziemniaka  na  gangrenę,  a  także  rozpoznano  wirulencję  różnych  izolatów 
Peronospora tabacina. Oceniono poziom podatności różnych genotypów tytoniu na Thielaviopsis basicola 
i zarejestrowano 5 nowych odmian, z których jedna (Polaka) odznacza się odpornością na podstawowe 
choroby tytoniu.



E)   Ekologia patogenów roślin oraz agrotechniczne i biologiczne metody ochrony roślin przed   chorobami      
Rozpoznano  wpływ  uprawy  roślin  strączkowych  na  porażenie  materiału  szkółkarskiego  przez 

choroby  pochodzenia  glebowego.  Na  podstawie  wieloletnich  badań  określono  wpływ  płodozmianu  na 
poziom  porażenia  różnych  roślin  w  warunkach  regionalnych,  oznaczono  mykoflorę  korzeni  i  bulw 
ziemniaka w różnych stanowiskach.

Wprowadzono do praktyki  preparat  Polagrocyna,  uzyskano szczepy bakterii  i  czynne  antybiotyki 
chroniące  jabłka  przed  zgniliznami,  uzyskano  pomyślne  wyniki  badań  nad  możliwością  zastosowania 
wyciągów z czosnku oraz antagonistycznym działaniem grzybów z rodzaju  Trichoderma  i  Gliocladium  w 
stosunku do Phytophthora cryptogea.

Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami . . , . . _ . . . .

Entomologia  

A.Unowocześnienie metod ochrony roślin poprzez opracowywanie integrowanych programów ochrony   upraw      
Celem tych badań jest poprawienie efektywności ochrony roślin i ograniczenie chemizacji. Metody 

chemiczne są w dużej części  zastępowane metodami  biologicznymi,  stosowaniem wyciągów  roślinnych, 
preparatów grzybowych i bakteryjnych itp. Efektem tych badań jest również wzrost jakościowy i ilościowy 
plonu, gdyż roślina sporadycznie traktowana zoocydami rzadziej przeżywa stres, szybciej rośnie oraz wcześniej 
i obficiej owocuje. Najlepsze efekty uzyskano w opracowaniu i wdrożeniu integrowanych programów ochrony 
upraw  pod  osłonami.  W  trakcie  opracowywania  są  takie  programy  dla  niektórych  upraw  polowych  i 
pieczarkarni.

B. Bionomia i ekologia szkodników roślin i ich wrogów naturalnych  
Badaniami objęte są 3 groźne szkodniki szklarni oraz wciornastki w polowych uprawach warzyw, 

skoczki  na  trawach,  czerwce  na  roślinach  ozdobnych.  Równolegle  z  badaniami  nad  szkodnikami  roślin 
prowadzone są badania nad ich wrogami naturalnymi.

C. Powiązania między szkodnikami a roślinami  
Badania  z  pogranicza  fizjologii  roślin,  botaniki  i  entomologii.  Jest  to  bardzo  ważny kierunek 

badawczy, wyjaśniający wzajemne relacje szkodnik-roślina. Wyniki tych badań wyjaśniają przyczyny strat  w 
plonach,  pomagają  w  ustaleniu  progów  szkodliwości  oraz  są  pomocne  w  pracach  nad  uzyskaniem 
odporności.

D. Skład gatunkowy i znaczenie gospodarcze szkodników poszczególnych upraw, magazynów i   pieczarkarni      
Są to podstawowe badania praktyczne, mające na celu określenie gatunków szkodliwych dla danej 

uprawy, dynamiki ich liczebności oraz ustalenie konieczności i terminów zwalczania.

E. Skażenie środowiska a występowanie szkodników  
Badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń miejskich wykazały, że najlepiej zaadaptowały się do tych 

warunków szkodniki kłujaco-ssące (mszyce, skoczki i przędziorki), których liczebność gwałtownie  wzrosła, 
stanowiąc zagrożenie dla zieleni miejskiej. Szkodniki gryzące występują w tych warunkach  pojedynczo. 
Rozpoczęto  również  badania  nad  wpływem  zanieczyszczeń  przemysłowych  Górnego  Śląska  oraz  Polski 
Środkowej.

F. Rejestracja pestycydów do ochrony poszczególnych upraw  
Eliminuje  się  pestycydy  najbardziej  toksyczne  lub  te,  na  które  zoofagi  się  uodporniły.  Na  ich 

miejsce wchodzą nowe zoocydy. Zwraca się szczególną uwagę, aby terminy ich stosowania powiązane były z 
dynamiką liczebności i biologią szkodników. Wprowadza się nowe generacje zoocydów oparte na chorobach 
owadów, hormonach owadzich oraz wyciągach roślinnych i zwierzęcych.

Herbologia (nauki o chwastach i ich zwalczaniu  

Dominującym  nurtem  badań  jest  ocena  skuteczności  herbicydów,  stosowanych  w  różnych 
warunkach (typ uprawy,  typ gleby,  pory roku i warunki pogodowe) i w różnych dawkach. Jest to o tyle 
zrozumiałe, że herbicydy dominują obecnie wśród pestycydów, jeśli chodzi o ilości preparatów
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stosowane na naszych polach, a jednocześnie są stosunkowo mało poznane. Specyficznym problemem jest 
tu  niewielka  różnica  biologiczna  między  tym,  co  się  ma  zwalczać,  a  obiektem chronionym  (rośliny 
uprawne) i przy niewłaściwym stosowaniu istnieje znaczne zagrożenie uszkodzenia roślin uprawnych.

Mniej uwagi poświęca się biologii i ekologii chwastów, a jeszcze mniej badaniom mechanizmów 
działania  herbicydów  w powiązaniu  z  biologią  i  fizjologią  chwastów.  Kierunek  ten  powinien  być 
znacznie lepiej uwzględniany w naszych pracach badawczych, bo otwiera duże możliwości poznawcze, a 
jednocześnie powinien przyczynić się do racjonalizacji stosowania herbicydów.

Ostatnio na świecie duże nadzieje wiąże się także z możliwością biologicznego zwalczania  
chwastów przez specyficzne ich patogeny lub szkodniki.

2. Ocena badań pod kątem ich nowoczesności

2.1. Najważniejsze osiągnięcia badawcze  

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, na ile "nowoczesne" są prowadzone w Polsce 
badania fitopatologiczne i czy poziom ich jest porównywamy z poziomem badań w krajach rozwiniętych, a 
zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Z pewnością jesteśmy, poza pewnymi wyjątkami, gorzej wyposażeni 
w  aparaturę  i  materiały  służące  do  prowadzenia  badań, o  czvm  będzie  szczegółowo  mowa  dalej. 
Podejmujemy jednak aktualne czy modne kierunki badawcze, a także wykorzystujemy 
nowoczesne sposoby podejścia do rozwiązania.
 Będzie to wykorzystanie technik inżynierii genetycznej i uzyskiwanie  roślin transgenicznych w hodowli 
odpornościowej,  podejmowanie  badań  nad  niechemicznymi,  a  zwłaszcza  biologicznymi,  metodami 
ochrony roślin czy odpornością grzybów na fungicydy. Postęp metodyczny w badaniach nad grzybami i 
bakteriami nie jest tak duży na świecie, a w Polsce znane są i stosowane różne usprawnienia metodyczne 
(pożywki różnicujące, czarne światło). Dobra jest także jakość sprzętu mikroskopowego. Tu i ówdzie  
na świecie stosuje się już wyrafinowane techniki serologiczne i molekularnej hybrydyzacji w badaniach 
zmienności  bakterii  i  grzybów,  ale  autorzy  niniejszego  opracowania  nie  są  przekonani  o  wielkiej 
wartości tego typu technik badawczych w tym  konkretnym zastosowaniu. Mało prowadzi się w Polsce 
badań w kontrolowanych, a więc powtarzalnych warunkach ze względu na ograniczony dostęp do kamer 
fitotronowych. W niewielkim stopniu wykorzystywany jest elektronowy mikroskop skanningowy, bardzo 
przecież przydatny do studiowania różnych szczegółów zewnętrznej budowy mikroorganizmów. Miewamy 
niekiedy kłopoty z  opublikowaniem wartościowych nawet prac w międzynarodowych czasopismach ze 
względu na niestosowanie najnowocześniejszych rozwiązań metodycznych lub wtórność pewnych badań. 
Jesteśmy jednak "na bieżąco" tam,  gdzie postęp metodyczny jest  największy,  bo bardzo potrzebny,  a 
mianowicie  w  badaniach  nad  wirusami  czy  wiroidami.  Operujemy  umiejętnie  metodami 
immunoelektronomikroskopowymi, dość powszechnie stosowana jest serologiczna technika ELISA (liczne 
placówki), posługujemy  się na co dzień techniką PAGE i molekularnej hybrydyzacji w wykrywaniu i 
identyfikacji wirusów i  wiroidów (kilka laboratoriów), w stosunku do koku wirusów opanowano już 
technikę  amplifikacji  kwasów  nukleinowych  przy  użyciu  różnych  wariantów  PGR,  umiemy  sami 
produkować niezbędne dla  tej techniki primery (startery) i umiemy sekwencjonować kwasy nukleinowe 
wirusów  i  wiroidów,  a  także  mamy  znaczny  dorobek  w  badaniach  nad  ultrastrukturą  zmian 
patologicznych  wywoływanych  przez  wirusy.  Jednak  techniki  te  w,  innych  krajach  stosowane  są 
bardziej powszechnie i prawie w każdym przyzwoitym laboratorium, podczas gdy u nas do wyjątków 
należą laboratoria stosujące te techniki.  Przyczyna nie jest tu niewiedza czy brak umiejętności, ale brak 
odpowiednich kosztownych urządzeń.

Są i inne bolączki. Mamy już sporo komputerów w laboratoriach, natomiast nie ma pieniędzy na 
bardzo drogie programy, z czego wynika znikome obycie z tymi programami. Zawodzą nas najprostsze 
metody.  Prawie  niemożliwe  jest  zorganizowanie  rejestracji  jakiegokolwiek  zjawiska  na  większym 
obszarze, bo nie ma pracowników, którzy potrafiliby rzetelnie i fachowo zebrać potrzebne dane. Kłopoty 
ma każdy, kto podejmuje się jakichkolwiek doświadczeń, w których wynik ma być zbierany w postaci 
plonu atrakcyjnych  roślin  lub owoców,  i  każdy,  kto prowadzi  pamiętnie  obserwacje  np.  na  młodych 
drzewkach  owocowych.  Drzewka,  rośliny  i  owoce  są  rozkradane.  Marnuje  się  często  duża  praca. 
Przyzwyczajenia,  a  może  jednak  ciągle  jeszcze  panujący  system,  zniechęcają  do  tworzenia 
interdyscyplinarnych zespołów ludzkich do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów. Wreszcie -nie 
został u nas nigdy zorganizowany system badań, który dla nauk praktycznych, w tym i dla rolnictwa, ma 
kolosalne  znaczenie  i  funkcjonuje  świetnie  w  wielu  krajach  (Wielka  Brytania,  Holandia,  Niemcy,  
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Dania).  Chodzi  o  system,  w  którym  praktyczne,  produkcyjne  czy  regionalne  problemy  byłyby 
rozwiązywane przez dobrze wyposażone i dobrze przygotowane terenowe stacje badawcze, natomiast 
problemy podstawowe trafiałyby do mniej licznych, ale znakomicie wyposażonych i przygotowanych
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zespołów, np. uniwersyteckich.

3. Wykorzystanie badań w praktyce

* wpisanie do rejestru odmian dwóch nowych odmian pomidora (Bolek i Lolek) gruntowego o 
opóźnionym dojrzewaniu, wykazujących znaczny poziom odporności na alternariozę i zarazę pięciu 
odmian tytoniu, z których jedna (Polalta) jest odporna na 3 podstawowe choroby tytoniu,

*  opracowanie  i  wdrożenie  praktycznie  przydatnej  metody  inmmnofluorescencji  pośredniej  do 
wykrywania Phoma exigua w ziemniakach i przekazanie hodowcom informacji o poziomie podatności 
uprawianych w Polsce odmian i używanych rodów hodowlanych na tego patogena,

* opracowanie trzech instrukcji dotyczących skażenia nasion zbóż mykotoksynami oraz sposobów 
zapobiegania temu skażeniu,

* przetestowanie w 5 gospodarstwach szkółkarskich materiału rozmnożeniowego jabłoni na obecność 
dwóch najważniejszych wirusów, materiału rozmnożeniowego wiśni i czereśni na obecność dwóch 
najważniejszych wirusów oraz wskazanie szkółkarzom konkretnego materiału wolnego od tych wirusów i 
przydatnego do dalszego rozmnażania,
* wskazanie sposobów przywracania produktywności rolniczej terenów rekultywowanych na przykładzie 
zwałowiska Kopalin Siarki "Machów",
* wytypowanie odmian jęczmienia, grochu i fasoli, odznaczających się najniższa podatnością na choroby 
korzeni,
* wyprodukowanie dwóch filmów instruktażowych ('Technologia łączonych opryskiwań nawozowo-
pestycydowych" i "Lotnictwo rolnicze w rekultywacji zwałowisk kopalnianych"),
*  opracowanie  instrukcji  wdrożeniowej,  dotyczącej  dolistnego  dokarmiania  zbóż  mocznikiem  w 
połączeniu z zabiegami ochrony i mikroelementami,
* opracowanie instrukcji wdrożeniowej, dotyczącej uprawy buraka cukrowego na Żuławach,
* opatentowanie chitozanu jako biopolimeru służącego do ochrony przed chorobami wirusowymi, 
opracowanie zasad ochrony chmielu i tytoniu przed mączniakiem rzekomym, opracowanie doradczych 
programów komputerowych z zakresu ochrony roślin, inwentaryzacja miejsc składowania opakowań po 
pestycydach i resztek pestycydów, ocena stopnia zagrożenia dla środowiska i podjęcie prób utylizacji tych 
odpadów,
* wprowadzenie do praktyki preparatu Polagrocyna" (biopreparat do ochrony szkółek), wytypowanie 
odmian śliw tolerancyjnych na ospowatość, uzyskanie i wprowadzenie do produkcji szkółkarskiej 
wolnego od wirusów materiału rozmnożeniowego jabłoni, śliw, wiśni i czereśni, przygotowanie surowic i 
zestawów testowych do wykrywania kilku ważnych wirusów drzew owocowych i wprowadzenie ich do 
stosowania,
* wprowadzenie do praktyki 10 nowych odmian ziemniaka o podwyższonej odporności na choroby, 
wdrożenie do praktyki metod diagnostycznych chorób ziemniaka, w tym kwarantannowych i ustalenie 
rejonów kraju szczególnie zagrożonych występowaniem form  Phytophthora infestans  odpornych na 
fenyloamidy,
* wyprodukowanie bezwirusowych sadzonek chmielu,
* synteza wyników badań nad stanem zachwaszczenia różnych upraw i opracowanie skutecznych i 
opłacalnych metod walki z chwastami,
* opracowanie wniosków rejestracyjnych i doprowadzenie do zarejestrowania 27 pestycydów w ochronie 23 
gatunków roślin zielarskich,
* przygotowanie i wdrożenie do produkcji szklarniowej programy integrowanej ochrony warzyw i 
gerbery. We współpracy z firmą Rol-Eko i przy częściowym finansowaniu przez EWG przeszkolono 
pracowników ochrony roślin i producentów szklarniowych najpierw w kraju, a następnie w Holandii. 
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Przez cały czas organizujemy spotkania z tymi pracownikami celem omówienia nowości w walce 
biologicznej, skuteczności metody w ich szklarniach i problemów, jakie napotykają przy stosowaniu 
metod  biologicznych.  Oprócz  tego  pracownicy  ww.  jednostek  badawczych  mają  stały  kontakt  z 
gospodarstwami szklarniowymi, przez cały rok służąc im radą i pomocą,



 
 

* przeprowadzenie udanej kolonizacji drapieżnego roztocza Typhlodromus pyri (drapieżcę przędziorków) w wielu sadach w 
Polsce, co ograniczyło w znacznym stopniu stosowanie akarycydów,
* ustalenie wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na owady i roztocze przechowalniane i udowodnienie, że 
metoda ta jest przydatna w praktyce,
* zmienienie progu szkodliwości słodyszka rzepakowego, gdyż udowodniono, że zaatakowane rośliny wytwarzają więcej 
łuszczyn i nasion z pędów bocznych; ograniczy to w znacznym stopniu stosowanie zoocydów w uprawach rzepaku,
* opracowanie programu komputerowego do analizy wyników przy zabiegach pestycydami, używając różnych substancji i 
technik stosowania,
* przygotowanie bazy danych o rozwoju szkodników w zależności od temperatury i wilgotności, która daje możliwość 
modelowania rozwoju populacji.

4.  Struktura kadry naukowej

W tabeli l podano dane dotyczące struktury kadry badawczej pracującej w placówkach prowadzących badania 
w dziedzinie ochrony roślin. Ponad 60% kadry to pracownicy zapewniający przyszłość dyscypliny,  tzn. doktoranci i 
pracownicy ze stopniem doktora. Niewiele ponad 20% stanowią profesorowie. Pewien niepokój budzi natomiast struktura 
wiekowa poszczególnych grup pracowników. Około 65% doktorantów to ludzie powyżej  30 roku życia,  a jest kilku 
mających powyżej 40 lat. Wśród doktorów nie ma ani jednego w wieku poniżej 30 lat, a wśród doktorów habilitowanych 
zaledwie 2 ma poniżej 40 lat. Profesora poniżej 50 lat znaleźliśmy jednego, podczas gdy prawie połowa profesorów to 
ludzie w wieku powyżej 60 lat. Wśród doktorów habilitowanych też przeważają ludzie w wieku powyżej 50 lat. Obraz 
ogólny jest więc taki, że "młoda kadra" wprawdzie jest, ale jest ona młoda stopniem, a nie wiekiem. Powszechne jest też 
odczucie, że trudno obecnie zatrudnić młodego pracownika, bo nie ma chętnych ze względu na niskie zarobki w nauce 
i spore możliwości zarabiania  pieniędzy gdzie indziej. Zniechęca to do pracy w nauce przede wszystkim najbardziej 
wartościowych  ludzi, przejawiających dużą inicjatywę i umiejących myśleć o swoim życiowym rozwoju. Dodatkowym 
hamulcem są ograniczenia zatrudnienia i zablokowanie pewnej liczby miejsc pracy przez ludzi słabo się rozwijających. Są 
to kłopoty, z którymi boryka się każdy kierownik placówki badawczej.

Oczywiście,  występuje  pewne zróżnicowanie sytuacji  w poszczególnych placówkach badawczych,  ale  jest  ono 
niewielkie. Ustawowa i statutowa dowolność powoływania jednostek organizacyjnych powoduje też takie sytuacje, że 
np. w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 3 jednostkach ochroniarskich (dwie katedry i jedna pracownia) 
zatrudnionych jest w sumie 9 pracowników naukowych, podczas gdy w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 
jest  jedna  tylko  katedra,  zatrudniająca  22  pracowników  naukowych.  W  SGGW  Katedra  Fitopatologii  liczy  13 
pracowników naukowych,  a w Akademii Rolniczej w Poznaniu istnieje Katedra Metod Ochrony Roślin, w której  
pracuje 2 pracowników naukowych.

5.  Pozycja pracowników naukowych w środowiskach krajowych i zagranicznych

Tabela  2  zawiera  sumaryczne  dane  o  udziale  pracowników  badawczych  ochrony  roślin  w  krajowych  i 
zagranicznych kongresach naukowych (kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach itp.). Średnio na l pracownika 
wypada prawie l udział w kongresie międzynarodowym (część z nich  odbyła się w Polsce), z czego wynikałoby, że 
prawie każdy pracownik w ciągu tych 3 lat choć raz wziął udział w takim zebraniu naukowym. Nie jest to, oczywiście, 
prawda, bo niektórzy w tym czasie  uczestniczyli w kilku takich spotkaniach, podczas gdy inni w żadnym. Ogółem, 
licząc również krajowe zebrania naukowe, na l pracownika wypada prawie 5, a więc znów można stwierdzić, że prawie 
każdy choć raz do roku bierze udział w jakimś zebraniu. Są tu jednak zdecydowane różnice i wyraźnie wyróżniają się  
4 placówki, w których wypada po 8 lub więcej zjazdów na l pracownika - ISK (9,7), Katedra Entomologii Stosowanej 
SGGW (83), Katedra Metod Ochrony Roślin AR w Poznaniu (8,0) i Instytut Ochrony Roślin (6,3).

Nie  przywiązywalibyśmy  jednak  do  tych  danych  zbyt  wielkiej  wagi.  Pobieżna  choćby  analiza  danych 
przedstawionych przez poszczególne placówki wskazuje, że zebrania naukowe miały bardzo  zróżnicowaną rangę, a 
nieliczne tylko placówki podały charakter tych spotkań. Odbywają się m.in. w kraju doroczne zebrania naukowe, w 
których pracownik w zasadzie ma obowiązek wziąć udział, inne  mają charakter spotkań z producentami i są bardziej 
szkoleniami niż sympozjami naukowymi. W sumie,
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pewnie lepiej aktywność pod tym względem oddaje udział w międzynarodowych kongresach naukowych, 
które mają poważniejszy charakter.

O pozycji  polskiej  ochrony roślin  w świecie  lepiej  świadczy choćby powierzenie  Polsce 
organizacji Światowego Kongresu Akarologicznego lub Trzeciej Konferencji European Foundation for 
Plant Pathology, czy choćby zorganizowanie przed laty (1986) pierwszego na świecie spotkania 
specjalistów w dziedzinie badania wiroidów, które zakończyło się powołaniem do życia, z polskiej 
inicjatywy, Międzynarodowej Grupy Roboczej Wiroidów Roślin. Dobrze też świadczy o nas pozytywna z 
reguły ocena pracy polskich stażystów za granicą. Polska nauka ochrony roślin ma w świecie mocną 
pozycję, a niektóre dziedziny (wiroidy, wirusy ziemniaka, akarologia) cieszą się sporym uznaniem.

Dorobek publicystyczny nie jest bogaty. Niecałe 6 publikacji na 3 lata na l pracownika oznacza 
niecałe 2 publikacje rocznie, co stanowi w niektórych krajach stanowi minimum niezbędne do tego, by być 
uważanym  za  pracownika  badawczego.  Pod  tym  względem  znów  występuje  spore  zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi placówkami badawczymi, ale sposób podawania danych budzi jeszcze więcej 
wątpliwości, niż sposób podawania danych o udziale pracowników w zebraniach naukowych. Danych 
tych nie sposób zweryfikować, a z pewnością liczba podanych przez niektóre placówki książek budzi 
poważne wątpliwości. Jeśli się te dane zsumuje, okaże się, że w Polsce po prostu w ogóle nie ma tylu 
książek z dziedziny ochrony roślin. Z drugiej strony, jak pisaliśmy już we wstępie, wiele ochroniarskich 
publikacji zostało tu pominiętych, bo powstały one w placówkach, które swój dorobek przedstawiły do 
oceny innym zespołom. W sumie można przyjąć, że osiągamy prawie 2 publikacje na l pracownika 
rocznie i nie jest to zły wynik. Skromnie wygląda też dorobek upowszechnieniowy, ale wiele placówek w 
ogóle go nie podało, jest on więc z pewnością nieco lepszy, niż wskazują na to dane z tabeli 3. Poza 
publikacjami upowszechnieniowymi pracownicy naukowi ochrony roślin prowadza liczne szkolenia 
praktyczne, które nie były objęte ankietą. Zdecydowanie przodują tu pracownicy rolniczych instytutów 
resortowych, ale uczelnie wyższe też aktywnie w tych szkoleniach uczestniczą. Pełny obraz dorobku 
upowszechnieniowego można wyrobić sobie dopiero po zestawieniu danych podanych w tym punkcie z 
danymi podanymi w punkcie 3, a dotyczącymi prac badawczych wdrożonych do praktyki. Jest ich dużo i 
można powiedzieć, że w dziedzinie ochrony roślin polska nauka dobrze służy praktyce.

6. Ocena wydawnictw

Oczywiście o wartości wydawnictw decyduje w głównej mierze ich treść, co oznacza, że wartość 
wydawnictw z zakresu ochrony roślin jest taka, jaka jest wartość wiedzy i poziom badań z zakresu 
ochrony roślin.

Ochrona roślin jest oceniana jako dziedzina nauki, a tymczasem nie ma takiej dyscypliny 
naukowej. Jest entomologia stosowana (należałoby tu wyróżnić jeszcze nematologię, entomologię, 
akarologię), jest fitopatologia i jest herbologia. Ochrona roślin to raczej obszar pewnej praktyki  
rolniczej niż dziedzina nauki. Jest to ważne ze względu na to, co chcemy powiedzieć o wydawnictwach z tej 
dziedziny. Otóż wydawnictwa te powinny być wyraźnie podzielone na wydawnictwa ściśle naukowe i na 
wydawnictwa służące praktyce ochroniarskiej. Wydawnictwa naukowe powinny być ściśle związane  z 
określoną dyscypliną naukową i wobec tego powinny być odrębne dla entomologji,  fitopatologu i 
herbologii Będą się wówczas cieszyć większym wzięciem wśród specjalistów i w specjalistycznych 
bibliotekach. Dla takiej biblioteki niewygodna jest konieczność gromadzenia czasopism, których treść 
znacznie wykracza poza specjalność księgozbioru, a treść specjalistyczna stanowi np. 10% całości. 
Ponosi się wówczas koszty zakupu tych zbędnych treści i traci się miejsce na ich przechowywanie. 
Natomiast biblioteki o szerszym zakresie, np. ogólne biblioteki rolnicze, chętnie gromadzą i pisma 
ściśle specjalistyczne, i pisma o szerszym zasięgu.

Warunek dobrego naukowego pisma specjalistycznego najłatwiej może spełnić pismo wydawane 
pod patronatem odpowiedniego towarzystwa naukowego, pod warunkiem, że uzyska finansowanie, 
dzięki któremu stać je będzie na stworzenie odpowiedniego zespołu redakcyjnego i uzyskanie właściwej 
szaty graficznej. W zakresie fitopatologii szansę takie ma "Phytopathologia Polonica" - pismo wydawane 
przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Przy odpowiednim wsparciu finansowym pismo to ma 
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szansę stać się dobrym, naukowym czasopismem fitopatologicznym. Dorobek polskiej fitopatologii jest 
dostatecznie duży i wartościowy, by stać nas było na wydawanie przyzwoitego kwartalnika, pod 
warunkiem, że zbierzemy w jednym piśmie publikacje fitopatologiczne, rozproszone dotychczas po 
różnych czasopismach (np. "Acta Agrobotanica" - dobre pismo Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 
które od czasu do czasu drukuje publikacje, a nawet całe numery fitopatologiczne, czy czasopisma



 
 

poszczególnych uczelni lub instytutów branżowych - np.  "Prace Naukowe IOR", "Biuletyn  IHAR", 
"Prace ISiK",  "Fruit  Science Reports",  "Ziemniak",  "Biuletyn  Instytutu Ziemniaka",  "Annals of the 
Warsaw Agricultural University" czy "Roczniki Akademii Rolniczych", "Zeszyty Naukowe" itp.). Są to 
czasem nawet i niezłe czasopisma, drukujące w jęz. angielskim, ale w zróżnicowanym pod względem 
treści materiale giną prace poszukiwane przez specjalistów i biblioteki specjalistyczne. Pisma te można by 
przekształcić  w  raporty  roczne  (Annual  Reports),  drukujące  abstraktowe  doniesienia  o  bieżących 
pracach i roczne wykazy publikacji pracowników uczelni, wydziału czy instytutu, publikowane w różnych 
czasopismach specjalistycznych. Tak robi się, na świecie.

Pismem  Polskiego  Towarzystwa  Entomologicznego  jest  "Polskie  Pismo  Entomologiczne", 
wydawane we Wrocławiu i redagowane przez zespół zlokalizowany w Instytucie Zoologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  Jak dotychczas pismo to ma charakter zdecydowanie podstawowy i mniej  jest tam 
"publikaqi  z zakresu entomologii  stosowanej  czy ochrony roślin  przed szkodnikami,  można  jednak 
zabiegać o większą życzliwość redakcji dla publikacji bardziej związanych z entomologią rolniczą. Pismo to 
mogłoby  się  stać  wiodącym  pismem  entomologicznym  w  Polsce,  uwzględniającym  także  treści 
związane z ochroną roślin przed szkodnikami. Innym wyjściem jest stworzenie specjalnego pisma, co 
byłoby trudniejszym, aczkolwiek możliwym do realizacji przedsięwzięciem.

Jak dotychczas nie ma w Polsce żadnego specjalistycznego czasopisma naukowego z zakresu 
herbologii i ochrony pól przed chwastami. Prace prowadzone w tej dziedzinie są, jak już powiedziano 
wcześniej, mocno związane z pracami agrotechnicznymi i z reguły publikowane są w czasopismach o 
profilu agrotechnicznym.  Wydaje  się,  że ten stan  rzeczy  będzie trwał  jeszcze jakiś czas i  trzeba tę 
sytuację uznać za normalną.

Poza pracami ściśle naukowymi  powstają w każdej dziedzinie prace bardziej praktyczne albo 
prace o regionalnym znaczeniu. Prace takie mogłyby znaleźć miejsce w czasopiśmie ogólnoochroniarskim 
i, jako prace przeznaczone w większym stopniu dla praktyki, mogłyby być publikowane w jęz. polskim.  
Takim pismem dla  ochrony roślin  mogłyby  się  stać  "Roczniki  Nauk  Rolniczych.  Seria E.  Ochrona 
Roślin". Teoretycznie jest to pismo Komitetu Ochrony Roślin Wydziału V PAN, praktycznie redagowane 
jest w Instytucie Ochrony Roślin. Gdyby poprawić poziom edytorski  tego pisma, mogłoby ono pełnić z 
powodzeniem funkcję ogólnopolskiego pisma ochroniarskiego. W ostatnim czasie bardzo poprawił się 
poziom pisma "Ochrona Roślin", zwłaszcza jego szata graficzna.  Być może to właśnie pismo mogłoby 
odegrać  taką  rolę,  gdyby  stało  się  pismem  bardziej  naukowym,  a  mniej  popularnym.  Czasopisma 
popularyzatorskie są wprawdzie potrzebne, ale nie muszą być finansowane tak, jak czasopisma naukowe, 
tzn.  z budżetu państwa. Pisma popularyzatorskie powinny być finansowane przez zainteresowane ich 
istnieniem branżowe lub regionalne organizacje producenckie.

Osobną sprawą są ogólnorolnicze czasopisma Wydziału V PAN. Pismo "Zeszyty Problemowe 
Postępów  Nauk  Rolniczych"  znalazło  już  chyba  właściwą  formułę  istnienia.  Poszczególne  jego 
tematyczne numery finansowane są przez organizatorów tematycznych konferencji, z których materiały są 
drukowane  w  danym  numerze  pisma.  Tego  typu  pismo  nigdy  jednak  nie  będzie  cenione  przez 
specjalistyczne  biblioteki.  Wadą  jego jest  też  nieregularne  ukazywanie  się.  Z  kolei  "Postępy Nauk 
Rolniczych" to specyficzne pismo, publikujące wyłącznie artykuły problemowe i przeglądowe. Trudno 
wyobrazić sobie tego typu pisma specjalistyczne w Polsce, bo nigdy nie będzie do nich dość materiałów. Z 
drugiej strony pismo tego typu jest zapewne potrzebne w kraju. Odpowiednie pisma zagraniczne (np. 
"Annual  Review of Phytopathology")  są trudno dostępne i  mało powszechne w naszych krajowych  
bibliotekach. Jak dotychczas pismo "Postępy Nauk Rolniczych" ukazuje się nieregularnie, zapewne z 
powodu trudności w regularnym dopływie materiałów do poszczególnych numerów. W sumie pismo to 
jednak zaspokaja określone potrzeby i powinno zostać utrzymane.
7. Zespoły wiodące w dyscyplinie

Wskazanie takich zespołów nie jest zadaniem łatwym. Żywa jest ciągle tradycja nadzorowania 
wszelkich poczynań przez kierowników jednostek organizacyjnych (katedr, zakładów, pracowni) i 
czasem trudno jest rozróżnić, kto rzeczywiście inicjuje poczynania badawcze i rzeczywiście nimi kieruje, a 
kto tylko sprawia takie wrażenie ze względu na swoją kierowniczą funkcję. Jak już wyżej powiedziano, 
samodzielność finansowa poszczególnych osób lub zespołów bywa też ograniczana przez kierowników 
jednostek ze względu na skromne środki. Postaramy się jednak podać kilka choćby przykładów takich 
zespołów, zajmujących się wyraźnie ściśle określoną tematyką badawczą.
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Rejestrowanie i charakteryzowanie wirusów ziemniaka oraz badanie reakcji różnych roślin, w tym 
różnych genotypów ziemniaka na te wirusy  
*  Doc. dr hab. Mirosława Chrzanowska -    Zakład Genetyki i Syntezy Materiałów Wyjściowych 
Instytutu Ziemniaka w Młochowie;

Badania nad przyczynami i epidemiami chorób zbóż oraz fitopatologicznymi podstawami odporności 
zbóż na te choroby  
* Doc. dr hab. Edward Arseniuk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;

Badania nad wirusowymi chorobami roślin ozdobnych: badania nad wirusem brązowej plamistości 
pomidora jako patogena roślin ozdobnych  
* Doc. dr hab. Maria Kamińska - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 



 
 

Badania nad wiroidami oraz metodami wykrywania i rejestracji ważniejszych chorób wirusowych  
* Prof. dr hab. Selim Kryczyński - Katedra Fitopatologii SGGW;

Identyfikacja i funkcja mykotoksyn. grzyby toksynotwórcze  
* Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski - Katedra Fitopatologii SGGW oraz Katedra Fitopatologii Leśnej i Katedra Chemii 
AR w Poznaniu, obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu;

Możliwości stosowania biologicznych metod ochrony roślin przed chorobami  
* Prof. dr hab. Leszek Orlikowski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (członkowie zespołu również 
spoza instytutu);

Studia nad cytopatologicznymi efektami różnych chorób, głównie wirusowych  
* Prof. dr hab. Władysław Golinowski i dr hab. Grażyna Garbaczewska - Katedra Botaniki SGGW w Warszawie;

Badania nad mechanizmem działania herbicydów  
* Prof. dr hab. Stanisław Waldemar Gawroński - Kateda Warzywnictwa SGGW;

Wpływ płodozmianu na zdrowotność rośli"• badania chorób zbóż i patogenów nasion strączkowych  
* Prof. dr hab. Janina Mikołajska - ART w Olsztynie;

Badania fizjograficzne  
* Prof. dr hab. Zofia Fiedorow - Katedra Fitopatologii AR w Poznaniu;

Patogeny glebowe  
* Prof. dr hab. Zbigniew Weber - Katedra Fitopatologii AR w Poznaniu;

Badania nad patogenami nasion  
* Dr Teresa Grzelak - Instytut Hodowli i Aklimatyzcji Roślin w Radzikowie;

Choroby drzew i krzewów owocowych  
* Prof. dr hab. Jan Cimanowski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach;

W entomologii badania koncentrowały się głównie nad unowocześnieniem metod zwalczania szkodników i 
wiele jednostek ma tu swoje zasługi, a mianowicie:

A) Z zakresu integrowanych metod

- ochrony upraw pod osłonami

* Prof. S. Pruszyński, dr J. Piątkowski - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu;
* Prof. D. Kropczyńska, prof. W. Goszczyński, prof. E. Cichocka - Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w 
Warszawie;
* Dr B. Nawrocka - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach;
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- ochrony upraw sadowniczych  

* Prof. E. Niemczyk, dr hab. R. Olszak - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 
(nadzorowana ochrona roślin sadowniczych);
- nowoczesną ochronę pieczarek  
* Prof. J. Dmoch - Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie;
- niechemiczna ochronę produktów magazynowych

Stosowanie napromieniowania produktów celem zwalczania szkodników * Prof. S. Ignatowicz - SGGW w 
Warszawie;

Tworzenie bazy danych (informacje nad bionomią i ekologią szkodników) * Prof. J. Boczek - SGGW w 
Warszawie.

B) Z zakresu badań nad niechemicznymi metodami ochrony upraw polowych

Nowoczesne metody ochrony upraw (wykorzystanie parazytoidów i drapieżców, nicieni entnmnfi1nych1 

wyciągów roślinnych, grzybów chorobotwórczych i innych)  
* Prof. J. Lipa - IOR w Poznaniu;
* ProLdr hab. J. Boczek - SGGW w Warszawie;
* Doc. KL Wiech, prof. A. Wnuk, dr M. Jaworska - AR w Krakowie;
* Doc. T. Barczak, dr K. Wyrostkiewicz - ATR w Bydgoszczy;
* Prof. J. Narkiewicz-Jodko, doc. J. Szwejda - IW w Skierniewicach;
* Dr G. Sobota - AR we Wrocławiu;
* Dr D. Ciepielewska - ART w Olsztynie;
* Prof. J. Majchrowicz - AR w Szczecinie.

Q Powiązania między roślinami i szkodnikami

Badania pomagające w wyjaśnianiu przyczyn strat w plonach oraz w ustalaniu progów S7.|szkodliwości i 
szukaniu odmian odpornych  
* Dr hab. A. Tomczyk, prof. D. Kropczyńska, prof. E. Cichocka - Katedra Entomologii Stosowanej 
SGGW w Warszawie;
* Doc. B. Wilkaniec - Katedra Entomologii AR w Poznaniu;
* Prof. M. Hurej - Katedra Entomologii Stosowanej AR we Wrocławiu;
D) Z zakresu techniki ochrony roślin
Techniki ochrony roślin  

• Doc. T. Baranowski - Katedra Metod Ochrony Roślin AR w Poznaniu.

8. Zagrożenia i potrzeby dyscypliny

Prawie we wszystkich przejrzanych opracowaniach przewijają się dwie sprawy - brak dopływu 
młodej kadry naukowej i brak pieniędzy na aparaturę i wyjazdy zagraniczne. Interesujące jest, że na to 
drugie skarży się m.in. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, który należy do najlepiej wyposażonych w 
kraju placówek i przoduje w liczbie wyjazdów na zagraniczne kongresy i sympozja. Poważnie jednak
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mówiąc, można rzeczywiście zgodzić się w pełni z tym, że brak jest młodych ludzi chętnych do pracy naukowej, choć 
niezupełnie trzeba zgadzać się z tym, że nie ma pieniędzy na naukę.

Kadra naukowa w ochronie roślin starzeje się - zapewne tak, jak cała kadra naukowa w Polsce. Młodych ludzi 
do pracy w placówkach naukowych zniechęcają zarobki niewspółmiernie niskie w porównaniu do wkładu pracy, jaki 
należy  wnieść,  jeśli  chce  się  rzeczywiście  osiągnąć  wysoki  poziom  naukowy.  Szczególnie  bolesne  jest  to,  że 
absolwenci uczelni, przejawiający więcej niż przeciętną  inicjatywę i zdolności, szczególnie niechętnie patrzą na taką 
drogę życiową.

Znaczne zagrożenie stanowi także stan naszego rolnictwa. Rozdrobnienie gospodarstw, ich  technologiczne 
zacofanie oraz niski, przeciętnie biorąc, stan wiedzy i ogólnej świadomości rolników powoduje, że brak jest ze strony 
praktyki zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania technologiczne.  Tymczasem ochrona roślin szczególnie w takie 
rozwiązania  obfituje  i  byłaby  w  stanie  ich  dostarczyć.  Nie  istnieją  organizacje  producenckie,  które  byłyby 
zainteresowane  w bezpośrednim finansowaniu  badań wdrożeniowych.  Mogłyby one także finansować działalność 
służby doradczej,  szczególnie  potrzebnej  w  ochronie  roślin.  Służba  taka  zamiera  lub  nie  istnieje.  Zmniejsza  to 
zainteresowanie młodych ludzi kształceniem się w zakresie ochrony roślin i zmniejsza w uczelniach rolniczych liczbę 
specjalistów na kierunku ochrona roślin. To z kolei powoduje obniżanie przeznaczonych na to kształcenie środków i 
może spowodować wyraźne obniżenie zatrudnienia nauczycieli akademickich w katedrach ochroniarskich.

Ochrona  roślin  szybko  się  unowocześnia  i  stąd  potrzeba  stałego  kształcenia.  Tymczasem w uczelniach 
rolniczych znikł całkiem system kształcenia podyplomowego, bo nie ma na to dotacji budżetowych, a instytucje lub  
wręcz  zainteresowani  ludzie  nie  są  w  stanie  pokryć  kosztów  takiego  kształcenia.  Nie  umiemy  także  stworzyć 
zorganizowanego  systemu  kształcenia  doktorantów,  który  jest  bardzo  mocną  stroną  np.  uczelni  amerykańskich. 
Wystarczy porównać przedstawioną w materiałach złożonych w związku z tą oceną liczebność poszczególnych katedr 
i  zakres ich wszechstronności,  by  dojść do wniosku,  że są  placówki  szczególnie predestynowane  do kształcenia 
doktorantów. Na to rzeczywiście potrzebne są środki finansowe, których nie ma.

Generalnie  -  nie  ma  środków  finansowych  na  dydaktykę.  Środki  rozdysponowane  przez  Ministerstwo 
Edukacji  Narodowej  z  trudem  starczają  na  głodowe  pensje  nauczycieli  akademickich  i  na  konieczne  stypendia 
studenckie.  Tymczasem nowoczesna  dydaktyka  to  już  'nie  nauczyciel,  kreda  i  tablica,  ale  znacznie  więcej.  Od 
poziomu dydaktyki zależy natomiast poziom przyszłej młodej kadry i cała przyszłość ochrony roślin, rolnictwa i kraju. 
Czas  najwyższy,  byśmy przestali  to stwierdzenie  powtarzać, a za to byśmy zaczęli rozumieć jego prawdziwy sens i 
wyciągnęli stosowne wnioski.

Oczywiście, brak jest aparatury badawczej i potrzebnych na to środków. W przeanalizowanych  materiałach 
znaleźliśmy  jednak  przykłady  dobrego  wykorzystania  zdobytych  środków.  Są  jednostki,  które  środki  zdobyły  i 
wyposażyły się za nie, ale są i takie, które miały środki, ale nie kupiły aparatury. Jasne jest, że pieniędzy było, jest i  
będzie za mało, aby kupić od razu wszystko, co potrzebne (choć są i  takie albo prawie takie przykłady). Trzeba więc 
powoli gromadzić potrzebne wyposażenie. Irytujący jest natomiast brak środków na pokrycie nie tak wielkich potrzeb, 
jakimi są zakupy książek i czasopism, bardzo potrzebnych do planowania i prowadzenia nowoczesnych badań.

Kończy się właśnie pierwsza tura grantów i trudno byłoby już teraz ocenić ten system finansowania nauki.  
Ma on z pewnością wiele zalet. Umożliwia skoncentrowanie środków na to, co rzeczywiście ważne, potrzebne i dobrze 
zaplanowane.  Umożliwia  też  stosunkowo  szybkie  dojrzewanie  i  usamodzielnianie  młodszych,  mniej  jeszcze 
doświadczonych pracowników. Z drugiej jednak strony, cały system finansowej obsługi nauki nie został konsekwentnie 
i do końca zreformowany, co utrudnia korzystanie z grantów. Musi stać się jasne, do kogo należą środki uzyskane na 
realizację projektu badawczego i kto ponosi odpowiedzialność za realizację tego projektu. Jasno też muszą zostać  
określone  wzajemne  prawa  i  obowiązki  kierownika  projektu  i  kierownictwa  placówki,  w  której  pracuje  zespół 
realizujący projekt. Obecnie nie jest to jasne, a rodzące się z tego skutki mogą w przyszłości okazać się zgubne dla  
samego systemu grantów. Tak to u nas zawsze było, że wady systemu dyskwalifikowały system, a nikt nie starał się 
ich  poprawić.  Jak  dotychczas  nie  widać  też,  by  system  grantów  zdołał  przełamać  opory  przed  współpracą 
interdyscyplinarną, a przełamanie tych oporów jest  niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju polskiej nauki, nie 
tylko  ochrony  roślin.  W  podstawowe  badania  w  ochronie  roślin  coraz  głębiej  wkracza  biochemia,  biologia 
molekularna i inne dziedziny wiedzy. Tradycyjnie już ochrona jest mocno związana z genetyką i hodowlą. Tymczasem 
ciągle brak jest takich właśnie mieszanych zespołów badawczych.

Wielką szkodę ochronie roślin może też wyrządzić źle prowadzona i jeszcze gorzej rozumiana  propaganda 
ekologiczna. Trzeba wreszcie zdobyć się na obiektywizm w ocenie aktualnych możliwości i perspektyw chemicznych i 
niechemicznych metod ochrony roślin oraz na trzeźwe, pozbawione zacietrzewienia spojrzenie na rzeczywiste zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą stosowanie pestycydów. Kiedy
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wreszcie, zamiast straszyć ludzi, zaczniemy- ich naprawdę uczyć? Rozsądne i prawidłowe stosowanie 
pestycydów jest naprawdę konieczne i znacznie mniej groźne niż wiele innych rzeczy, które robimy i 
nawet sobie cenimy. Trzeba je tylko stosować rozsądnie i prawidłowo, a do tego potrzebna jest wiedza, a 
nie lęk i uprzedzenia.

Wreszcie  na  koniec  tej  części  analizy  stanu  badań  z  dziedziny  ochrony  roślin,  trzeba 
wspomnieć, jakie są najsłabsze punkty w poszczególnych dyscyplinach - entomologii, fitopatologii i 
herbologii. W tej ostatniej dyscyplinie trudno byłoby takie punkty wskazać. Badania koncentrują się tu na 
ocenie skuteczności herbicydów stosowanych w różnych uprawach,  na różnych typach gleb, w 
różnych dawkach i w różnych warunkach środowiskowych i właściwie niewiele więcej się tu robi. Pisząc o 
głównych  kierunkach  badań  (punkt  1),  wskazaliśmy  już  pożądane  kierunki  rozwoju  badań 
herbologicznych. W dziedzinie fitopatologii najsłabszym punktem są badania nad bakteriozami roślin. Są 
one prowadzone przez bardzo nieliczną grupę ludzi.  Przyczyny tego stanu rzeczy to,  zapewne, 
znaczne trudności metodyczne oraz, być może, brak trwalszej tradycji. Tymczasem choroby powodowane 
przez  bakterie  są  przyczyną  znacznych strat  w uprawie  roślin  i  podczas  przechowywania  płodów 
roślinnych, warto więc im poświęcić znacznie więcej uwagi. Jeśli chodzi o szkodniki roślin, podobna 
sytuacja istnieje na polu badań nad nicieniami pasożytującymi w roślinach. Zapewne  odmienna 
biologia, specyficzne środowisko życia nicieni i ich tryb życia i pasożytowania stwarzają  trudności 
metodyczne i zniechęcają do podejmowania badań tej grupy szkodników. Również i ta  dziedzina 
wymagałaby poświęcenia jej większej niż dotychczas uwagi.

Obraz działalności naukowej z dziedziny ochrony roślin w Polsce w latach 1991-1993 ma więc 
różne barwy. Tematyka badań entomologicznych i fitopatologicznych pokrywa w zasadzie cały obszar 
zainteresowania tych dyscyplin naukowych. Badania z zakresu herbologii mają raczej praktyczny aspekt. 
Mamy znaczące osiągnięcia, a wyposażenie i poziom badań niektórych placówek badawczych dorównują 
dobrym  placówkom  zachodnim.  W  dziedzinie  ochrony  roślin  nauka  znacznie  wyprzedza 
zapotrzebowanie praktyki i jest w stanie spełnić oczekiwania dobrze postawionej produkcji roślinnej. 
Nieco gorzej przedstawia się przyszłość tej dziedziny badań ze względu na widoczne starzenie się kadry 
badawczej i brak dopływu dobrej młodej kadry. Poza pewnymi wyjątkami za mało też publikujemy, 
choć mamy wiele uznanych na rynku światowym czasopism i w niezadowalającym stopniu prezentujemy 
nasze  osiągnięcia  na  różnorodnych  międzynarodowych  konferencjach  naukowych.  Podstawowymi 
zagrożeniami dla tej dziedziny badań, podobnie zresztą jak dla innych, są: brak dopływu młodej kadry, 
brak zorganizowanego szkolenia tej kadry, zarówno dla nauki, jak i dla praktyki (myślimy tu o studiach 
podyplomowych, a nie o szkoleniach), niedostatek środków na wyposażenie i organizację badań i 
pewne  kłopoty  natury  formalnej  (niekonsekwentny  system  organizacji  i  finansowania  badań). 
Aktywność niektórych zespołów badawczych pozwala jednak mieć nadzieję na pomyślny rozwój 
dziedziny ochrony roślin w Polsce. 

Tabela  1. Publikacje z zakresu ochrony roślin w latach 1984-1993

Placówki naukowe Średnio na 
1 

pracownika
Ogółem Książki i 

podręczniki

Orygin.
publikacje z 
prac bad.

Doniesienia 
na kongresy

Publi.k. 
upowsz..

K. Entomologii Stosowanej 
SGGW w Warszawie

17,1 171 3 75 93

K. Fitopatologii SGGW w 
Warszawie

6,5 84 4 52 28 6

ATR w Bydgoszczy 5,4 49 0 30 19 4



K. Ochrony Roślin AR w 
Krakowie

8,2 156 5 106    i 45 25

Z. Chemizacji Produkcji 
Roln. filii AR Kraków w 
Rzeszowie

12,0 60 5 52         : 3

K. Entomologii AR w 
Lublinie

2,1 15 0 11 4

K. Fitopatologii i Techniki 
Ochrony Roślin AR w 
Lublinie

11,0 99 0 54    , 45

ART w Olsztynie 6,8 149 4 121 24 23

K. Entomologii AR w 
Poznaniu

9,0 54 0 50 4 9

K. Fitopatologii AR w 
Poznaniu

5,7 40 1 31     ' 8 6

K. Metod Ochrony Roślin 
AR w Poznaniu

14,0 28 4 17 7 5

KL Entomologii Stosowanej 
AR w Szczecinie

4,3 17 0 9     ! 8

K. Fitopatologii AR w 
Szczecinie

11,3 45 0 31 14 3

K. Entomologii Stosowanej 
AR we Wrocławiu

2,5 25 1 15     , 9 4

K. Fitopatologii AR we 
Wrocławiu

2,4 12 0 12 0

Instytut Ochrony Roślin w 
Poznaniu

2,0 177 1 86    , 90 404

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 
Gleboznawstwa w 
Puławach

3,5 56 0 26 30 60

Instytut Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa w 
Skierniewicach

10,1 313 17 118 178 72

Instytut Roślin i 
Przetworów Zielarskich w 
Poznaniu

-2,6 13 3 3 7 25

Instytut Ziemniaka w 
Boninie

6,3 76 3 53 20 12

Ogółem 5,7 1639 51 952    ; 636 658

Tabela 2. Struktura wiekowa kadry naukowej ochrony roślin (liczba pracowników w 
dane grupie); stan na koniec 1993 roku (opracowanie na podstawie 20 katedr i 
instytutów)

Wiek w latach Liczba osób Ogółem



Profesorowie pow. 60
50 – 60

poniżej 50

27
21
3

51

Dr habilitowani pow. 60
50 – 60
40 – 50

poniżej 50

5
14
11
2

32

Doktorzy powyżej 50
40- 50
30 – 40

poniżej 40

18
50
19
-

87

Magistrowie powyżej 40
30 – 40

poniżej 30

18
33
24

75

 



OCENA ROZWOJU BADAŃ FITOPATOLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 1994-2003

Leszek B. Orlikowski, Piotr Sobiczewski, Selim Kryczyński
Komitet Ochrony Roślin PAN

Stan zatrudnienia w ochronie roślin na uczelniach i w instytutach rolniczych  

Pod koniec 2003 roku w uczelniach  rolniczych  zatrudnionych  było  w ochronie  roślin  175 
pracowników naukowych,  w tym 51 profesorów i  17 doktorów habilitowanych.  Magistrowie  i 
doktoranci stanowili 1/6 kadry naukowej (tab. 1). W grupie  profesorów i docentów przeważali 
pracownicy w przedziale wiekowym 51-60 lat. Wśród doktorów ok. 1/6 kadry stanowili pracownicy 
w wieku do 30 lat, a dominującym w tej grupie był przedział wiekowy 3140 lat (tab. 1).

Tabela 1. Pracownicy naukowi zatrudnieni w ochronie roślin w uczelniach rolniczych (stan na 2003 r.)
Stopień naukowy Wiek pracowników Razem

do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70
Profesor doktor habilitowany 3 24 24 51
Doktor habilitowany lub 5 11 1 17
Doktor 13 32 15 13 73
Magister + doktorant 31 3 34
Razem 44 35 23 48 25 175

W instytutach rolniczych w ochronie roślin zatrudnionych było 131 pracowników 
naukowych, a profesorowie i docenci dr hab. stanowili 1/4 (35 osób) kadry naukowej. Pracowników 
ze stopniem doktora było 45, natomiast 51 zatrudnionych stanowili magistrowie i doktoranci 
(tab. 2). Najwięcej profesorów, docentów i doktorów było w przedziale wiekowym 51-60 lat. Z 
kolei wśród magistrów największą grupę stanowili pracownicy w wieku 31—40 lat (tab. 2). 

Tabela 2.Pracownicy naukowi zatrudnieni w ochronie roślin w instytutach rolniczych (stan na 2003 r)

Stopień naukowy Wiek pracowników Razem
do 30 31-40 41-50 51-60 61-70

Profesor doktor 
habilitowany 12 4 16

Docent doktor 
habilitowany 1 12 6 19

Doktor 2 g 10 24 45

Magister + doktorant 15 26 6 4 51

Razem 17 35 17 52 10 131

W fitopatologii, na uczelniach i w instytutach zatrudnionych było odpowiednio 77 i 52 pracowników 
naukowych. Na uczelniach pracowało 17 profesorów i 8 dr hab., w tym w przedziale wiekowym 61-70 
lat odpowiednio 8 i 2. Magistrowie i doktoranci stanowili 1/3 kadry naukowej fitopatologii (tab. 3). W 
instytutach zatrudnionych było 8 profesorów i 11 doc. dr hab., w tym w przedziale wiekowym 61-70 lat 
odpowiednio 2 i 3. Magistrowie i doktoranci stanowili 1/3 kadry naukowej (tab. 3).



Tabela 3. Fitopatolodzy zatrudnieni w  uczelniach (a) i w instytutach (b) – stan na 2003 r.

Stopień naukowy Wiek pracowników Razem
do 30 31-40 41-50 51-60 61-70
a b a b a b a b a b a b

Profesor doktor 
habilitowany 9 6 8 2 17 8

Doktor habilitowany lub 
docent dr hab. 2 3 4 5 2 3 8 11

Doktor 11 3 10 5 4 3 3 2 28 13
Magister + doktorant 13 14 11 6 24 20
Razem 13 14 22 9 12 8 17 14 13 7 77 52

Przedstawione dane, dotyczące kadry naukowej, wskazują na wzrost liczby pracowników 
naukowych zatrudnionych w ochronie roślin. W ocenie przedstawionej w 1994 roku przez 
Kryczyńskiego i Cichocką (Ocena dyscyplin naukowych z zakresu nauk rolniczych i leśnych wykonana 
przez komitety naukowe Wydziału V PAN na zlecenie KBN) przed 10 laty w uczelniach i w 
instytutach było zatrudnionych 286 pracowników, a w 2003 roku 307. Liczba pracowników 
naukowych utrzymywała się więc na tym samym poziomie jeśli uwzględni się fakt, że w poprzednim 
zestawieniu nie wymieniono wszystkich jednostek badawczych. Wzrosła liczba samodzielnych 
pracowników naukowych (z 83 do 105 w 2003 r.). Analiza wiekowa samodzielnych pracowników 
naukowych wskazuje, że nie uległa zmianie liczba profesorów, docentów i dr hab. w wieku powyżej 61 
lat. W okresie sprawozdawczym w porównaniu do okresu sprzed 10 lat wzrosła o około 40% liczba 
samodzielnych pracowników naukowych, przy czym nie odnotowano w tej grupie pracowników w 
wieku poniżej 40 lat. Pracownicy naukowi zatrudnieni byli na 9 uczelniach oraz w 5 instytutach (tab. 4). 

Tabela 4. Fitopatologia na uczelniach i instytutach rolniczych (stan na 2003 r.)

Nazwa instytucji badawczej Nazwa jednostki

Akademia Techniczno-Rolnicza, 
Bydgoszcz Katedra Fitopatologii

Akademia Rolnicza, Kraków Katedra Ochrony Roślin,
Zakład Ochrony Środowiska Rolniczego

Akademia Rolnicza, Poznań Katedra Fitopatologii,
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego i

Akademia Rolnicza, Lublin Katedra Fitopatologii,
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Akademia Podlaska, Siedlce Katedra Ochrony Roślin
Akademia Rolnicza, Szczecin Katedra Fitopatologii
Akademia Rolnicza, Wrocław Katedra Ochrony Roślin
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin, Radzików

Zakład Immunologii Roślin, Radzików
Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii 



Produkcji Roślin
Korzeniowych, Bydgoszcz 
Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych 

Ziemniaka,
Bydgoszcz

Zakład Nasiennictwa i Ochrony 
Ziemniaka,
Pracownia Ochrony Ziemniaka, Bonin

Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa, Puławy

Zakład Mikrobiologii Rolnej
Zakład Uprawy i Hodowli Roślin Specjalnych

Instytut Ochrony Roślin, Poznań Zakład Mikologii, Zakład Wirusologii i Bakteriologii 
Bank Patogenów Roślin

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice

Zakład Ochrony Sadów, Pracownia Fitopatologii, 
Pracownia

Wirusologii,
Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych, Pracownia 
Fitopatologii Roślin Ozdobnych

Instytut Warzywnictwa, Skierniewice Zakład Ochrony Roślin,
Pracownia Fitopatologii, Pracownia Biologii Gleby

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Warszawa Katedra Fitopatologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn Katedra Fitopatologii i Entomologii



Godny odnotowania jest fakt, że w fitopatologii (bez wirusologii) w Akademiach Rolniczych w 
Krakowie pracuje 5 profesorów, w Lublinie 5 (przed 10 laty w tych jednostkach zatrudnionych było 
tylko 2 profesorów), a w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa 5 samodzielnych pracowników 
(było 2). W innych jednostkach stan zatrudnienia w tej grupie pracowników uległ niewielkim zmianom. 
Optymistycznym dla dalszego rozwoju polskiej fitopatologii jest fakt, iż na uczelniach i w instytutach 
ok. 2/3 kadry naukowej stanowią doktorzy i magistrowie, w tym w kategorii wiekowej poniżej 40 lat jest 
ich około 40%. 

Tematyka badawcza

Zespół profesorów, członków KOR PAN pod kierunkiem prof. J.J. Lipy, opracował w 1995 roku 
priorytety istotne w rozwoju ochrony roślin w Polsce (Syntetyczna Opinia Komitetu Ochrony Roślin 
PAN) uważając, że dla przyszłości najistotniejsze  będą badania z zakresu: biologii molekularnej, 
inżynierii genetycznej, biologicznych  i integrowanych programów ochrony roślin, agroekologii z 
myślą o stworzeniu podstaw zrównoważonego rolnictwa, doskonalenia chemicznej ochrony roślin.

Zespół  podkreślił,  iż  z  uwagi  na  dramatyczne  niedoinwestowanie  polskiej  nauki,  trzeba 
podejmować badania nie wymagające zbyt dużych nakładów finansowych.

W jakim stopniu postulaty Zespołu były realizowane przez pracowników naukowych uczelni i 
instytutów?

W 19 Katedrach, Zakładach lub Pracowniach łącznie 121 pracowników naukowych realizowało 
kilkaset szczegółowych tematów badawczych w ramach następujących problemów:

Ochrona zbóż, rzepaku i roślin motylkowatych
•   Hodowla odpornościowa zbóż na septoriozę, fuzariozę, mączniaka prawdziwego i rdze.
•   Molekularna genetyka odporności zbóż na najgroźniejsze patogeny.
•   Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność roślin uprawnych.
•   Wpływ mieszania odmian zbóż i innych roślin w łanie na poprawę ich zdrowotności.
•   Kształtowanie się zbiorowisk grzybów glebowych i ich znaczenie w biologicznej ochronie roślin w 

zależności od płodozmianu.
•   Wpływ uprawy roślin w monokulturze na grzyby glebowe oraz zdrowotność zbóż.
•   Możliwości i skutki zaniechania chemicznych metod ochrony roślin i zastąpienia ich metodami 

agrotechnicznymi i biologicznymi.
•   Rola Trichoderma spp., Nigrospora oryzae i innych gatunków saprotroficznych w biologicznej 

ochronie roślin.
•   Występowanie Septoria nodorum, S. tritici i Pseudocercosporella herpotrichoides w uprawie zbóż 

oraz opracowanie metod ich zwalczania.
•   Nowe zagrożenia zbóż przez grzyby rdzawnikowe i możliwości ich zwalczania.
•   Odporność odmian pszenicy ozimej na Tilletia carries i możliwości zwalczania tego patogena.
•   Choroby podsuszkowe zbóż i możliwości ich chemicznego i biologicznego zwalczania.
•   Epidemiologia i zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż, plamistości siatkowej jęczmienia oraz 

cylindrosporiozy rzepaku. 
•   Grzyby chorobotwórcze dla owsa, ich biologia oraz epidemiologia powodowanych przez nie 

chorób.  

Badania zmienności genetycznej grzybów Bipolaris sorokiniana i Fusarium avenaceum metodami 
molekularnymi.

Występowanie i rola grzybów endofitycznych z rodzajówNeotyphodium i Epichloe, zasiedlających różne 
gatunki traw. Epidemiologia werticiliozy rzepaku ozimego.
Charakterystyka populacji Leptosphaeria maculans i Gaeumannomyces graminis var. tritici.
Otoczkowanie nasion zbóż i roślin motylkowatych z wykorzystaniem środków biologicznych.



Wpływ różnych gatunków roślin uprawnych na kształtowanie zbiorowisk bakterii i grzybów w glebie 
ryzosferowej oraz pozaryzosferowej.
Toksyczne metabolity gatunków z rodzaju Fusarium oraz grzybów toksynotwórczych zasiedlających 
ziarno, pył zbożowy oraz ściółkę pomieszczeń inwentarskich. Ocena potencjalnej mikotoksyczności 
izolatów grzybów rodzaju Fusarium poprzez poszukiwanie fragmentu genu Tri 5, kodującego enzym 
syntezy trichotecenów (metodą PCR).
Opracowanie metody oznaczania zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie pszenicy za pomocą 
spektroskopii optycznej oraz określenie minimalnych stężeń możliwych do wykrycia tą metodą.
Najgroźniejsze choroby rzepaku, progi szkodliwości i możliwości zwalczania. Ocena wpływu 
fungicydów triazolowych, stosowanych w ochronie rzepaku ozimego, na przezimowanie i wylęganie 
roślin.
Biologia grzyba  Colletotrichum gloeosporioides  i epidemiologia antraknozy łubinu.  Występowanie i 
epidemiologia chorób roślin motylkowatych.

Ochrona ziemniaków
Wykorzystanie metod molekularnych w diagnostyce bakterii patogenicznych dla ziemniaka.
Występowanie i epidemiologia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus).
Zmienność w populacjach patogenów ziemniaka z uwzględnieniem nowych ich form i uodparniania 
się ich na środki chemiczne.
Monitorowanie i prognozowanie występowania najgroźniejszych patogenów grzybowych i bakteryjnych 
w uprawie ziemniaków.
Ocena ryzyka powstawania odporności patogenów grzybowych ziemniaka na  chemiczne środki 
ochrony roślin.
Podnoszenie skuteczności ochrony ziemniaka przed chorobami w ramach rolnictwa zrównoważonego. 
Biologiczna skuteczność środków ochrony roślin w zwalczaniu chorób ziemniaka.

Ochrona roślin ogrodniczych 
Zastosowanie metody analizy polimorfizmu DNA do identyfikacji grzybów. Występowanie i 
szkodliwość nowych chorób na truskawce, borówce wysokiej, żurawinie, leszczynie i winorośli. 
Choroby przechowalnicze jabłek i doskonalenie metod ochrony owoców przed chorobami.
Zmiany w populacjach Botrytis cinerea i Venturia ineąualis w zależności od stosowanych 
chemicznych środków ochrony i sposobu uprawy. Zimowanie Venturia ineąualis na pędach jabłoni.
Podatność nowych klonów i odmian roślin sadowniczych na najważniejsze choroby grzybowe i 
bakteryjne.
Podatność jabłek odmian parchoodpornych na choroby przechowalnicze. Rola mocznika i 
organizmów saprotroficznych w ograniczaniu epidemii parcha jabłoni.
Zwalczanie  wybranych  chorób  roślin  sadowniczych  w  oparciu  o  sygnalizację  okresów 
krytycznych.
Epidemiologia i zwalczanie skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum).
Choroby kory jabłoni oraz brudna plamistość jabłek.
Ekologia Agrobacterium tumefaciens, opracowanie metod wykrywania tej bakterii oraz fenotypowe i 
genetyczne jej zróżnicowanie.
Opracowanie  metod  wykrywania  i  identyfikacji  Erwinia  amylovora,  fenotypowe  i  genetyczne 
zróżnicowanie tej bakterii.
Prognozowanie występowania zarazy ogniowej oraz opracowanie metod jej zwalczania na jabłoniach i 
gruszach.
Określenie dawek środków ochrony roślin w zależności od wielkości koron drzew jabłoni.



Opracowanie  metod  weryfikacji  dawek  cieczy  środków  chemicznych  w  gospodarstwach 
sadowniczych.
Poprawa precyzji działania wentylatorów opryskiwaczy sadowniczych. Izolacja bakterii 
patogenicznych dla roślin i ich identyfikacja przy użyciu testów fizjologicznobiochemicznych oraz 
patogeniczności (Erwinia spp. i Pseudomonas marginalis).
Rola bakterii fylosferowych oraz grzybów z rodzaju Trichoderma w biologicznej ochronie roślin przed 
chorobami.
Wykorzystanie  ekstraktów z roślin  oraz  induktorów odporności  w ochronie  jabłoni  przed  zarazą 
ogniową.
Genetyczne zróżnicowanie izolatów Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Wykrywanie infekcji 
utajonych w siewkach pomidorów zakażonych przez Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  
przy użyciu metody PCR. Monitoring i sygnalizacja mączniaka rzekomego cebuli, ogórków oraz 
zarazy  ziemniaka w ramach systemów wspomagających podejmowanie decyzji o zwalczaniu tych 
chorób.
Możliwości integrowanej ochrony roślin kapustnych przed kiłą z zastosowaniem  nowej  metody 
wykrywania w glebie Plasmodiophora brassicae (BIOPCR i nestedPCR).  
Mechanizmy  biologicznej  i  biochemicznej  aktywności  naturalnych  ekstraktów  roślinnych  i 
biostymulatorów  odporności  jako  niekonwencjonalnych  środków  grzybo  i  bakteriobójczych  w 
ochronie warzyw. Zdrowotność plantacji nasiennych warzyw i roślin ozdobnych. Ocena przydatności 
podłoży mineralnych i syntetycznych stosowanych w produkcji ogrodniczej.
Rola Tńchoderma spp. i bakterii antagonistycznych w ochronie pomidorów przed patogenami 
glebowymi.
Rola mikoryzy w ochronie roślin przed chorobami.
Skuteczność grzybobójcza nowych fungicydów w ochronie roślin ogrodniczych. Wpływ herbicydów 
stosowanych w uprawach ogrodniczych na występowanie grzybów patogenicznych dla roślin.
Aspekt fitopatologiczny upraw nasiennych warzyw w systemie ekologicznym. Diagnostyka i 
epidemiologia chorób roślin ozdobnych.
Występowanie nowych czynników chorobotwórczych na roślinach ozdobnych w Polsce i 
epidemiologia powodowanych przez nie chorób. Wykrywanie gatunków z rodzaju Phytophthora przy 
zastosowaniu metod tradycyjnych i molekularnych.
Epidemiologia fuzariozy naczyniowej na roślinach z rodziny Caryophyllacae. Współprodukcja i 
ocena aktywności biologicznej środków biotechnicznych na bazie chitozanu w ochronie roślin 
ozdobnych.
Ocena skuteczności proekologicznych metod poprawy zdrowotności roślin i ich wdrożenie w 
Tucholskim Parku Krajobrazowym i Borach Tucholskich. Mechanizmy oddziaływania środków 
biologicznych i chemicznych na najgroźniejsze patogeny roślin ozdobnych.

Inne badania
Charakterystyka biochemiczna, serologiczna i molekularna polskiej populacji
bakterii Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovorum).
Grzyby glebowe zasiedlające tereny poprzemysłowe, rekultywowane w kierunku
rolnym i leśnym, ze wskazaniem optymalnego systemu zagospodarowania tych
terenów.
Środowiska mikroorganizmów w glebach torfowych i rekultywowanych i ich rola
w zdrowotności roślin.
Rola Trichoderma spp. w rozkładzie metali ciężkich w glebach.
Przystosowanie odpadów komunalnych do wykorzystania w produkcji rolniczej
i ogrodniczej.
Organizacja, tworzenie i utrzymywanie kolekcji patogenów roślin.
Występowanie i epidemiologia chorób roślin zielarskich.



Patogeny chmielu i możliwości ich zwalczania.
Badania nad zgodnością wegetatywną Fusarium oxysporum, Colletotrichum gloeosporioides,  
Verticillium spp. 

Analiza tematyki badawczej

Biorąc pod uwagę bardzo szeroką problematykę badawczą realizowaną na uczelniach i w instytutach, 
warto przeprowadzić analizę realizacji postulatów Zespołu KOR PAN pod kierunkiem prof. Lipy 
(1995).

Biologia molekularna i inżynieria genetyczna w fitopatologii
Analiza tematyki badawczej wskazuje, że priorytety wytyczone przez Zespół KOR PAN były 

realizowane, a nawet rozszerzone o problematykę istotną dla Polski i Europy. Wprowadzenie technik 
biologii molekularnej do hodowli zbóż, umożliwiło lepsze poznanie mechanizmów ich odporności na 
najgroźniejsze czynniki chorobotwórcze. Wskazane byłoby, aby techniki zostały wprowadzone do 
hodowli innych, ważnych gospodarczo roślin, w tym m.in. roślin motylkowatych i rzepaku. Metody 
molekularne stosowano w ocenie zmienności izolatów grzybów patogenicznych m.in.  Bipolaris  
sorokiniana  i  Fusarium  avenaceum,  wykrywania  i  identyfikacji  bakterii  i  grzybów,  m.in. 
Agrobacterium  tumefaciens,  Clavibacter  rnichiganensis  subsp.  sepedonicus  i  Plasmodiophora 
brassicae.  Na uwagę zasługuje rozpoczęcie  badań z zastosowaniem technik molekularnych nad 
detekcją różnych gatunków z rodzaju Phytophthora, w tym wykrytych od niedawna patogenów 
P. ramorum i P. alni.

Inżynierię genetyczną wprowadzono do tematyki badawczej związanej z hodowlą zbóż, roślin 
sadowniczych i ozdobnych.

W porównaniu do stanu polskiej fltopatologii sprzed 10 lat na szczególne podkreślenie zasługuje 
wprowadzenie nowoczesnych technik do badań nad bakteriami i grzybami chorobotwórczymi w tym: 
Agrobacterium tumefaciens, Erwinia amylovora, Clavibacter rnichiganensis  subsp.  tnichiganensis,  
Bipolaris sorokiniana, Plasmodiophora brassicae oraz gatunków rodzajów Fusarium i Phytophthora.

Biologiczne i integrowane programy ochrony roślin 

W analizowanym 10leciu w większości ośrodków naukowych kontynuowano lub zapoczątkowano 
badania nad biologiczną ochroną roślin przed chorobami. Spośród mikroorganizmów najwięcej uwagi 
poświęcono gatunkom z rodzaju  Trichoderma i możliwości ich wykorzystania w ochronie roślin 
przed patogenami glebowymi. W jednym z ośrodków opracowano metodykę produkcji biopreparatu na 
bazie  T. harzianum i sprawdzono jego oddziaływanie na formy specjalne  Fusarium oxysporum i 
Phytophthora cryptogea,  uzyskując zadawalające wyniki.  Jest  to niewątpliwie pierwszy krok w 
kierunku wprowadzenia tego mikroorganizmu na krajowy  rynek biopreparatów. W 2 ośrodkach 
naukowych prowadzono prace nad mechanizmem działania oraz aktywnością biologiczną Pythium 
oligandrum  w  zwalczaniu  patogenów  glebowych.  Wykazano,  że  mikopasożyt  ten  oddziałuje 
bezpośrednio na czynniki chorobotwórcze ograniczając ich wzrost i zarodnikowanie, jak również 
indukując odporność roślin na określonego patogena. Uzyskane dane wykorzystano  częściowo do 
rejestracji  środka Polyversum, produkowanego na bazie  tego  mikopasożyta,  do ochrony roślin 
przed patogenami glebowymi.  Wyselekcjonowano  4  szczepy bakterii  (Panteoa  agglomerans  i 
Pseudomonas  spp.), które wykazują  bardzo dobre właściwości w ochronie jabłek przed mokrą 
zgnilizną i szarą pleśnią.  Prace nad tymi bakteriami będą kontynuowane. Prowadzono również 
prace nad aktywnością biologiczną Bacillus spp. w ochronie roślin przed patogenami glebowymi. 
W kooperacji z firmami wprowadzono do programów ochrony zbóż Pseudomonas chlororaphis 
środki:  Cedomon na  bazie  Pseudomonas chlororaphis,  do  zwalczania  zgnilizny  twardzikowej 
(Whetzelinia  sclerotiorum)  Contans  WG,  zawierający  jako  substancję  czynną  mikopasożyta 



Coniothyrium minitans,  a  do  zwalczania patogenów glebowych  Polyversym  na bazie  Pythium 
oligandrum.

Minione 10lecie  to  ponowny wzrost  zainteresowania  na świecie  oraz w Polsce  wyciągami 
roślinnymi  i  zwierzęcymi.  W 3 ośrodkach naukowych w kraju realizowano badania  nad rolą 
wermikompostu (wyciąg z kompostu z obornika przerobionego dodatkowo przez Eisenia putida)  
na rozwój i szkodliwość gatunków z rodzajów Phytophthora i Pythium, form specjalnych Fusarium 
oxysporum  oraz  Rhizoctonia solani.  Wykazano, że bardzo liczne populacje bakterii  i grzybów w 
wermikompoście, bardzo silnie ograniczają rozwój wymienionych czynników chorobotwórczych. 
W  produkcji  roślin  pod  osłonami  wymienione  właściwości  wermikompostu  powodują  istotne 
ograniczenie rozwoju zgnilizny korzeni i podstawy pędu. Badania  wykazały,  że wermikompost, 
zastosowany do opryskiwania hamuje również rozwój mączniaka prawdziwego pomidora i róż. Na 
bazie wermikompostu zarejestrowano w kraju Antifung 20 SL.

W latach 80. ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze, sporadyczne informacje  o możliwości 
wykorzystania wyciągu z grejpfruta w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami. Badania nad 
mechanizmem  działania  tego  wyciągu  na  niektóre  patogeny  glebowe  i  nalistne  oraz  jego 
aktywnością  biologiczną prowadzono w minionym 10leciu w 4 ośrodkach naukowych w kraju. 
Wykazano, że wyciąg z grejpfruta, który zawiera ponad 70 dotychczas poznanych związków działa 
bezpośrednio  m.in.  na  patogeny  z  rodzajów  Phytophthora  i  Botrytis  oraz  formy  specjalne 
Fusarium  oxysporum,  bardzo silnie ograniczając ich wzrost oraz zarodnikowanie, wzrost strzępek 
rostkowych. Przy jego stosowaniu do ochrony roślin przed chorobami powodowanymi przez patogeny 
naczyniowe,  stwierdzono  silne  ograniczanie  rozwoju  czynników  chorobotwórczych  w  wiązkach 
przewodzących, co obok działania bezpośredniego, może wiązać się również z indukcją odporności. 
Na bazie wyciągu z grejpfruta zarejestrowano w kraju Biosept 33 SL i Grevit 200 SL. 

Od co najmniej 30 lat w piśmiennictwie światowym pojawiały się informacje  o możliwości 
wykorzystania chitozanu w ochronie roślin. Środek ten, uzyskiwany z pancerzyków kryla i krabów, 
jako produkt uboczny, badany był pod kątem wykorzystania w ochronie roślin przez 3 instytuty. 
Efektem tych badań było opracowanie środka, skutecznie hamującego rozwój zarówno patogenów 
glebowych jak i nalistnych. Ten mechanizm działania polega głównie na indukcji odporności roślin 
na  określony czynnik  chorobotwórczy lub na zespól  patogenów. Chitozan okazał  się  również 
stymulatorem wzrostu roślin. Na jego bazie zarejestrowano w kraju Biochikol 020 PC. Mechanizm 
działania i aktywność biologiczna tego środka badana jest nadal w 5 ośrodkach naukowych.

Wśród  wielu  niebezpieczeństw  współczesnego  świata,  za  jedno  z  ważniejszych  uznano 
nadmierne zchemizowanie produkcji rolniczej. W kilku publikacjach dotyczących zmian w ochronie 
roślin wskazano na produkcję integrowaną jako kolejny  etap zmian w technologii pozyskiwania 
płodów rolnych. Podstawowym jej założeniem jest maksymalne ograniczenie ubocznych skutków 
stosowanych agrochemikaliów. Największy postęp w tej dziedzinie nastąpił w produkcji owoców. 
Obok  integrowanej  produkcji  jabłek,  w  latach  19952003  ukazały  się  wytyczne  integrowanej 
produkcji truskawek, gruszek, wiśni, porzeczek, malin i borówki wysokiej. Od kilkunastu lat rozwijana 
jest w kraju integrowana produkcja warzyw i roślin ozdobnych.  Duża liczba  gatunków roślin, 
znajdujących  się  w  uprawie  powoduje,  że  dotychczas  programy  opracowano  tylko  dla 
najważniejszych upraw (burak ćwikłowy, marchew, rabarbar, a w roślinach ozdobnych  dla upraw 
kontenerowych). Wejście Polski do UE spowoduje, że problematyka ta będzie przedmiotem znacznie 
szerszego zainteresowania uczelni i instytutów.

Niewątpliwy postęp nastąpił  w badaniach nad biologiczną  ochroną roślin  przed czynnikami 
chorobotwórczymi.  Przykładem  mogą  być  dane  dotyczące  liczby  pracowników  naukowych 
zajmujących się tą problematyką. Kiedy przed l0 laty w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w 
Skierniewicach zorganizowano konferencję  poświęconą biologicznej ochronie roślin, udział  w 
niej wzięło 12 pracowników naukowych. W kolejnej, dziesiątej konferencji, zorganizowanej w tym 
samym ośrodku naukowym w 2003 roku, uczestniczyło 63 pracowników naukowych, w tym 40 z 
Polski.  Na  pierwszej  konferencji  zaprezentowano  7  referatów,  a  na  dziesiątej  47  referatów i 



posterów. W ślad za tym do programów ochrony roślin przed chorobami wprowadzono 9 środków 
biologicznych i biotechnicznych. Bardzo istotnym dla  ochrony drzew owocowych i róż przed 
guzowatością korzeni było opatentowanie i wprowadzenie do produkcji szkółkarskiej biopreparatu 
Polagrocyna SL i PC na  bazie  Agrobacterium radiobacter.  Szybki rozwój biologicznej ochrony z 
pewnością zaowocuje w następnym 10leciu wprowadzeniem nowych środków biologicznych  na 
rynek krajowy. Za duży postęp należy uznać wprowadzanie integrowanej ochrony roślin do większości 
działów rolnictwa, a w tym zwłaszcza do ogrodnictwa.
Doskonalenie chemicznej ochrony roślin przed chorobami 
Analiza tematyki badawczej wskazuje, że w 15 realizowanych problemach zajmowano się 
chemiczną ochroną roślin przed chorobami. W odniesieniu do szczegółowych tematów, problematyka 
ta stanowiła około 50% realizowanych badań. Obok oceny skuteczności biologicznej nowych 
fungicydów w zwalczaniu chorób roślin, dużo uwagi poświęcono odporności czynników 
chorobotwórczych na środki chemiczne, częstotliwości ich stosowania oraz możliwości zmniejszania 
aplikowanych dawek. W porównaniu z poprzednim 10leciem do programów ochrony roślin 
wprowadzono środki bezpieczniejsze dla środowiska i człowieka, a jednocześnie o większej 
skuteczności biologicznej przy niższej dawce substancji czynnej na jednostkę powierzchni.

Występowanie, wykrywanie i zwalczanie nowych dla Polski czynników 
chorobotwórczych

Obce gatunki patogenów roślin zostały uznane w czasie VI konferencji stron  Konwencji o 
Ochronie  Różnorodności  Biologicznej  w  Genewie  za  najważniejsze  zagrożenie  dla 
bioróżnorodności w skali globalnej. Otwarcie granic począwszy od 1990 roku spowodowało, że do 
kraju  zawleczono  szereg  groźnych  chwastów  oraz  innych  agrofagów.  Spośród  czynników 
chorobotwórczych  wyszczególnionych  na  liście  „Obce  gatunki  w  Polsce"  dużo  uwagi  w 
minionym  10leciu  poświęcono  Exobasidium  japonicum,  Melarnpsora  epitea,  Peronospora  
destructor,  P.  sparsa,  P.  statices,  Plasmopara viticola,  Pseudoperonospora cubensis,  Puccinia  
antirrhini,  P.  horiana  i  P. pelargonii-zonalis  i  9 gatunkom rodzaju  Phytophthora.  Dodatkowo, 
wykryto na olszy  Phytophthora alni,  a na różaneczniku  P. ramorum  gatunki  dotychczas nie 
notowane w kraju.

W  porównaniu  do  lat  19841993  nastąpił  wyraźny  postęp  w  badaniach  nad  nowymi 
czynnikami  chorobotwórczymi  tym  bardziej,  że  mogą  one  stanowić  ogromne  zagrożenie  dla 
środowiska.  Przykładem jest  masowe wypadanie  olszy w Polsce,  powodowane  głównie  przez 
Phytophthora alni  czy zaraza pędów różanecznika,  pierisa i wrzosów, wywoływana przez  P.  
ramorum  patogeny nie znane w kraju jeszcze przed 5 laty.

Reasumując  rozwój  polskiej  fitopatologii  w  minionym  10leciu  można  stwierdzić,  że 
problematyka  badawcza  była  na  ogół  zbieżna  z  kierunkami  realizowanymi  w krajach  Europy 
Zachodniej, jednak przy uwzględnieniu krajowej specyfiki.

Najważniejsze osiągnięcia badawcze w fitopatologii
Fitopatologiczna problematyka badawcza realizowana była w większości ośrodków naukowych 

przy dużych trudnościach finansowych, stosunkowo słabym wyposażeniu laboratoriów w nowoczesną 
aparaturę badawczą. Początki 10latki dla niektórych ośrodków były wręcz tragiczne, a wynikało to z 
braku środków nawet na udział w konferencjach krajowych. Mimo to nastąpił wyraźny postęp w 
rozwoju nauki, a w tym m.in.: 

Opracowano szybkie i oryginalne metody wykrywania i identyfikacji Agrobacterium tumefaciens,  
Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Colletotrichum gloeosporioides,  
Fusarium  spp.,  Phytophthora  spp.,  Phomopsis  viticola,  Plasmodiophora  brassicae  i  innych 
gatunków. 



Opracowano metodę identyfikacji taksonów Agrobacterium z wykorzystaniem techniki PCR i 
RPLP.
Scharakteryzowano i oceniono zmienność izolatówA. tumefaciens, Bipolaris sorokiniana, Fusarium 
avenaceum i innych gatunków przy użyciu metod molekularnych. Oceniono potencjalną 
mikotoksyczność gatunków z rodzaju Fusarium metodą PCR.
Opracowano diagnostykę zarazy ogniowej z wykorzystaniem metod konwencjonalnych, 
serologicznych i molekularnych. Wdrożono do produkcji sadowniczy opryskiwacz tunelowy. 
Opracowano środek biotechniczny na bazie chitozanu do ochrony roślin przed chorobami i jego 
wprowadzenie do programów ochrony. Opracowano biopreparat na bazie wermikompostu i 
wprowadzono go do programów ochrony roślin przed chorobami.
Opracowano układ samoczynnej zmiany rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych w zależności od 
chwilowej prędkości wiatru.
Współuczestniczono w opracowaniu i wprowadzeniu do produkcji środków biotechnicznych na bazie 
wyciągu z czosnku i grejpfruta.
Wyselekcjonowano  izolaty  Trichoderma  harzianum,  oceniono  ich  biologiczną  skuteczność  i 
opracowanie  metody  produkcji  biopreparatu  na  bazie  tego  grzyba.  Wyselekcjonowano  bakterie 
antagonistyczne do ochrony jabłek przed chorobami przechowalniczym i.
Wyselekcjonowano i dokonano oceny biologicznej izolatów grzybów mikoryzowych do ochrony 
roślin przed fytoftorozą.
Określono  wpływ  antagonistycznych  bakterii  na  rozwój  Venturia  ineąualis  i  ograniczenie 
występowania parcha jabłoni.
Wprowadzono integrowane metody ochrony w produkcji niektórych gatunków roślin sadowniczych, 
warzywnych i ozdobnych.
Wyselekcjonowano genotypy różnych gatunków roślin o podwyższonej odporności na najgroźniejsze 
choroby.
Określono odporność genetyczną odmian ziemniaków na Phytophthora infestans, wykorzystywaną w 
praktycznej ochronie tych roślin.
Poznano  biologię  najgroźniejszych  czynników  chorobotwórczych  zbóż,  rzepaku,  roślin 
motylkowatych i roślin ogrodniczych.
Oceniono ryzyko powstawania odporności niektórych infekcyjnych czynników chorobotwórczych 
na chemiczne środki ochrony roślin. 
Opracowano systemy monitorowania  zarazy ziemniaczanej,  alternariozy ziemniaka  i  mączniaka 
rzekomego  cebuli,  prognozowania  tych  chorób  oraz  zastosowanie  systemów  wspomagających 
podejmowanie  decyzji  w ich  zwalczaniu.  Opracowano metody wykrywania  i  identyfikacji  oraz 
poznano  niektóre  elementy  biologii  nowych  dla  Polski  czynników  chorobotwórczych  z  rodzaju 
Phytophthora, Cylindrocladium scoparium, Peronospora destructor i innych gatunków. 
Zgromadzono kolekcję szczepów patogenów roślin z terenu Polski i udostępniono jadła potrzeb nauki.
Udoskonalono istniejące metody konserwacji i przechowywania patogenów roślin.

Osiągnięcia polskiej wirusologii
Od  1997  roku  polskie  środowisko  wirusologów  roślinnych  ma  przedstawiciela  w 

International Committee on Taxonomy of Viruses. Jest nim prof. Selim Kryczyński  ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Polskie środowisko wirusologiczne jest na bieżąco 
informowane o decyzjach ICTV. Zaproponowano też polskie  nazwy dla wszystkich gatunków 
wirusów roślin uznanych przez ICTV.

Wirusolodzy  ciągle  prowadzą  jeszcze  prace  nad  fitoplazmami.  Metodycznie  prace 
prowadzone w Polsce nie odbiegają od poziomu światowego. Do wykrywania  i identyfikacji 
fitoplazm  stosuje  się  metody  analizy  DNA  po  reakcji  PCR  (Instytut  Sadownictwa  i 
Kwiaciarstwa  i  Katedra  Fitopatologii  SGGW)  oraz  liczne  gatunki  fitoplazm  na  roślinach 
ozdobnych.



Kilka polskich laboratoriów,  prowadzących  badania nad wirusami  roślin,  stosuje  albo już 
rutynowo,  albo przynajmniej  w miarę  potrzeb techniki,  prace nie odbiegające  od światowego 
poziomu (amplifikacja i analiza kwasów nukleinowych, łącznie z ich sekwencjonowaniem, analizą 
białek wirusów metodami serologicznymi lub molekularnymi). Należą do nich przede wszystkim 
ISK,  Instytut  Biochemii  i  Biofizyki  PAN  (IBB),  Instytut  Genetyki  Roślin  PAN  (IGR), 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
(IHAR), Katedra Fitopatologii SGGW. Niektóre z tych technik stosuje się rutynowo w Centralnym 
Laboratorium PIORiN w Toruniu.  W Pracowni Serologicznej byłego Instytutu Ziemniaka  w 
Gdańsku  Wrzeszczu  podjęto  udaną  początkowo  próbę  wprowadzenia  na  rynek  własnych 
zestawów  do  wykrywania  najważniejszych  wirusów  ziemniaka.  Zestawy  te  jednak  nie 
wytrzymały konkurencji dużych firm. Jeśli chodzi o rutynowe metody  wykrywania wirusów, 
znakomita  większość  polskich  laboratoriów  posługuje  się  serologiczną  technika  DASELISA. 
Wykrywanie kwasów nukleinowych po amplifikacji RTPCR stosowane są w IBB, ISK, Instytucie 
Ochrony Roślin (IOR), CLK i SGGW. Mniej obserwacji niż w poprzednich okresach prowadzi się 
nad zmianami  cytopatologicznymi  przy użyciu  mikroskopu elektronowego (choć prace  takie 
pojawiają  się  w  polskiej  literaturze  wirusologicznej),  natomiast  mikroskop  elektronowy 
wykorzystywany jest dość intensywnie do immunoelektronomikroskopii (SGGW). 

Opublikowano uaktualnioną wersję przeglądu literatury o wiroidach (SGGW). Analizowano 
zakres zmienności i funkcji poszczególnych fragmentów RNA wiroidów (IBB). Uzyskano dane 
świadczące o analogiach mechanizmu transportu wiroidów i wirusów w roślinach (SGGW i 
UAM). Wykryto w Polsce nowe wiroidy i uzyskano dane na temat skali ich występowania oraz 
dane dotyczące epidemiologii  powodowanych przez nie chorób  wiroid bliznowatości skórki 
jabłka  i  wiroid  utajonej  mozaiki  brzoskwini  (SGGW) oraz utajniony wiroid chmielu  (IOR i 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa). 

Uzyskano  dane  na  temat  genetycznego  uwarunkowania  odporności  pomidora  na  wirus 
brązowej  plamistości  pomidora  (Kraków) oraz rzepaku i  innych roślin  krzyżowych  na  wirus 
mozaiki rzepy (IGR). Opracowano genetyczne podstawy hodowli  ziemniaków odpornych na 
wirus M ziemniaka i wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (IHAR). Przeprowadzono prace na 
temat  ekspresji  genomu  wirusów w rodzinie  Potyviridae  i  Luteoviridae  (IBB).  Rozpoznano 
zróżnicowanie izolatów (łącznie  z sekwencjami genomów) wirusa ospowatości śliwy (ISK), 
wirusa Y ziemniaka (IHAR) oraz wirusów nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirusa 
brązowej  plamistości  pomidora  (SGGW).  Znaleziono  kilka  nowych  dla  Polski  gatunków 
wirusów  albo  opisano  znane  gatunki  na  nowych  gospodarzach  (ISK,  AR  Kraków,  IOR, 
SGGW). Rozpoznano stan zagrożenia matecznych upraw jabłoni, wiśni, czereśni i chryzantem 
przez wirusy (SGGW), zasięg nowego szczepu wirusa Y ziemniaka (PYYNTN) oraz zagrożenie 
roślin w Polsce przez tospowirusy (IHAR, ISK, SGGW).  Rozpoznano także w pewnym stopniu 
stan zagrożenia zbóż chorobami wirusowymi oraz uwarunkowania epidemicznego występowania 
rizomanii buraka (IOR), a także chorób wirusowych tytoniu (IUNG).

Aktywność fitopatologów w publikowaniu  wyników badań naukowych i upowszechnianiu 
wiedzy

 Efektem prowadzonych badań było opublikowanie około 1400 prac naukowych,  w tym przez 
pracowników  uczelni  800  prac.  Drugą  formą  działalności  było  upowszechnianie  wiedzy, 
głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych oraz popularnonaukowych. Działalność ta 
prowadzona była głównie w ramach Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz Polskiego Towarzystwa 
Fitopatologicznego, uczelni i instytutów. Pracownicy naukowi brali również udział w konferencjach 
organizowanych  przez  inne,  nierolnicze  jednostki  naukowe.  Przykładami  takiej  działalności 
naukowo-upowszechnieniowej były coroczne Sesje Naukowe w Instytucie Ochrony Roślin, Zjazdy 
sadowników,  warzywników  i  kwiaciarzy  w  Instytutach  Sadownictwa  i  Kwiaciarstwa  oraz 



Warzywnictwa w Skierniewicach. W Zjazdach tych uczestniczyli również pracownicy naukowi 
uczelni.  W okresie  sprawozdawczym odbyły się  między  innymi:  4  Walne  Zjazdy PTFit.,  14 
konferencji zorganizowanych w ramach Sekcji  Towarzystwa, 10 Sesji naukowych IOR, Sesja 
naukowa  na  AR  w  Krakowie  z  okazji  50lecia  działalności  Zakładu  Ochrony  Roślin,  4 
konferencje  organizowane  przez  PTNO oraz 32 zjazdy ogrodników. Dorobek naukowy tych 
konferencji  to ponad 1000  opublikowanych  prac  w materiałach  z  konferencji,  Postępach  w 
Ochronie Roślin,  Journal of Plant Protection Research, Zeszytach Naukowych AR, Zeszytach 
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Bulletin of the Polish Academy of Sciences i innych 
materiałach (tab. 5). Z danych tych wynika, że średnio l pracownik naukowy prezentował rocznie l 
referat  lub poster  na  konferencjach  krajowych.  W stosunku do  poprzedniego  10lecia  jest  to 
znaczny postęp, wynikający zapewne z uaktywnienia się pracowników naukowych w zdobywaniu 
punktów do oceny ich dorobku naukowego. Nie bez znaczenia jest również większa aktywność 
uczelni i instytutów w organizowaniu konferencji.

Za pozytywny aspekt minionego 10lecia można uznać integrowanie się pracowników naukowych 
uczelni  i instytutów rolniczych z pracownikami uniwersytetów  i innych instytutów naukowych. 
Przykładem może być udział pracowników naukowych Akademii Medycznej, UMCS, Politechniki 
Łódzkiej,  Politechniki  Warszawskiej,  Uniwersytetu  Opolskiego,  Instytutu  Włókien  Chemicznych, 
Instytutu  Włókien  Naturalnych,  Instytutu  Badawczego Leśnictwa i  Instytutu  Dendrologii  PAN w 
konferencjach poświęconych biologicznej ochronie roślin przed chorobami.

Pozycja polskiej fitopatologii za granicą

Niewątpliwie kierunki badawcze w naszej fitopatologii są zbieżne ze światowymi. Istnieją jednak 
czynniki  hamujące  szybki  postęp  w  nauce.  Jednym  z  najważniejszych  jest  niedostateczne 
finansowanie fitopatologii, a więc brak nowoczesnej aparatury badawczej, brak środków na często 
bardzo drogie materiały i odczynniki oraz odbywania staży na koszt naszego kraju. W porównaniu 
do  krajów Europy  Zachodniej  ciągle  słabo rozwija się współpraca między różnymi  jednostkami 
badawczymi,  zainteresowanymi rozwiązaniem określonego problemu. Na rynku brakuje  również 
młodych, dobrze wykształconych ludzi gotowych podjąć się rozwiązywania problemów naukowych w 
tworzonych  zespołach,  głównie  z  powodu  bardzo  niskich  płac.  Mimo tych  trudności  znaczenie 
wymienionych już osiągnięć naukowych wykracza poza granice kraju. O nowoczesności polskiej 
fitopatologii  świadczy  udział  pracowników  naukowych  w  międzynarodowych  projektach 
badawczych tj.: COST Action  6, PHARE 1, UE Craft 1, międzynarodowym projekcie dotyczącym 
zarazy  ziemniaczanej, EUCABLIGHT, Centrum Doskonałości przy ISK w Skierniewicach.  Polski 
fitopatolog jest Przewodniczącym Sekcji Fitopatologicznej Europejskiego  Stowarzyszenia Badań 
nad  Ziemniakiem.  Na  12  konferencjach  międzynarodowych  polscy  fitopatolodzy  przewodniczyli 
sekcjom naukowym. Edytorem działu biologicznej ochrony roślin przed chorobami w międzynarodowym 
czasopiśmie BioControl jest polski fitopatolog. Również 4 fitopatologów z naszego kraju uczestniczy 
w Komitetach Redakcyjnych czasopism zagranicznych. O wysokiej randze biologicznej ochrony 
roślin  przed  chorobami  świadczy  fakt  zorganizowania  w  minionym  10leciu  6  konferencji 
międzynarodowych, w których około 1/3 uczestników stanowili pracownicy naukowi z 13 krajów. W 
tej dziedzinie polska nauka zdecydowanie dominuje w krajach Europy wschodniej i środkowej. W 
Polsce  zorganizowano  również  2  międzynarodowe  konferencje  poświęcone  roli  czynników 
środowiska w integrowanej ochronie roślin przed chorobami oraz zdrowotności nasion. 

Łącznie 69 pracowników naukowych uczelni i instytutów (1/2 kadry naukowej) uczestniczyło w 
34 konferencjach międzynarodowych, na których zaprezentowali ponad 300 referatów i posterów (tab. 
5).W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego można uważać to za znaczny postęp. Wśród 
czynników ograniczających  wyjazdy pracowników na konferencje międzynarodowe oraz aktywny 
udział  w  tych  konferencjach  należy  odnotować,  obok  braku  środków  finansowych,  niekiedy 
stosunkowo słabą znajomość języka angielskiego.



Tabela  5.  Udział  pracowników  naukowych  uczelni  (a)  i  instytutów  rolniczych  (b)  w  naukowych 
konferencjach krajowych i międzynarodowych w latach 1994-2003

Konferencje Liczba 
konferencji

Liczba uczestniczących 
pracowników   Liczba prezentacji

a b a b

Krajowe 91 40 43 489 568
Międzynarod
owe 38 35 34 146 154

Ocena wydawnictw naukowych

Prace z zakresu fitopatologii publikowane są m.in. w Phytopathologia Polonica,  Journal of 
Plant Protection Research, Acta Agrobotanica, Postępy w Ochronie  Roślin/Progress in Plant 
Protection oraz w zeszytach naukowych poszczególnych uczelni. Część prac publikowanych jest 
w wydawnictwach IHAR, IUNG, Instytutów: Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Warzywnictwa. To 
rozproszenie sprawia, że często przy pisaniu prac naukowych autorzy nie cytują literatury krajowej, 
gdyż  streszczeń  z szeregu czasopism nie zamieszcza się w międzynarodowych abstraktach.  W 
dalszym  ciągu aktualna jest więc sugestia Kryczyńskiego i Cichockiej (1994), aby publikować 
prace  naukowe  w  specjalistycznych,  dobrych  czasopismach  ochroniarskich,  a  takie  kryteria 
spełniają Phytopathologia Polonica i Journal of Plant Protection Research. Prace z konferencji 
naukowych, poza wymienionymi 2 czasopismami, wskazane  byłoby publikować w Zeszytach 
Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.

Preferowane kierunki badań fitopatologicznych w latach 2004-2013

Wprowadzenie technik molekularnych do wykrywania, identyfikacji i charakterystyki wirusów 
oraz chorobotwórczych bakterii i grzybów. 
Zastosowanie  technik  molekularnych  do opracowania  klucza  (molekularnego)  do  identyfikacji 
bakterii chorobotwórczych dla roślin.
Szerokie  wprowadzenie  metod  biologii  molekularnej  do  hodowli  odpornościowej  roślin  na 
choroby.
Rozwój bardzo szybkich metod diagnostycznych z użyciem elektroniki, nanotechniki i analizy 
chemicznej.
Rozwijanie badań nad wykorzystaniem mikroorganizmów, w tym mikorytycznych, wyciągów 
roślinnych i zwierzęcych w ochronie roślin przed patogenami.  Minimalizacja zagrożeń roślin i 
środowiska przez obce gatunki czynników chorobotwórczych.

OCENA BADAŃ Z ZAKRESU HERBOLOGII W LATACH 1994-2003 

Kazimierz Adamczewski
Komitet Ochrony Roślin PAN

Dokonania naukowe ostatniego dziesięciolecia

Ocenę prac badawczych z herbologii wykonano z uwzględnieniem zmian zachodzących w polskim 
rolnictwie  oraz  wymagań  stawianych  w  ochronie  roślin  w  powiązaniu  ze  zrównoważonym 
rozwojem  produkcji  rolniczej,  tak,  aby  zaspokojone  były  potrzeby  obecnej  generacji  bez 



ograniczenia możliwości rozwoju przyszłych  pokoleń. Dochodzenie do stanu zrównoważonego 
rozwoju jest  procesem długofalowym.  Osiągnięcie  tego celu nastąpi  wówczas,  kiedy dostępne 
zasoby przyrody, ziemi, kapitału i środków produkcji pozwolą spełnić wielorakie oraz zmieniające się 
i  rosnące oczekiwania nowych generacji konsumentów. Herbologia jest nauką interdyscyplinarną 
obejmującą  między  innymi:  biologię  i  ekologię  chwastów,  ich  rolę  w  agrocenozie,  sposoby 
regulacji występowania i zwalczania chwastów, czynniki warunkujące selektywność i skuteczność 
środków chwastobójczych, tolerancję  i wrażliwość roślin uprawnych oraz chwastów na działanie 
herbicydów w zależności  od warunków siedliska,  praktyczne  aspekty stosowania  różnych  metod 
ochrony przed chwastami, z uwzględnieniem ich wpływu na technologię produkcji rolniczej i na 
środowisko. Dlatego prace badawcze wchodzące w zakres tego działu ochrony roślin prowadzone są w 
instytutach  resortowych,  uczelniach  rolniczych  oraz  na  uniwersytetach.  Te  ostatnie  placówki 
naukowe  zajmują  się  głównie  występowaniem  roślinności  segetalnej,  rolą  chwastów  w 
agrofitocenozach i rejonizacją chwastów.

Badania prowadzone w ramach herbologii, w minionym okresie, skupiały się w wokół trzech 
głównych problemów: biologii i ekologii oraz fitosocjologii chwastów, relacji zachodzących pomiędzy 
roślinami uprawnymi a chwastami, opracowaniu  metod zwalczania chwastów opartych na naukach 
biologicznych z uwzględnieniem czynników siedliska i agrotechniki.

Analizując dorobek naukowy w skali całego kraju można wyróżnić kilka wiodących placówek 
naukowych zajmujących się herbologią. Należą do nich ośrodki  naukowe w Poznaniu, gdzie w 
Instytucie Ochrony Roślin (IOR) i na Akademii Rolniczej prowadzone są badania, które pozwalają 
na  opracowane  integrowanych  programów  zwalczania  chwastów  w  uprawach  rolniczych  z 
wykorzystaniem  adiuwantów.  Drugim  znaczącym  dla  herbologii  w  kraju  jest  ośrodek  we 
Wrocławiu, gdzie  w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) prowadzone są 
badania dotyczące ekologii chwastów, ze szczególnym uwzględnieniem ich rejonizacji, a także nad 
sposobami  chemicznego  zwalczania  chwastów.  W  Instytucie  Warzywnictwa  (IW)  w 
Skierniewicach  prowadzone  są  bardzo  przydatne  dla  potrzeb  ogrodnictwa  badania  nad 
opracowaniem  integrowanych  programów  ochrony  roślin  warzywnych  przed  chwastami.  Na 
uczelniach  rolniczych  w  Lublinie,  Krakowie,  Poznaniu  i  Warszawie  oraz  na  Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone są głównie prace badawcze związane z biologią i 
ekologią oraz występowaniem roślinności segetalnej w powiązaniu z płodozmianem i systemami 
uprawy roli. Prace badawcze w wymienionych placówkach naukowych prowadzone są na wysokim 
poziomie, dorównują badaniom prowadzonym w innych jednostkach naukowych na świecie.

Wykonane  w  ostatnich  latach  obserwacje  stanu  i  stopnia  zachwaszczenia  wykazały  duże 
zróżnicowanie zachwaszczenia w zależności  rejonu kraju i  poszczególnych  gatunków roślin 
uprawnych.  Dokonano  klasyfikacji  zbiorowisk  chwastów  segetalnych  oraz  gatunków 
synantropijnych. Analiza zbiorowisk chwastów segetalnych na różnych  kompleksach glebowych 
wykazała  występowanie  zmian  w  zachwaszczeniu  w  zależności  od  systemu  uprawy  roli, 
wykonywanych zabiegów agrotechnicznych i stosowanego płodozmianu. Intensyfikacja produkcji 
roślinnej  a  w  szczególności  wysoki  poziom  nawożenia  azotowego,  stosowanie  gnojowicy, 
czystość  materiału  siewnego,  kombajnowy  zbiór  zbóż,  chemiczne  zwalczanie  chwastów 
wpłynęły  na  zubożenie  florystyczne  zbiorowisk  oraz  większy  udział  gatunków  nitrofilnych. 
Wykazano  dominację  niektórych  gatunków  chwastów,  pojawienie  się  nowych  chwastów 
dotychczas mało znanych na stanowiskach segetalnych albo ich migrację z siedlisk ruderalnych, 
oraz występowanie biotypów chwastów odpornych na niektóre substancje aktywne herbicydów. 
Pojawienie się  odłogów i gruntów czasowo wyłączonych z użytkowania  wymusiło dokonanie 
analizy  ich  zachwaszczenia  i  określenia  sukcesji  roślinności  oraz  opracowania  sposobów  ich 
zwalczania  w  aspekcie  zagospodarowania  tych  terenów.  Wykonane  analizy  występowania 
roślinności na terenach odłogowanych wskazują, że jest tam bogate zbiorowisko obejmujące 40-60 
gatunków chwastów. Świadczy to o dużej żywotności diaspor chwastów w glebie, która pozwala im 
na przetrwanie okresów niesprzyjających rozwojowi i zachowanie gatunku. Wskazują one także 



na fakt, że  podnoszone przez fitosocjologów obawy o całkowitym zaniku niektórych gatunków 
nie znalazły potwierdzenia. Syntezą wykonanych przez wiele lat prac fitosocjologicznych jest 
opracowana w formie atlasu praca dotycząca rozmieszczenia chwastów segetalnych w uprawach 
rolniczych w Polsce.

Wprowadzenie do szerokiej praktyki rolniczej herbicydów do zwalczania chwastów wywołało 
wielki entuzjazm i wydawało się, że chemiczne zwalczanie chwastów może zastąpić inne metody 
i umożliwić zastosowanie uproszczeń w uprawie roli i roślin. Takie przekonanie doprowadziło 
niejednokrotnie do zaniedbań w agrotechnice,  konsekwencją tego był  wzrost zachwaszczenia 
zamiast jego spadek. Praktyka rolnicza przekonała się, że chemiczne metody zwalczania chwastów 
należy traktować jako jeden z elementów w całokształcie technologii uprawy roślin.

Na podstawie wyników badań wykonanych na początku lat 90 opracowano i wprowadzono 
do praktyki metody odchwaszczania uwzględniające zmianowanie  roślin w płodozmianie, ich 
agrotechnikę,  a  także  dobór  właściwych  herbicydów  dostosowanych  do  poszczególnych 
roślin uprawnych i dominujących gatunków chwastów. W tym okresie podstawowym kryterium 
badawczym i utylitarnym było  wykorzystanie wszystkich dostępnych metod agrotechnicznych i 
chemicznych, które prowadziły do całkowitego usunięcia chwastów z łanu rośliny uprawnej. Z 
upływem lat okazało się, że całkowita eliminacja chwastów nie zawsze jest konieczna i często jest 
bardzo  kosztowna  oraz  ekonomicznie  nieopłacalna.  Problem  ten  jest  podejmowany  w 
integrowanych systemach zwalczania chwastów polegających na stosowaniu  różnych, wzajemnie 
uzupełniających się sposobów i technik ograniczenia szkodliwości chwastów oraz dążeniu do 
minimalizacji niepożądanych skutków wynikających z prowadzonej ochrony. Wykonane prace 
badawcze wykazały,  że bardzo ważne jest utrzymanie populacji chwastów w łanie rośliny 
uprawnej  na takim  poziomie,  aby nie stanowiły dla niej  konkurencji i  nie miały znaczenia 
gospodarczego. Stwierdzono, że duże znaczenie ma oparcie regulowania poziomem zachwaszczenia 
na progach zagrożenia gatunkami dominującymi w zbiorowisku pola uprawnego, a w przypadku 
niektórych upraw, np.  warzyw na „krytycznych okresach  konkurencji" chwastów. Nastąpiło 
przewartościowanie  pojęć,  określenie  „zwalczanie  chwastów"  jest  zastępowane  pojęciem 
„regulacja zachwaszczenia" albo „kierowanie zachwaszczeniem".

Jednym  z  celów  badań  herbologów  w minionym  okresie  było  poszukiwanie  nowych, 
bardziej  skutecznych  metod  sterowania  zachwaszczeniem  przy  uwzględnieniu  postulatów 
ekologów  dotyczących  zachowania  bioróżnorodności  ekosystemu  polnego.  Okazało  się,  że 
jednym ze sposobów ograniczenia zachwaszczenia jest uprawa odmian roślin uprawnych z 
uwzględnieniem naturalnej konkurencji dla chwastów oraz stopnia zagęszczenia łanu.

Zróżnicowane  zachwaszczenie  roślin  uprawnych  wymusiło  opracowanie  odpowiedniego 
systemu  zwalczania  chwastów  dostosowanego  do  składu  gatunkowego  flory  segetalnej  pól 
uprawnych. Ze względu na różnorodność uprawianych gatunków roślin rolniczych i warzywnych 
zadanie to nie było łatwe. Z tego zakresu w poszczególnych ośrodkach badawczych IOR, IUNG, 
IW i Akademiach Rolniczych na podstawie wyników doświadczeń opracowano wiele publikacji 
naukowych, popularno-naukowych oraz instrukcji  wdrożeniowych.  Dzięki czemu do praktyki 
rolniczej  i ogrodniczej zalecono systemy stosowania herbicydów w uprawach buraka cukrowego, 
kukurydzy  i  roślin  warzywnych,  czyli  gatunków  roślin  nie  tolerujących  zachwaszczenia.  W 
instytutach resortowych (IOR, IUNG, IW), nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, opracowano stosowane w szerokiej praktyce rolniczej programy ochrony przed chwastami 
upraw rolniczych i ogrodniczych, które w miarę postępu nauki są systematycznie unowocześniane. 
Opracowano  dla  niektórych  upraw  rolniczych  i  warzywnych  sposoby  ograniczania  zużycia 
herbicydów  przez  stosownie  dawek  dzielonych,  dodatek  adiuwantów,  wykorzystanie 
synergicznego  działania  mieszanin  różnych  substancji  aktywnych,  precyzyjne  dostosowanie 
zabiegów  do  faz  rozwojowych  roślin  uprawnych  i  chwastów  oraz  zmian  zachodzących  w 
dynamice populacji chwastów. Wykazano, że właściwy dobór herbicydu lub mieszanek kilku 
substancji aktywnych dostosowany do występujących gatunków chwastów i ich stosowanie w 



kilku terminach w małych dawkach umożliwia obniżenie kosztów chemicznej ochrony przed 
chwastami, poprawia skuteczność odchwaszczania oraz  do minimum ogranicza nieselektywne 
oddziaływanie substancji aktywnej  na roślinę  uprawną.  Miało  to  bardzo duże  znaczenie  po 
wprowadzeniu siewu punktowego  buraka cukrowego kłębkami jednonasiennymi.  W wyniku 
opracowania programu chemicznego zwalczania chwastów opartego na stosowaniu herbicydów 
w niskich dawkach dzielonych całkowicie wyeliminowano pielenie ręczne. Zwalczanie chwastów 
w uprawach buraka cukrowego jest bardzo kosztowne, pochłania bowiem od 10 do 15% wartości 
plonu.  Podobne  systemy  opracowano  też  dla  niektórych  roślin  warzywnych.  Dzięki 
współpracy pomiędzy Duńskim Instytutem Ochrony Roślin  a IOR w Poznaniu i IUNG we 
Wrocławiu wykonano odpowiednie badania i opracowano komputerowy system wspomagania 
decyzji dotyczący wyznaczenia optymalnej dawki wybranych herbicydów w pszenicy jarej. W 
uprawie  roślin  warzywnych  opracowano  metody  zwalczania  chwastów  dostosowane  do 
nowych technologii  uprawy, jak osłony z włókniny, uprawa podkiełkowanych nasion, uprawa 
na redlinach, nowe gatunki warzyw. Ponadto w uprawach warzyw wykonano bardzo interesujące 
prace badawcze o charakterze praktycznym dotyczące optymalizacji stosowania herbicydów i 
sposobów ograniczenia ich dawek, poprzez dostosowanie dawek do faz rozwojowych chwastów i 
roślin  uprawnych,  metodą  dawek  dzielonych,  stosowanie  mieszanin  różnych  substancji 
aktywnych i zabiegi systemowe. Badania wskazują, że dla rozwoju i plonowania roślin uprawnych 
duże  znaczenia  ma  biomasa  chwastów.  Dotyczy  to  szczególnie  niektórych  gatunków roślin 
uprawnych wrażliwych na zachwaszczenie, np. niektóre warzywa, burak cukrowy, kukurydza. 
Wykazano,  że  istnieje  możliwość  wykorzystania  oddziaływań  allelopatycznych  roślin  do 
ograniczenia  zachwaszczenia.  Zachwaszczenie  wtórne  na  plantacjach  niektórych  roślin 
uprawnych, a w szczególności w warzyw i buraka cukrowego, stwarza poważne problemy dla 
producentów. Zagadnienie to zostało częściowo rozwiązane poprzez  opracowanie odpowiednich 
systemów zwalczania chwastów. W minionych 10-15 latach wdrożono do praktyki rolniczej różne 
systemy  uprawy  roli,  od  uproszczonej  uprawy  płużonej  do  uprawy  bezorkowej  i  siewów 
bezpośrednich,  co  miało  duży  wpływ  na  zmiany  w  stanie  i  stopniu  zachwaszczenia  pól 
uprawnych. To z kolei doprowadziło do powstania odmiennych problemów w walce z chwastami. 
Dzięki ścisłej współpracy przemyski fitofarmaceutycznego i herbologów opracowano i wdrożono 
do praktyki rolniczej różne systemy zwalczania chwastów dostosowane do sposobu uproszczonej 
uprawy roli i do uprawianych gatunków roślin z uwzględnieniem optymalnego terminu zwalczania 
chwastów. Dzięki opracowaniu nowych systemów chemicznej walki z chwastami dało to duże 
możliwości w doborze roślin w zmianowaniu i skróceniu niektórych terminów agrotechnicznych, co z 
kolei poprawiło efekty ekonomiczne.

Wraz z wprowadzeniem do uprawy nowych odmian roślin  uprawnych zagadnieniem pilnym 
okazało się określenie ich wrażliwości na herbicydy, dotyczy to szczególnie kukurydzy, pszenicy i 
ziemniaków. W wyniku wykonania wielu doświadczeń udało się sporządzić listę odmian wrażliwych 
na niektóre substancje aktywne. Dzięki czemu uniknięto wielu strat na skutek stosowania herbicydów.

Prace nad łącznym stosowaniem adiuwantów z herbicydami umożliwiły opracowanie zasad ich 
stosowania oraz pozwoliły na opracowanie technologii produkcji nowych adiuwantów, takich jak: 
Olbras 88 EC i Adbios 85 SL, Areo 85 SL, Atpolan BIO 80 EC, AS 500 SL i Olbras Super 90 EC.

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie badań nad adiuwantami o znaczeniu światowym można 
zaliczyć  wykazanie  dotychczas  mało  znanego  i  nie  uwzględnionego  w  praktyce  rolniczej 
antagonistycznego wpływu związków mineralnych zawartych  w wodzie stosowanej do zabiegu na 
chwastobójcze działanie niektórych herbicydów. Stwierdzono, że przy doborze właściwego adiuwantu i 
odpowiedniej technice zabiegu można wyeliminować to niekorzystne zjawisko. Opracowano ponadto 
nową metodę  oceny wpływu adiuwantów na retencję i absorpcję herbicydów stosowanych nalistnie. 
Metoda ta  znacznie  przyspieszyła  prace  związane z  uzyskaniem nowych  adiuwantów.  Wykazano 
synergiczne  interakcje  pomiędzy  adiuwantami  o  różnej  budowie  chemicznej  i  właściwościach 
fizykochemicznych  oraz  znaczenie  tych  interakcji  dla  kształtowania  się  osadów  herbicydów  na 



powierzchni roślin, absorpcji substancji aktywnej i wzmożonej skuteczności chwastobójczej różnych 
herbicydów. Cenne było wykazanie znaczenia humektantów dla poprawy skuteczności herbicydów. 
Włączenie niektórych związków humektacyjnych w skład adiuwantów wieloskładnikowych pozwoliło na 
opracowanie jakościowo nowych formulacji adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania. 
Powstały one dzięki ścisłej współpracy w tej dziedzinie Akademii Rolniczej w Poznaniu z herbologami 
ze Stanów Zjednoczonych skupionymi na Uniwersytecie  Stanowym w Północnej Dakocie w Fargo. 
Prace te o charakterze wynalazczym zostały opatentowane - 4 patenty w USA i 3 patenty zgłoszone w 
Polsce.

Przeprowadzone  badania  w  IOR,  w  warunkach  polowych,  z  roślinami  genetycznie 
zmodyfikowanymi (GMO) odpornymi na herbicydy wykazały, że istnieje możliwość uprawy odmian 
buraka  cukrowego  i  pastewnego,  rzepaku  oraz  kukurydzy  odpornej  na  glifosat,  jak  i  buraka 
cukrowego, kukurydzy i rzepaku odpornych na glifosinat w warunkach polskich. Wprowadzenie do 
uprawy roślin GMO miałoby  duży wpływ na zwalczanie szerokiego spektrum chwastów oraz na 
obniżenie kosztów uprawy. Przeszkodą jest brak uwarunkowań prawnych umożliwiających uprawę 
roślin  zmodyfikowanych  genetycznie.  O  pozycji,  jaką  zajmuje  polska  herbologia  w  Europie 
najlepiej  świadczy fakt  powierzenia przez European Weed Research Society zorganizowania w 
Polsce 10. Sympozjum EWRS, które odbyło się w 1997 roku w Poznaniu, w którym uczestniczyło 
przeszło 300 herbologów z całego świata. Aktywny udział w naukowych grupach roboczych EWRS 
oraz fakt wyboru autora tego artykułu przez dwie kadencje  do władz EWRS wskazuje na to, że polscy 
herbolodzy  liczą  się  w  Europie.  Aktywny  i  liczny  udział  polskich  herbologów  na 
międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych często z zaproszonymi referatami 
świadczy także pozytywnie o miejscu nauki polskiej w świecie.

Dorobek publikacyjny jest bardzo bogaty obejmuje wiele pozycji  naukowych,  popularno-
naukowych. Poza pracami naukowo-badawczymi w ostatnich latach opublikowano kilka opracowań 
książkowych dotyczących chwastów i ich zwalczania.  Opracowanie te mają jednak charakter 
bardziej  praktyczny  i  są  przydatne  w  rozpoznawaniu  i  zwalczaniu  chwastów.  Na  uwagę 
zasługują opracowania książkowe „Ochrona warzyw przed chwastam i", „D i agnostyka uszkodzeń 
herb  icy  dowych  roś  l  i  n  rolniczych"  oraz  tłumaczenie  i  adaptacja  klucza  do  określenia  faz 
rozwojowych  roślin  jedno- i dwuliściennych w skali BBCH. Ta ostatnia pozycja jest bardzo 
cenna, gdyż  w skali 100-stopniowej pozwala na określać fazy rozwojowe roślin, co ułatwia 
precyzyjne ustalenie terminów zabiegów ochrony roślin. Zauważa się jednak brak  opracowań 
książkowych  o  charakterze  podręcznika  akademickiego  z  herbologii. 
Jedynąpublikacjąksiążkowąwydanąw  ostatnich  latachjesttłumaczenie  podręcznika  „Ekologia 
chwastów w roślinach uprawnych".

W  opracowaniu  wykorzystano  informację  przekazanąprzez  pracowników  naukowych  z 
placówek badawczych zajmujących się herbologią oraz dane zawarte w literaturze.

Problemy do rozwiązania na najbliższą przyszłość

Opracowanie systemów i metod zwalczania chwastów z zachowaniem bio-różnorodności 
środowiska  rolniczego.  Przedstawione  na  szczycie  Rady  Europejskiej  w  Luksemburgu  w 
grudniu  1997  roku  Agenda  2000  zobowiązuje  kraje  Unii  Europejskiej  do  przestrzegania 
uzgodnionych  zasad  wspólnej  polityki  rolnej  i  ochrony środowiska.  W tej  polityce  zwraca się 
szczególną uwagę na konieczność zachowania  zasobów przyrodniczych  właściwych dla  danego 
obszaru. Tereny użytkowane rolniczo są nie tylko miejscem produkcji, ale także mają znaczenie 
ekologiczne,  estetyczne  i  socjalne.  Nowe  technologie  w  produkcji  roślinnej,  w  tym  zabiegi 
agrotechniczne oraz metody i środki ochrony roślin przed chwastami wywierają duży wpływ na 
agrobio-cenozę  pól  uprawnych.  Powstanie  wysoko  wyspecjalizowanych  gospodarstw  o  mało 
zróżnicowanym asortymencie uprawianych roślin, powszechne stosowanie herbicydów, zwłaszcza 
nie  selektywnych,  to  czynniki  w pewnym stopniu  ograniczające  różnorodność biologiczną. 



Dlatego  należy  określić  wpływ  różnych  systemów  uprawy  gleby  oraz  sposobów  zwalczania 
chwastów  na  populację  roślin  segetalnych.  Uodpornienie  się  chwastów  na  herbicydy 
(sulfonylomocznikowe i  izoproturon) jest  w świecie  procesem postępującym.  Zjawisko to 
dotyczy także niektórych  ważniejszych gospodarczo chwastów występujących w Polsce, jak np. 
komosy  białej,  szarłatu  szorstkiego,  przymiotna  kanadyjskiego,  chwastnicy  jednostronnej  i 
miotły zbożowej. Odporne na herbicydy chwasty są realnym i wzrastającym zagrożeniem dla 
upraw polowych,  mogą być one powodem dużych strat  finansowych.  W celu  ograniczenia 
ryzyka  rozprzestrzenienia  się  odporności  na  herbicydy  należy  stworzyć  sprawny  system 
monitorowania, udoskonalić metody rozpoznawania i opracować sposoby ich zwalczania. W tym 
celu powinno się nawiązać bardziej  ścisłą współpracę  z Europejską Grupą Roboczą Komitetu 
Odporności  na  Herbicydy  (HRAC)  i  ośrodkami  naukowymi  zajmującymi  się  odpornością 
chwastów na herbicydy m.in. w Czechach, Francji, Niemczech.

Opracowanie  komputerowych  programów  decyzyjnych  dotyczących  regulacji 
zachwaszczenia roślin rolniczych i ogrodniczych obniżonymi dawkami herbicydów na podstawie 
stanu i stopnia zachwaszczenia z uwzględnieniem progów szkodliwości gatunków chwastów oraz 
całych  zbiorowisk.  Doprowadziłoby  to  do  obniżenia  kosztów  ochrony  przed  chwastami  i 
zmniejszenia ryzyka skażenia środowiska glebowego.

Wykonanie  na  polach  o  dużych  powierzchniach  map  rozmieszczenia  poszczególnych 
gatunków chwastów i  wykorzystanie  nowoczesnej  aparatury  do  opryskiwania  wyposażonej  w 
urządzenia systemu GIS i GSP w celu precyzyjnego nanoszenia cieczy opryskowej na określoną 
powierzchnię. System ten pozwala na wykonanie zbiegu odpowiednim herbicydem na wybranym 
fragmencie pola, gdzie występują chwasty.

Ocena  zwalczania  chwastów  nowymi  metodami  biologicznymi  i  fizycznymi,  poprzez 
stosowanie mikoherbicydów, alleloherbicydów, mulczowanie, fotoblastyzm,  termiczne wypalanie 
oraz zwalczanie chwastów nowymi urządzeniami i maszynami.

Dalsze udoskonalenie programów zwalczania chwastów z użyciem zmniejszonych dawek 
herbicydów  poprzez  rozszerzenie  stosowania  adiuwantów.  Opracowanie  nowych,  bardziej 
efektywnych adiuwantów dostosowanych do różnych herbicydów.

Ważnym  zagadnieniem  na  najbliższe  lata  będzie  ewidencjonowanie  i  monitorowanie 
występowania gatunków obcych, które mogą stanowić konkurencję dla lokalnej flory segetalnej 
stwarzając dla niej zagrożenie.

Wraz  z  zmianami  w  strukturze  upraw,  wynikającymi  z  przystąpienia  Polski  do  Unii 
Europejskiej, zachodzi konieczność opracowania programów ochrony przed chwastami roślin 
uprawnych małoobszarowych, jak gryka,  facelia,  łubiny,  mak,  len,  trawy nasienne,  wiklina, 
Inianka,  wiele  gatunków  roślin  warzywnych  i  ozdobnych.  Uprawy  te  są  interesującą 
alternatywą  dla  wielu  polskich  rolników  i  w  znacznym  stopniu  są  przedmiotem eksportu. 
Problem opracowania strategii zwalczania chwastów w uprawach roślin małoobszarowych spoczywa 
na jednostkach naukowo-badawczych,  gdyż firmy fitofarmaceutyczne mało interesują się tym 
zagadnieniem z uwagi na niewielki areał zajmowany przez te rośliny, a co za tym idzie, nieduże 
możliwości sprzedaży swoich produktów. Natomiast koszty badań dla takich upraw są bardzo 
wysokie. W interesie polskim sprawą tą powinno zająć się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  stwarzając  możliwości  zabezpieczenia  odpowiednich  środków na  sfinansowanie takich 
badań i ułatwiając procedurę rejestracyjną. 

W badaniach nad opracowaniem strategii  ochrony przed chwastami  należy  uwzględnić 
usprawnienie  dotychczas  stosowanych  metod.  Należy  przed  wszystkim  zwrócić  uwagę  na 
metody alternatywne w stosunku do herbicydów i uwzględniające integrowane sposoby 
regulowania  poziomu  zachwaszczenia,  z  wykorzystaniem  metod  mechanicznych, 
chemicznych i biologicznych . Konieczne są też  badania nad rolą ochrony przed chwastami i 
zasadami ich zwalczania w rolnictwie ekologicznym.



Wymagane są prace badawcze nad wprowadzeniem do uprawy roślin transgenicznych 
(GMO) odpornych na herbicydy.  Co w dużym stopniu może przyczynić się do obniżenia 
kosztów uprawy i zwiększyć dochodowość rolników.

Należy kontynuować badania dynamiki zanikania herbicydów w środowisku glebowym i 
w  roślinach.  Ponadto  wymagane  jest  opracowanie  modeli  matematycznych  dotyczących 
zanikania herbicydów w glebie.

Ocena badań w zakresie różnych dyscyplin zoologii stosowanej
Zbigniew T. Dąbrowski
Komitet Ochrony Roślin PAN
Oceny badań w zakresie entomologii i zoologii stosowanej w Polsce dokonano na podstawie zmieniających 
się wyzwań stawianych ochronie roślin w ramach rolnictwa zrównoważonego przez społeczeństwo, a więc 
zarówno producentów żywności jak i konsumentów. Celem rolnictwa zrównoważonego jest produkcja 
żywności wysokiej jakości w warunkach uwzględniających oczekiwania ekonomiczne rolników, 
zdrowie konsumentów żywności i samych rolników przy społecznej odpowiedzialności za środowisko. 
Punktem wyjściowym tych działań była koncepcja integrowanej ochrony roślin (IPM — od integrated pest 
management) jako podstawy integrowanej produkcji. W ostatnich latach zmieniła się jednak strategia IPM 
- od nadzorowanej ochrony roślin (IPM - określano też jako „inteligentne stosowanie pestycydów" 
-integrated pesticide management) w kierunku ekologicznego gospodarowania zasobami naturalnymi 
(ecologically based pest managemen - EBPM). W pierwszym ujęciu programy IPM kładły nacisk na 
systematyczny monitoring do wyznaczania zabiegu opartego na progach szkodliwości czy wyborze 
selektywnych chemicznych środków ochrony roślin (ch.ś.o.r.), włączając w to optymalny okres ich 
użycia, minimalizujący negatywne oddziaływanie na organizmy pożyteczne i środowisko. Opracowane 
zasady dobrych praktyk ochrony roślin zawierają te zalecenia.
Obecnie uważa się, że IPM powinna obejmować podejście „menadżerskie" (oparte na głębokiej 
wiedzy i potrzebach producenta), w którym wspomaga się naturalne procesy ograniczające rozwój 
populacji agrofagów poprzez działania uprzedzające pojawienie się szkód i niedopuszczające, aby populacje 
agrofagów osiągnęły poziom ekonomicznej szkodliwości. Tym samym priorytetem badań powinno być 
zrozumienie procesów zachodzących w agrocenozach, a więc wzajemnego oddziaływania na siebie roślin 
uprawnych, agrofagów i ich wrogów naturalnych, jak również poznanie wpływu rożnych czynników 
środowiska na te trójtroficzne powiązania.
Przyjęto dwa kryteria oceny dorobku zoologii stosowanej - wkład do nauki światowej i impakt 
(wpływ) na gospodarkę narodową.
Charakterystyka badań w różnych dyscyplinach zoologii stosowanej
Nematologia. Po śmierci Prof. Michała W. Brzeskiego (Instytut Warzywnictwa -IW), m.in. autora cenionej 
monografii Tylenchida, i przejścia na emeryturę Prof. dr Adama Szczygła (Instytut Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa) obserwuje się zahamowanie badań podstawowych nad nicieniami roślinożernymi. Prace te 
ograniczają się do Pracowni Nematalogii Instytutu Ochrony Roślin, który pomimo posiadania wysoko 
wykwalifikowanej kadry i prowadzenia ciekawych i ważnych dla nauki prac, nie jest w stanie sprostać 
wszystkim oczekiwaniom nauki i praktyki. Praktyczne wykorzystanie badań nad mątwikami atakującymi w 
Polsce ziemniaki pozwoliło na wyhodowanie i rejestrację licznych odmian ziemniaków odpornych na 
patotyp Roi mątwika ziemniaczanego przez zespół Instytutu Ziemniaka (obecnie IHAR-u) w Bydgoszczy.
Wejście Polski do Unii Europejskiej dramatycznie zmieniło kwestię znaczenia nicieni w rolnictwie —
aktualnie ok. 70 gatunków (z dużym prawdopodobieństwem jej rozszerzenia) nicieni objętych jest przepisami 
fitosanitarnymi. Prof. Stefan Kornobis i Michał W. Brzeski w 1997 r., w ramach programu Phare, w 
Instytucie Ochrony Roślin (TOR), przeprowadzili 20-dniowe intensywne szkolenie dziesięciu wybranych 
pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w określaniu gatunków nicieni 
kwarantannowych. Osoby te nadal utrzymuj ą kontakty z lOR-em.



Na uwagę natomiast zasługuje dynamiczny rozwój badań podstawowych, a szczególnie stosowanych nad 
biologicznym zwalczaniem nicieni za pomocą owadobójczych grzybów i biologiczną efektywnością 
nicieni entomopatogenicznych w zwalczaniu różnych grup szkodników glebowych. Jest to zasługą zarówno 
zespołu Zakładu Biologicznych Metod i Kwarantanny IOR (ZMBiK-IOR), jak i Pracowni Entomo-
nematologii SGGW. Oba zespoły biorą aktywny udział w międzynarodowych pracach zespołowych 
współpracując w 3 akcjach COST 819 i 850 od 1993 r.i należą do wiodących grup badawczych w tym 
zakresie w Europie.
ZMBiK-IOR ma znaczące osiągnięcia w badaniach nad genetyką Steinernema feltiae (selekcja, 
hybrydyzacja i mutageneza) w zidentyfikowaniu serii genów warunkujących niektóre cechy morfologiczne i 
zachowanie larw infekcyjnych. Wyselekcjonowane w Polsce populacje Steinernema felitiae dla 
warunków szklarniowych są masowo hodowane przez przedsiębiorstwo Owiplant w Owińskach do 
stosowania w uprawach szklarniowych i pieczarek. Obiecujące są też wyniki badań nad wykorzystaniem 
nicieni owadobójczych z gatunków S. feltiae i Heterorhabdits megidis w zwalczaniu licznych gatunków 
szkodników w ochronie drzew i krzewów na terenach miejskich. Również wyizolowanie przez ZMBiK-
IOR 133 szczepów strzępcza-ków drapieżnych z jaj i cyst Heterodera schachti, poznanie znaczenia 
nawożenia organicznego (słomy i nawozów zielonych) i ich wysokiej infekcyjności względem guzaków 
korzeniowych (Meloidogyne sp.) w warunkach szklarniowych otwiera nową drogę w kierunku 
proekologicznej ochrony plantacji buraka cukrowego i upraw warzyw pod osłonami.
Akarologia. Pozycja akarologów polskich jest ugruntowana w świecie. Jest to wynikiem zachowania twórczej 
równowagi pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi. Akarologia rolnicza korzysta z doświadczeń i 
nowej metodyki badań stosowanej w badaniach podstawowych przez akarologów uniwersyteckich (UAM w 
Poznaniu, ATR w Bydgoszczy). Odbywające się od 1964 r. regularne sympozja i warsztaty integrują 
środowisko akarologów w Polsce. Fauna szpecieli, przędziorkowatych i do-broczynkowatych Polski jest 
dobrze opracowana (KES-SGGW, IOR, UAM, ISiK).
Znaczenie roślinożernych roztoczy jako szkodników roślin, szczególnie sadowniczych i ozdobnych 
wzrosło wraz ze zmianami w asortymencie odmian, intensyfikacji upraw i wzmożoną wy miana materiału 
szkółkarskiego w ostatnich 10 latach. Zespoły naukowe Katedry Entomologii Stosowanej SGGW (KĘS 
SGGW) i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) intensywnie pracowały nad poznaniem biologii, 
ekologii i proekologicznych metod zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach sadowniczych, 
drzewach i krzewach ozdobnych w szkółkach i nasadzeniach miejskich. Prace nad fizjologicznymi i 
biochemicznymi powiązaniami pomiędzy tymi organizmami a roślinami uprawnymi reprezentuj ą 
światowy poziom nauki. Wnikliwe badania nad mechanizmami warunkującymi odporność indukowaną 
w roślinach pomidorów atakowanych przez przędziorka szklarniowca należą do pierwszych w 
świecie. Na uwagę też zasługują prace podstawowe i stosowane nad biologią i efektywnością 
drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae prowadzone przez wymienione grupy badawcze. 
Stworzyły one podstawę do wprowadzenia przez ISiK populacji odpornej na preparaty fosforowe 
organiczne dobroczynka gruszowego, Typhlodromus pyri, do zwalczania przędziorka owocowca w 
sadach jabłoniowych, prowadzących produkcje integrowaną. Biologiczne zwalczanie przędziorka chmie-
lowca, oparte na wcześniejszych pracach ZMBiK-IOR i KES-SGGW za pomocą wprowadzania 
drapieżnych roztoczy (Phytoseiulus persimilis i \mblyseius callifor-nicus) prowadzone jest na powierzchni 
ok. 1000 ha upraw pod osłonami.
Autorzy tych prac maj ą ugruntowaną pozy ej e w świecie i są zapraszani regularnie na konferencje 
organizowane przez IOBC.
Należy też podkreślić bliską współpracę naukową i wdrożeniową wymienionych instytucji i IW w 
propagowaniu i wdrażaniu walki biologicznej przez nowo powstałe firmy polskie (Roleko, Bio-partner), 
przedstawicieli producentów wrogów naturalnych szkodników w Holandii i Belgii.
Entomologia. Najwyraźniej można zaobserwować postęp w metodyce prowadzonych prac z poziomu 
badania biologii, ekologii, szkodliwości i zwalczania pojedynczych gatunków na wybranej uprawie, do 
poziomu badania kompleksów agrofa-gów i ich interakcji z uprawami, w kontekście agroekosystemu. 
Niemniej, system przyznawania ograniczonych funduszy przez KBN faworyzował tematy ograniczające 
tematykę badawczą do pojedynczych gatunków agrofagów. Opracowanie naukowych założeń do 
nowoczesnego programu integrowanej uprawy wykorzystującej IPM opartej na analizie systemów i 



modeli matematycznych i komputerowych wymagałoby przeznaczenia znacznie większych środków 
finansowych. Nowe decyzje podjęte przez KBN prawdopodobnie zmienią tę sytuację.\
Najliczniejsze badania entomologiczne w latach 1994-2003 prowadzono nad biologią, ekologią i 
proekologicznymi metodami zwalczania gatunków, których szkodliwość nagle wzrosła jako następstwo zmian 
metod uprawy, intensyfikacji niektórych upraw, rozpowszechnienia uprawy nowych gatunków roślin, 
wprowadzenia nowych odmian nasiennych firm zagranicznych i zmian klimatycznych w Polsce.
Badania te pozwoliły na przygotowanie zaleceń integrowanej ochrony warzyw uprawianych pod osłonami 
(IW, SGGW), wielu upraw sadowniczych (ISiK) i warzyw polowych (IW, Akademia Rolnicza w 
Krakowie - ARK). Entomolodzy z ARK zainicjowali w Polsce badania nad znaczeniem upraw 
współrzędnych w ochronie warzyw przed agrofagami równocześnie z rozpoczęciem takich prac w krajach 
UE. Badania nad gatunkami kwarantannowymi, których znaczenie znacznie wzrosło w ostatnich latach, 
prowadzono też w lOR-ze.
Na uwagę zasługuj ą badania nad szkodnikami roślin ozdobnych, których znaczenie gospodarcze jako upraw 
szkółkarskich, a następnie jako zieleni miejskiej i wzrastającej liczbie ogrodów prywatnych gwałtownie 
wzrosło w ostatnich latach. Stan zieleni miejskiej przyjęto za wskaźnik jakości środowiska człowieka. 
Szereg grup badawczych podjęło badania nad tą nową problematyką. Prace badawcze zespołu ISiK w 
tym zakresie są imponujące.
Jednocześnie w świecie obserwuje się rozszerzenie badań entomologicznych wychodzących poza 
tradycyjne obowiązki związane z ochroną roślin, wynikających z nowego podejścia do proekologicznych 
metod sterowania populacjami agrofagów. Badania entomologiczne związane z ochroną roślin coraz 
częściej są powiązane z badaniami nad rolą nicieni, roztoczy i owadów w środowisku rolniczym. Na przy-
kład badania nad owadami zapylającymi w agrocenozach uznano w wielu krajach za priorytetowe. Polska 
entomologia (AP-B, AR-W, UWM-O) ma znaczne sukcesy na tym polu, a nawet wyprzedziła inne kraje. 
Autorytety o międzynarodowej randze podkreślały w czasie Międzynarodowego Kongresu 
Entomologicznego (2000, Brazylia) ekonomiczne konsekwencje spadku populacji owadów zapylających 
dla gospodarki w wielu regionach świata.
Badania faunistyczne pozwalają na śledzenie zmian ilościowych i jakościowych w składzie gatunków 
roślinożernych i ich wrogów naturalnych w agrocenozach. Wyróżniające się prace faunistyczne 
(obejmujące również biologię i szkodliwość) przeprowadzono dla roślin ozdobnych w uprawach 
szklarniowych, nasiennych roślin jednorocznych oraz drzew i krzewów w szkółkach, matecznikach i 
nasadzeniach miejskich i parkowych ISiK, (SGGW, UWM, KE-AR-P, ATR, AR-L, AR-K, IOR, KUL). 
Zespół z ISiK wykrył i oznaczył ok. 20 nowych gatunków dla fauny polskiej.
Na wyróżnienie zasługują też systematyczne prace nad faun^Aphididae, Noctu-idae, Scarabaeidae,  
Ichneumonidae, Tortricidae prowadzone w wybranych ekosystemach Wielkopolski przez KE-AR-P.
Klasyczne prace faunistyczne przeprowadzono dla wybranych gatunków warzy w polowych (kapusta, 
cebula, chrzan, szparagi, rabarbar), których znaczenie znacznie wzrosło w ostatnich 10 latach (IW). 
Faunę czerwców (Hemiptera, Coccoidea)
w uprawach sadowniczych, z opublikowaniem klucza do oznaczania, opartego na kluczu opracowanym w 
Katedrze Zoologii Akademii Rolniczej w Krakowie, opracowano w Katedrze Entomologii Akademii 
Rolniczej w Lublinie (KE-AR-L). Tam też opublikowano prace faunistyczne obejmujące faunę leszczyny 
czy rolnic, których gospodarcze znaczenie gwałtownie wzrosło w ostatnich latach. Ważne dla nauki są 
prace faunistyczne wykonane dla nowo wprowadzanych na szeroką skalę upraw przeznaczonych do 
produkcji biopaliw jak wiklina (KA-UR, UWM).
Na wyróżnienie zasługuj ą prace faunistyczne, ekologiczne i nad ochroną owadów zapylających wykonane w 
ośrodku bydgowskim (AP-B). Prace nad zgrupowaniami pszczół (Apoided) i trzmieli w uprawach rzepaku 
kontynuowano również w AR-W, a trzmieli w mieszankach motylkowych i pasach chwastów w UWM.
Podstawą badań faunistycznych, uwzględniających równocześnie gatunki kwarantannowe jest możliwość 
poprawnego oznaczenia gatunku. W tym zakresie, podobnie jak na całym świecie, nastąpił regres prac nad 
opracowaniem kluczy do oznaczania owadów. Na wyróżnienie zasługują prace i starania prof. Jana 
Boczka, który niestrudzenie pisze i koordynuje wydawanie tomów diagnostyki szkodników roślin i ich 
wrogów naturalnych.
Poznanie biologii, ekologii i szkodliwości poszczególnych gatunków agrofagów ma podstawowe znaczenie 
dla opracowania metod ich zwalczania. Na uwagę zasługują takie opracowania dla gatunków do niedawna nie 
klasyfikowanych jako gospodarczo szkodliwych, takich jak wciornastek zachodni (Frankliniella  
occidentalis), (ISiK); wciornastki na polowych uprawach kapustnych, miniarka porówka (Napomyzagymno-



stoma\ minarka psiankowianka (Liriomyza bryoniae) (IW i AR-K), szrotówek kaszta-nowcowiaczek 
(Camemria ohridella) (ISiK, SGGW, AR-W, AR-K, AR-P).
Badania ekologiczne obejmowały najczęściej relacje pomiędzy gatunkami roślinożernymi i ich wrogami 
naturalnymi. Wyróżniające się prace dotyczyły badań nad mszycami i pasożytniczymi błonkówkami w 
uprawie zbóż i zarośli śródpolnych (Katedra Zoologii, Akademia Techniczo-Rolnicza - KZ-ATR).
Zależności troficzne w wyniku zwiększonego zróżnicowania roślinnego w agro-cenozach na populacje 
fitofagów i ich wrogów naturalnych badano w uprawach współrzędnych i mieszaninie odmian. Badania 
takie rozpoczęto pod koniec lat 70. XX w. w krajach tropikalnych (gdzie taki system uprawy należy do 
tradycyjnego), a następnie w połowie lat 80. w krajach UE, po krytycznej analizie konsekwencji 
intensyfikacji rolnictwa w gospodarstwach wielkotowarowych. Badania te dotyczyły znaczenia 
bioróżnorodności w zapobieganiu gradacjom szkodników. Akademia Rolnicza w Krakowie (AR-K) 
zainicjowała i zaproponowała metodykę tych trudnych badań ze względu na liczne czynniki 
oddziaływujące na faunę. Następne badania prowadzono dla upraw współrzędnych warzyw w IW, 
SGGW, a dla upraw roślin rolniczych (łubin żółty-pszenżyto jare czy kapusta brukselka—jęczmień w AR-
W.
Na wyróżnienie zasługuje wprowadzenie nowych metod badawczych w badaniach nad ekologią 
szkodników, takich jak wykorzystanie analizy zmienności struktury przestrzennej populacji na przykładzie 
chowaczy łodygowych (Ceutorhynchus sp.)w uprawie rzepaku ozimego za pomocą statystycznej analizy 
struktury populacyjnej owadów (Spatial Analysis of Distance IndicEs - SADIE) (AR-W).
Ważne prace z punktu widzenia gospodarczego dotyczyły również ekologii i technik monitoringu 
występowania wektorów chorób wirusowych: ziemniaków (IHAR-B) i zbóż (IOR).
Badania nad biochemicznymi i fizjologicznymi uwarunkowaniami odporności roślin na stawonogi 
rozpoczęte w latach 70. XX w. przez pracowników IOR, SGGW i AP-S stanowią ważny wkład nauki 
polskiej w tej dyscyplinie. Poza poznaniem roli pierwotnych i wtórnych metabolitów w odporności 
odmianowej pomidorów, ogórków, truskawek, jabłoni na przędziorki i zbóż na mszyce, prace z tego 
zakresu objęły wyjaśnienie mechanizmów tzw. odporności indukowanej (nabytej) w wyniku 
uszkodzenia roślin przez przędziorki, czy też stymulującej wzrost bakterii strefy korzeniowej (PGPR) 
(SGGW). Selekcję odpornych odmian i linii roślin uprawnych na szkodliwe stawonogi prowadzono w 
ISiK, IOR, SGGW.
Znaczne osiągnięcia również uzyskano nad poznaniem mechanizmów warunkujących odporność 
ziarniaków zbóż i przechowywanych nasion na takie szkodniki magazynowe jak wołek zbożowy, trój 
szyk ulec, strąkowiec fasolowy zwracając szczególną u wagę na znaczenie struktur i składu wosków 
powierzchniowych nasion czy też substancji peptydowych (IOR, UG,UWM).
Znaczące wyniki w badaniach nad mechanizmami odporności roślin na szkodniki można uzyskać tylko w 
wyniku współpracy między biologami a chemikami. Wzorowym przykładem są międzydyscyplinarne 
prace prowadzone przez IOR i chemików UG nad określeniem biologicznie aktywnych substancji 
roślinnych działających jako deterenty żerowania szkodników magazynowych (terpeny, woski powierzch-
niowe, naturalne substancje peptydowe) i działania wybranych glukozynolanów, alkaloidów i saponin 
wydzielonych z lucerny, łubinu, rzepaku, gorczycy, korzeni mydlnicy lekarskiej na szkodniki.
Opracowanie metodyki prac z wykorzystaniem technik molekularnych przez entomologów w AR-S, US 
i UB pozwala na ich szybkie zastosowanie w entomologii stosowanej w badaniach nad odpornością roślin na 
szkodniki, zmiennością genetyczną w ramach populacji, w tym selekcją bardziej efektywnych populacji 
drapieżców i parazytoidów do walki biologicznej.
Badania prowadzące do opracowania
proekologicznych metod ochrony roślin
- integracja z innymi dyscyplinami naukowymi
Corocznie odbywające się konferencje naukowe organizowane przez IOR w Poznaniu stwarzają forum, które 
integruje pracowników naukowych instytutów nauko-wo-badawczych, wyższych uczelni, przemysłu, 
pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i dystrybutorów ch.ś.o.r. Poziom referatów i posterów dotyczących 
nowoczesnych metod ochrony roślin jest na poziomie europejskim związane są zawsze z tematyką nową 
lub wymagającą przewartościowania lub wdrożenia do praktyki. Opublikowane materiały podsumowuj ą 
dorobek nauki ochrony roślin w Polsce i świecie.



Wyróżniające się osiągnięcia w skali europejskiej uzyskano w doskonaleniu biologicznych metod 
ochrony roślin opartych na licznych badaniach podstawowych wykonane w Polsce od lat 60. XX w. Rolę 
wiodącą w tych badaniach nad owadobójczymi wirusami, grzybami, pierwotniakami i nicieniami 
prowadzi PMBiK-IOR, wspierany przez wybitnych specjalistów z IZ- PAN. Nowe zespoły mające już 
uznane osiągnięcia powstały w AP-S i KUL-u.
Bezdyskusyjny jest sukces wprowadzania walki biologicznej ze szkodnikami w uprawach pod osłonami 
w Polsce. Ponad 1000 ha upraw pomidorów, ogórków i papryki jest chronionych dzięki wprowadzaniu 
drapieżców i parazytoidów. Szereg instytucji i autorów przyczyniło się do tego sukcesu m.in. IOR, 
SGGW, I W, ale i prywatne firmy rozprowadzające wrogów naturalnych: Rol-Eko i Bio-Pest.
Entomolodzy ISiK, IW, IOR, IHAR-B i uczelni współpracując z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i 
organizacjami międzynarodowymi (OIBC) brali czynny udział w przygotowaniu szczegółowych 
programów integrowanej ochrony roślin jako podstawy integrowanej produkcji owoców, warzyw 
polowych i szeregu roślin rolniczych. Programy te są adaptacją programów opracowanych dla krajów 
UE, przystosowanych do polskich warunków.
Konieczność wycofania bromku metylu zgodnie z ustaleniami konwencji międzynarodowej (Protokół 
Montrealski o ochronie warstwy ozonowej, 1992 r.) nie zaskoczyła entomologów w Polsce pracujących 
nad metodami alternatywnymi dla bromku metylu. Prace prowadzone przez KES-SGGW i IOR pozwoliły na 
zaproponowanie programu integrowanej ochrony magazynów i zakładów przetwórstwa rolno-
spożywczego (Urban Integrated Pest Management) i udowodniły, że uwarunkowania i zagrożenia wynikające z 
nieumiejętnego stosowania (szczególnie w nieszczelnych budynkach) preparatów fosforowodoru prowadzą 
do selekcji populacji szkodników magazynowych odpornych na ten związek; przestrzeganie zasad 
sanitarnych i higienicznych i nowych metod monitoringu występowania tych szkodników jest konieczne. 
Dzięki tym pracom można było bezkonfliktowo wprowadzić przestrzeganie zasad HACCP w zakładach 
przetwórczych w związku z wejściem Polski do UE.
Podstawą wszystkich programów ochrony roślin jest przygotowanie możliwie precyzyjnych, ale i 
praktycznych metod monitoringu, sygnalizacji i prognozowania występowania agrofagów. Dla 
większości ważnych gatunków szkodników sadów, warzyw i upraw rolniczych metody takie opracowano 
(IOR, ISiK, IW), część wymaga jednak dostosowania do możliwości i przygotowania zawodowego 
rolników/ogrodników. Analizy zachowania się wybranych szkodników upraw pod osłonami w stosunku do 
substancji zapachowych i różnych barw stosowanych w pułapkach chwyt-nych jak i umiejscowienie tych 
pułapek w stosunku do różnych roślin, pozwoliły na zwiększenie precyzyjności monitoringu ilościowego 
nasilenia występowania tych gatunków (KMOR-AR-P). Dla gatunków, np. rolnice, których gospodarcze 
znaczenie ostatnio wzrosło należy te metody opracować. Przygotowanie i testowanie wiarygodności 
systemów wspierania decyzji
(Decision support systems - DSS). Pomimo zrozumienia znaczenia DSS i opublikowania kilku prac z tego 
zakresu (IOR, JUNG, IHAR, KES-SGGW, I W), tylko przydatność systemu DSS opracowanego w 
Danii i Niemczech dla mszyc na zbożach i uprawach ziemniaka była badana w Polsce.
W wyniku współpracy pomiędzy informatykami, entomologami, fitopatologami, specjalistami od uprawy, 
nawożenia i doboru odmian w SGGW i IW opracowano założenia programu integrowanej uprawy 
pomidorów szklarniowych. Ze względu na brak środków nie został on wprowadzony do praktyki. 
Szczególnie w uprawach pod osłonami systemy DSS są często stosowane w krajach UE.
Opracowanie nowoczesnych systemów DSS wiąże się bezpośrednio z wprowadzeniem modułu 
ekonomicznej opłacalności wybranego wariantu zabiegu zwalczania chemicznego, biologicznego czy 
agrotechnicznego. Pomimo długiej tradycji zainteresowania się ekonomiką ochrony roślin przez 
zespoły Akademii Rolniczej we Wrocławiu i IOR, należy ze smutkiem stwierdzić, że nie cieszyły 
się one poparciem, na jakie zasługuje waga tej problematyki dla nauki, a szczególnie praktyki. Tym 
bardziej, że nowoczesna ekonomika ochrony roślin (w skali gospodarstwa i makroskali) obejmuje analizę 
kosztów pośrednich, społecznych (ponoszonych przez całe społeczeństwo) różnych programów ochrony 
roślin, podkreślając korzyści wynikające z proekologicznych programów ochrony roślin.
Jeżeli chodzi o rozwój badań prowadzących do opracowania założeń integrowanej ochrony roślin 
ozdobnych w szkółkach, nasadzeniach parkowych i zieleni miejskiej, to badania w Polsce zostały 
dopiero zainicjowane. Większość akademickich ośrodków (SGGW, AR-K, IOR i ISiK prowadzi prace z 
tego zakresu, stwarzając podstawy do opracowania programu integrowanej ochrony zieleni na 



terenach zurbanizowanych (Urban Integrated Pest Management). Programy takie opracowano dla Stanów 
Zjednoczonych, a w krajach UE podejmuje się dopiero takie badania.
Wnioski
•Specjaliści z ochrony roślin w Polsce wykorzystali otwartość ośrodków naukowych krajów Unii Europejskiej 
w latach 1990—2000, będąc współwykonawcami szeregu projektów naukowych i wdrożeniowych. Program 
Phare pomógł wprowadzić integrowaną produkcję i ochronę sadów jabłoniowych. Szereg pracowników 
przeszło szkolenia w zakresie integrowanej ochrony roślin przed agrofagami. Pozwala to na wprowadzenie 
tej metody do powszechnej praktyki rolniczej i ogrodniczej.
•Wybitne osiągnięcia naukowe ważne dla praktyki uzyskano w zakresie walki biologicznej ze 
szkodnikami, szczególnie w uprawach pod osłonami.
•Pomimo stosunkowo nielicznej grupy specjalistów z zakresu szkodników produktów przechowalńianych, 
opracowano i wdrożono zasady integrowanej ochrony magazynów i zakładów przemysłu rolno-
spożywczego przed szkodnikami. Pozwala to na ograniczenia stosowania bromku metylu i 
dostosowanie się Polski
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l. WSTĘP
Realizując  statutowe  zadania  Polskiej  Akademii  Nauk  Komitety  Naukowe  Wydziału  V  Nauk 
Rolniczych,  Leśnych  i  Weterynaryjnych,  dokonują  okresowej  oceny  dyscyplin  naukowych 
wchodzących  w  zakres  ich  działań  organizacyjno-badawczych  (Zawadzki  1995).  Komitet 
Ochrony Roślin PAN swym działaniem obejmuje: zoologię stosowaną, fitopatologię, herbologię, 
chemię środków i technikę ochrony roślin oraz ekonomikę ochrony roślin (Anioł i wsp. 2002; Lipa 
2002;  Sandner  1978). Komitet  integruje  w  niezwykle  udany  sposób  środowisko  specjalistów 
ochrony roślin, zatrudnionych w uczelniach wyższych i instytutach resortowych oraz w Polskiej 
Akademii Nauk. Bezspornie należy uznać, że 48-letnia działalność Komitetu w istotny sposób 
przyczyniła się  do powstania nowych kierunków badań ochrony roślin w Polsce oraz do ich 
rozwoju, budzącego międzynarodowe uznanie.
Przyjęta  struktura  sekcji  i  grup  roboczych  zapewniła  Komitetowi  dobre  wypełnianie  zadań 
opiniodawczych  w  stosunku  do  władz  Akademii  i  Ministerstwa  Rolnictwa.  Z  uwagi  na 
plonotwórcze  działanie  zabiegów  ochrony  roślin,  uchwałami  II  Kongresu  Nauki  Polskiej 
uruchomiono kilka problemów węzłowych (PW) i centralno-badawczo-rozwojowych (CPBR), dla 
których Komitet był jednostką opiniodawczą, a Instytut Ochrony Roślin Poznaniu koordynatorem 
i głównym wykonawcą.
Dla podejmowania i realizacji problematyki ochrony roślin w Polsce szczególne znaczenie miało 
inicjowanie i finansowanie przez Komitet wielu tematów badawczych  oraz ekspertyz z zakresu 
biologicznych i  integrowanych metod ochrony roślin,  realizowanych w katedrach uczelni  i  w 
zakładach instytutów resortowych. Przyczyniło się to znacznie do rozwoju i poszerzenia zakresu 
stosowania biologicznych, a także innych  niechemicznych metod ochrony roślin w Polsce (Lipa 
1972; 1973).
W powstaniu i organizacji działalności Komitetu Ochrony Roślin ogromną rolę  odegrali jego 
pierwsi przewodniczący i członkowie PAN - profesorowie Józef Kochman, Władysław Węgorek 
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oraz Karol Mańka, a także sekretarze - profesorowie Henryk Sandner i Jan Boczek (Sandner 1978; 
Lipa 2002).
I. Ocena stanu ochrony roślin w Polsce przez KOR PAN w 1996 roku
Środowisku ochrony roślin w Polsce jest dobrze znana wcześniejsza ekspertyza  Komitetu w 
postaci rozdziału pt. „Ochrona roślin" autorstwa Kryczyńskiego i Cichockiej (1993) w obszernym 
opracowaniu pt. „Ocena Dyscyplin Naukowych z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych Wykonana 
przez Komitety Naukowe Wydziału V PAN" oraz  w syntetycznych  rozdziałach pt.  „Nauki  o 
roślinach uprawnych - agrotechnika" (Anioł i Dubas 1995a,b).
Od  ich  opublikowania  minęło  jednak  ponad  10  lat,  podczas  których  poszczególne  kierunki 
badawcze, wchodzące w zakres ochrony roślin, bardzo żywo rozwijały się w świecie i w Polsce. 
Konieczna więc była aktualizacja analizy i określenie kierunków przyszłego rozwoju ochrony roślin 
w Polsce.
Na apel „Komitetu Prognoz PAN - Polska XXI wieku" w 1996 roku Komitet Ochrony Roślin 
dokonał  analizy kierunków ważnych dla  rozwoju ochrony roślin  w Polsce i  przedstawił  je  w 
„Syntetycznej  Opinii  Komitetu  Ochrony Roślin  PAN",  będącej  odpowiedzią na szereg pytań 
skierowanych  przez Komitet  Prognoz do wszystkich  komitetów naukowych  Polskiej  Akademii 
Nauk. Ponieważ opinia ta ma charakter wysoce inspirujący przytaczamy ją poniżej.
Pytanie 1. Jakie są główne kierunki badań na świecie w rozwoju nauk rolniczych i leśnych, które 
mogą mieć najbardziej istotne znaczenie dla przyszłości?
Odpowiedź: Dla przyszłości ochrony roślin najistotniejsze znaczenie maj ą badania z zakresu:
-  biologii  molekularnej,  gdyż  pozwalają  one  na  wyjaśnienie  mechanizmów  podatności  roślin 
uprawnych na szkodniki i fitopatogenne mikroorganizmy, a także działanie herbicydów. Znając 
mechanizmy podatności można kierować i optymalizować hodowlę odpornościową.
-  inżynierii  genetycznej,  gdyż  pozwalają  na  uzyskiwanie  roślin  transgenicznych, 
charakteryzujących  się  cechami  niezwykle  przydatnymi  z  punktu  widzenia  ochrony  roślin. 
Dotychczas uzyskano już około 20 odmian roślin uprawnych (m.in. kukurydzy) odpornych na 
herbicydy,  co ogromnie ułatwia zwalczanie  chwastów w okresie wegetacji. Znane są także 
odmiany roślin (np. ziemniaka  New Leaf) charakteryzujące się ekspresją genów owadobójczej 
bakterii Bacillus thuringiensis, dzięki czemu są one odporne na żer szkodników, między innymi 
stonki  ziemniaczanej  (Leptinotarsa  decemlineata Say)  lub  omacnicy  prosowianki  (Ostrinia 
nubilalis Hbn.).
-  biologicznych  i  integrowanych  programów  ochrony  roślin  z  uwzględnieniem  progów 
szkodliwości i ekonomiki zabiegów, gdyż można zmniejszyć chemizację środowiska rolniczego i 
uzyskiwać ziemiopłody klasyfikowane jako „zdrowa żywność" lub „ekologiczna żywność".
-  agroekologii,  gdyż  tworzą  one  teoretyczne  i  praktyczne  podstawy  trwałego  oraz 
zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture), co jest ogólnoświatową tendencją.
- Doskonalenia chemicznej ochrony roślin celem zmniejszenia skażenia środowiska  przez: (a) 
wprowadzanie nowych substancji aktywnych stosowanych w niskich dawkach (10-20 g/ha); (b) 
opracowanie i wprowadzanie nowych form użytkowych o charakterze stężonych zawiesin lub ze 
środkami  pomocniczymi  o  małej  zmywalności  z  roślin;  (c)  poszerzenie  spektrum  działania 
środków przez stosowanie mieszanin kilku składników.
Pytanie   2.   Które z rozwijanych kierunków mogą stworzyć szansę dla Polski i umożliwić zmniejszenie 
dystansu do nauki światowej?
Odpowiedź: Największe szansę zmniejszenia dystansu do nauki światowej stwarzają badania, które 
nie  wymagają  zbyt  dużych  nakładów  finansowych,  gdyż  nauka  polska  jest  dramatycznie 
niedoinwestowana. Są to między innymi:
-  badania  z  zakresu  biologicznych  metod  ochrony  roślin  polegające  na  wykorzystaniu 
pasożytniczych, drapieżnych i antagonistycznych organizmów. Istnieje duże zainteresowanie (a 
nawet „zapotrzebowanie") na tego rodzaju metody w USA i krajach Europy Zachodniej z uwagi 
na silny stopień chemizacji tamtego rolnictwa.



-  badania  biologii  szkodników i  patogenów o  charakterze  kwarantannowym  oraz  szybkich 
metod  ich  wczesnego  wykrywania  i  identyfikacji,  gdyż  ma  to  duże  znaczenie  dla  handlu 
międzynarodowego oraz maksymalnego ograniczenia strat.
- metody prognozowania i sygnalizowania występowania chorób i szkodników w oparciu o progi 
szkodliwości.
- badania zmienności w obrębie populacji szkodników, patogenów oraz chwastów  pod kątem 
wykształcania odporności na insektycydy, fungicydy i herbicydy.
-  badania  agroekologiczne,  gdyż  tworzą  one teoretyczne  i  praktyczne  podstawy trwałego oraz 
zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture), co jest ogólnoświatową tendencją.
- doskonalenie chemicznej ochrony roślin na drodze badań wskazanych w punktach
(b) i (c) ostatniej odpowiedzi na pytanie pierwsze.
Pytanie   3  . Jakie badania z wymienionych w pkt. 1.12. mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki, a 
zwłaszcza rokują szansę na ich wykorzystanie w praktyce?
Odpowiedź. Największe znaczenie dla praktyki ochrony roślin w aspekcie światowym i dla Polski 
mają już, a znaczenie ich będzie szybko wzrastać:
- uzyskiwanie i wprowadzanie odmian roślin transgenicznych, odpornych na szkodniki, choroby i 
herbicydy oraz uszkodzenia mechaniczne podczas przechowywania i transportu. Należy mieć na 
uwadze, że mimo dużych nakładów na ochronę, straty w ziemiopłodach na polu, podczas transportu 
i w magazynach wynoszą 30%. Są to ogromne rezerwy.
- opracowanie i wdrożenie integrowanych programów ochrony roślin w oparciu o rozwój metod 
biologicznych i agroekologicznych, gdyż stanowią one główny element kompleksowych technologii 
oraz rolnictwa integrowanego.
- opracowanie szybkich metod fitosanitarnej diagnostyki.
- doskonalenie chemicznej ochrony roślin.
Pytanie 4. Jakie badania w świetle pkt. 1.-3. wymagają u nas szczególnej uwagi i rozwijania ich 
w przyszłości?
Odpowiedź. Największe znaczenie winny mieć:
-  hodowla  odpornościowa  (klasyczna  i  na  drodze  inżynierii  genetycznej)  roślin  rolniczych  i 
ogrodniczych.
- badania nad biologicznymi i integrowanymi metodami oraz programami ochrony roślin, gdyż 
zapewni  to  lepsze  warunki  wchodzenia  polskich  produktów  rolno-spożywczych  na  rynki 
międzynarodowe.
- intensyfikacja badań agroekologicznych.
Pytanie 5. Jak ocenić merytoryczny poziom wydawnictw naukowych w tych dziedzinach w stosunku 
do literatury zagranicznej?
Odpowiedź:  W  opinii  członków  KOR  ocena  krajowych  wydawnictw,  zaprezentowana  w 
„Postępach Nauk Rolniczych" Nr 1/253 (1995) jest trafna. Poziom wszystkich wydawnictw, w tym 
także ochrony roślin, jest bardzo zróżnicowany. Mniej jest wydawnictw i publikacji na poziomie 
wysokim,  a  więcej  na  słabym.  Z  tych  względów  tylko  część  polskich  publikacji  jest 
uwzględniana w znanych bazach danych, a tylko bardzo nieliczne czasopisma są indeksowane w 
Current Contents.
Za pozytywne zjawisko należy uznać, że większość serii Roczników Nauk Rolniczych przyjęła 
angielskojęzyczne tytuły, jak również, że coraz więcej autorów polskich publikuje w prestiżowych, 
międzynarodowych  czasopismach  specjalistycznych.  Obydwa  zjawiska  należy  uznać  za  dobre 
przykłady „zmniejszania dystansu" do nauki światowej.  Niestety, zbyt niski jest udział autorów 
zagranicznych, publikujących w czasopismach obcojęzycznych wydawanych w Polsce.
Za właściwe należy uznać kryteria KBN klasyfikacji i punktowania publikacji, zależnie od charakteru 
czasopisma  i  wydawnictwa,  jeśli  chcemy  aby  wyniki  badań  polskich  naukowców  trafiały  we 
właściwym wymiarze do międzynarodowego obiegu informacji i były czytane oraz cytowane. Ta 



tendencja  nie  stoi  w  sprzeczności  z  potrzebą  ukazywania  się  w  języku  polskim  wydawnictw 
przeznaczonych dla służb doradczych i rolników.

II.  OBECNA OCENA DYSCYPLINY OCHRONA ROŚLIN W POLSCE  ZA LATA 
1994-2003
Zgodnie z pismem Przewodniczącego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN 
z 2 marca 2004 roku wszystkie komitety, w tym także KOR PAN, przystąpiły do przygotowania 
zbiorowej ekspertyzy pt. „Ocena dokonań w dyscyplinach naukowych za lata 1994-2003 z zakresu 
nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych  i nauk o żywności oraz główne obszary i kierunki 
przyszłych badań służących rozwojowi nauki oraz polskiemu rolnictwu, leśnictwu, weterynarii i 
przemysłowi spożywczemu". Wydział V Polskiej Akademii Nauk chce bowiem przeanalizować 
zmiany,  jakie  dokonały się w minionym dziesięcioleciu w zakresie ilościowym i jakościowym 
placówek naukowych oraz zatrudnionych kadr, ocenić syntetycznie wyniki prowadzonych badań, 
ocenić pozycję naukową środowiska w kraju i za granicą, ukazać zagrożenia i potrzeby rozwojowe.
Komitet Ochrony Roślin zlecił opracowanie szczegółowej oceny: fitopatologii -profesorom L. B. 
Orlikowskiemu,  P.  Sobiczewskiemu  i  S.  Kryczyńskiemu;  oceny  herbologii  —  prof.  K. 
Adamczewskiemu oraz zoologii stosowanej — prof. Z. T. Dąbrowskiemu.  Materiały opracowane 
przez  wszystkie  Komitety  Wydziału  V  ukażą  się  w  2005  roku  w  specjalnym  numerze 
dwumiesięcznika „Postępy Nauk Rolniczych". Na obecnej 45. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony 
przedstawiane są tylko wybrane przykłady osiągnięć oraz dane statystyczne odnoszące się do kadry 
naukowej.

III.  WYBRANE  PRZYKŁADY  OSIĄGNIĘĆ  NAUKOWO-PRAKTYCZNYCH  W 
OCHRONIE ROŚLIN W LATACH 1994-2003
W opinii Komitetu w latach 1994-2004 polskie środowisko ochrony roślin z dużym powodzeniem 
brało udział w europejskich i światowych programach badań z zakresu  kwarantanny i ochrony 
roślin.  Realizowano  oryginalne  i  ambitne  badania  podstawowe  z  uwzględnieniem  technik 
molekularnych  oraz  inżynierii  genetycznej.  Wiele  zrealizowanych  badań  miało  na  celu 
opracowanie nowych technologii zwalczania chorób, szkodników i chwastów.
Z dużej liczby osiągnięć wymienionych w pełnym tekście ekspertyzy,  poniżej podajemy tylko 
kilkanaście wybranych przykładów:
A. Wybrane osiągnięcia w fitopatologii  
-  Opracowano  szybkie  i  oryginalne  metody  wykrywania  i  identyfikacji  Agrobacterium 
tumefaciens, Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis  subsp. sepedonicus, Colletotrichwn  
gloeosporioides, Fusarium spp., Phytophthora spp., Phomopsis viticola, Plasmodiophora brassicae i 
innych gatunków.
-  Scharakteryzowano  i  oceniono  zmienność  izolatów  A.  tumefaciens,  Bipolaris  sorokiniana,  
Fusarium avenaceum i innych gatunków przy użyciu metod molekularnych.
- Utworzono system monitorowania zarazy ziemniaczanej, alternariozy ziemniaka  i mączniaka 
rzekomego  cebuli,  prognozowania  tych  chorób  oraz  zastosowanie  systemów  wspomagających 
podejmowanie decyzji w ich zwalczaniu.
- Wykryto nowe wiroidy i poznano epidemiologię powodowanych przez nie chorób, między innymi 
bliznowatości skórki jabłka, mozaiki brzoskwini oraz utajonego wiroida chmielu.

B. Wybrane osiągnięcia w entomologii i zoologii  
- Poznano faunę roztoczy drapieżnych i wprowadzono do sadów populacje  Typhlodromus pyri 
odporne na fosforoorganiczne insektycydy.
- Zbadano genetycznie nicienie owadobójcze z rodzajów Steinernema i Heterorhabditis i uzyskano 
rasy skuteczne w Polsce.



-  Zbadano  agrofagi  zadrzewień  miejskich  i  wdrożono  metody  ich  zwalczania  przyjazne  dla 
środowiska.
- Poznano mechanizmy warunkujące odporność ziarna zbóż na szkodniki magazynowe - wołki 
(Sitophilus spp.) oraz trojszyki (Tribolium spp.).
- Poznano faunę grup owadów zapylających rośliny uprawne i wdrożono metody ich ochrony.

C. Wybrane osiągnięcia w herbologii  
- Opracowano komputerowy system wspomagania decyzji przy wyznaczaniu terminu i optymalnej 
dawki herbicydów w uprawach pszenicy jarej.
-  Opracowano  metody  zwalczania  chwastów  dostosowanych  do  nowych  technologii  uprawy 
warzyw, między innymi przy stosowaniu osłony z włókniny, uprawy z podkiełkowanych nasion lub 
przy uprawie w redlinach
- Ustalono wpływ odłogowania ziem uprawnych na zmiany w sukcesji chwastów  tworzących 
bogate zbiorowisko obejmujące 40-60 gatunków.
-  Wykazano  możliwości  wykorzystania  oddziaływań  allelopatycznych  roślin  do  ograniczenia 
zachwaszczenia.
-  Opracowano  system  selektywnego  doboru  herbicydów  oraz  mieszanek  kilku  aktywnych 
substancji  dostosowanych  do  występujących  chwastów,  mający  duże  praktyczne  znaczenie  na 
plantacjach buraka cukrowego z siewem punktowym jednonasiennych kłębków.
D. Wybrane osiągnięcia w metodach i środkach ochrony  
- Wdrożono biologiczne metody zwalczania agrofagów na ponad 1000 ha szklarniowych upraw 
pomidorów, ogórków i papryki.
- Opracowano i wdrożono stosowanie środka biotechnicznego, zawierającego chitozan, do ochrony 
roślin przed chorobami.
- Opracowano i wdrożono do szerokiego stosowania opryskiwacz tunelowy.
- Opracowano i wdrożono systemy integrowanej produkcji wielu upraw sadowniczych i warzyw.
- Opracowano i wdrożono do praktyki system wspomagania decyzji zwalczania zarazy ziemniaka.
E. Wybrane osiągnięcia w badawczych programach międzynarodowych  
- Duża grupa polskich specjalistów ochrony roślin z instytutów oraz uczelni - brała i nadal bierze - 
aktywny  udział  w realizacji  wielu  międzynarodowych  projektów  i  programów badawczych, 
między innymi HRAC, EUCABLIGHT, PHARE, UE CRAFT oraz sześciu programów COST, w 
tym COST 819 oraz COST 850, dotyczących ochrony roślin.

F. Osiągnięcia publikacyjne  
W okresie 1994-2004 polscy specjaliści ochrony roślin opublikowali ponad 5000 oryginalnych prac 
badawczych oraz artykułów w czasopismach zagranicznych i w prestiżowych czasopismach polskich, 
między innymi w Journal of Plant Protection Research, Phytopathologia Polonica oraz Progress in 
Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. O wysokiej randze tych czasopism świadczy fakt, że 
Journal of Plant Protection Research oraz Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 
znalazły się w bazie danych „Thomson Scientific Master Journal List" potocznie  zwanej „listą 
filadelfijską".

-
V. KADRA NAUKOWA W DYSCYPLINIE OCHRONA ROŚLIN
Ważnym elementem oceny każdej dziedziny i dyscypliny naukowej jest ocena stanu zatrudnienia i 
struktury wiekowej  grup naukowo-zawodowych.  Przedstawione poniżej  dane,  dotyczące  kadry 
naukowej, wskazują tylko na nieznaczny wzrost liczby pracowników naukowych zatrudnionych w 
ochronie roślin w ostatnim dziesięcioleciu.



Tabela 1. Liczba, kategoria zatrudnienia i struktura wiekowa pracowników naukowych w ochronie roślin 
zatrudnionych w uczelniach rolniczych (UR) oraz instytutach naukowo-badawczych (JBR) (stan na koniec 
2003 r.)

Stopień naukowy Wiek pracowników (lata) 

do 30 31-40 41-50 51-60 61-70 razem
Pracownicy Uczelni Rolniczych 

prof. dr hab.
dr hab. lub doc. dr hab.
doktor
magister + doktorant
Razem UR

-
-
13
31
 44

-
-
32
3 
35

3
5
15
-
23

24
11 
13
-
48

24
1
-
-
25

51
17
73 
34 
175

Pracownicy Instytutów Rolniczych (JBR)

prof. dr hab.
dr hab. lub doc. dr hab. 
doktor 
magister + doktorant
Razem JBR 
RAZEM UR + JBR

-
-
2 
15 
17

-
-
9
26
35
 

-
1 
10
6
17
 40

12
 12
 24
 4 
52
100

4
 6
-
-
10 
35

16
 19
 45
 51
 131
 306

W ocenie przedstawionej przez Kryczyńskiego i Cichocką (1994), w uczelniach i w instytutach 
w owym czasie było zatrudnionych 286 pracowników w porównaniu do 306 zatrudnionych pod 
koniec 2003 roku (tab. ). Liczba pracowników naukowych  utrzymuje się więc na tym samym 
poziomie jeśli uwzględni się fakt, że w poprzednim zestawieniu nie wzięto pod uwagę wszystkich 
jednostek naukowo-badawczych. Wyraźnie większe jest zatrudnienie w uczelniach (175 osób) niż 
w instytutach badawczych (131 osób). Wzrosła liczba samodzielnych pracowników naukowych z 
83 w 1994 roku do 105 w 2003 roku, przy czym wzrost ten dotyczył głównie grupy fitopatologów.
Pod  koniec  2003  roku  w  uczelniach  rolniczych  zatrudnionych  było  w  ochronie  roślin  175 
pracowników naukowych,  w tym 51 profesorów, 17 dr.  habilitowanych,  73 doktorów oraz 34 
asystentów  (magistrowie  i  doktoranci)  (tab.  1).  W grupie  profesorów i  docentów  przeważali 
pracownicy w przedziale wiekowym 51-60 lat, a wśród doktorów przeważały osoby w wieku 31-
40 lat.  Natomiast  w rolniczych  instytutach  badawczo-rozwojowych  (JBR)  w ochronie  roślin 
zatrudnionych było 131 pracowników naukowych, w tym 35 profesorów i docentów.

Tabela 2. Katedry i zakłady fitopatologii w uczelniach i instytutach rolniczych (stan na koniec 2003 r.) 
Nazwa uczelni lub instytucji badawczej Nazwa jednostki fitopatologicznej 

Akademia Podlaska, Siedlce Katedra Ochrony Roślin

Akademia Rolnicza, Kraków Katedra Ochrony Roślin; Zakład Ochrony Środowiska Rolniczego

Akademia Rolnicza, Lublin Katedra Fitopatologii; Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Akademia Rolnicza, Poznań Katedra Fitopatologii; Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

Akademia Rolnicza, Szczecin Katedra Fitopatologii

Akademia Rolnicza, Wrocław Katedra Ochrony Roślin



Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Katedra Fitopatologii

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Zakład  Immunologii  Roślin,  Radzików;  Pracownia  Hodowli 
Odpornościowej  i  Technologii  Produkcji  Roślin  Korzeniowych, 
Bydgoszcz;  Pracownia  Chorób  i  Szkodników  Kwarantannowych 
Ziemniaka,  Bydgoszcz;  Zakład  Nasiennictwa  i  Ochrony  Ziemniaka, 
Pracownia Ochrony Ziemniaka, Bonin

Instytut Ochrony Roślin, Poznań Zakład Mikologii;  Zakład Wirusologii i Bakteriologii;  Bank Patogenów 
Roślin

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice Zakład Ochrony Sadów, Pracownia Fitopatologii,  Pracownia Wirusologii; 
Zakład  Ochrony  Roślin  Ozdobnych,  Pracownia  Fitopatologii  Roślin 
Ozdobnych

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Zakład  Mikrobiologii  Rolnej;  Zakład  Uprawy  i  Hodowli  Roślin 
Specjalnych

Instytut Warzywnictwa, Skierniewice Zakład Ochrony Roślin, Pracownia Fitopatologii, Pracownia Biologii Gleby

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Katedra Fitopatologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Katedra Fitopatologii i Entomologii

Zwraca uwagę brak profesorów w wieku poniżej 50 lat (tab. l, 3) oraz zaawansowanych wiekowo 
docentów w instytutach rolniczych w porównaniu do podobnych grup samodzielnych pracowników 
na  uczelniach  rolniczych  (tab.  ).  Z  tego  wynika,  że  zajęcia  dydaktyczne  sprzyjają  rozwojowi 
naukowemu nauczycieli akademickich. Również średni wiek doktorów i magistrów w instytutach 
rolniczych jest znacznie wyższy niż na uczelniach (tab. 3).
Bardziej  szczegółowej  analizie  wiekowej poddano grupy 129 fitopatologów zatrudnionych w 
uczelniach  i  instytutach  naukowych  podanych w tabeli  .  W fitopatologii,  na  uczelniach  i  w 
instytutach,  pod  koniec  2003  roku,  zatrudnionych  było  odpowiednio 77 i  52 pracowników 
naukowych (tab. 3). Na uczelniach pracowało 17 profesorów i 8 dr hab., w tym w przedziale 
wiekowym 61-70 lat  odpowiednio 8 i 2. Magistrowie i doktoranci stanowili 1/3 kadry naukowej 
fitopatologii (tab. 3). W instytutach zatrudnionych było 8 profesorów i 11 doc. dr hab., w tym w 
przedziale wiekowym 61-70 lat odpowiednio 2 i 3. Magistrowie i doktoranci stanowili 1/3 kadry 
naukowej (tab. 3).

Tabela 3. Porównanie wieku oraz liczby fitopatologów zatrudnionych w uczelniach (UR) i w instytutach 
(JBR) (stan na koniec 2003 r.)

Stopień naukowy
Liczba i przedział wiekowy (lata)

do 30 31-40 41-50 51-60 61-70 Razem

UR JBR UR JBR UR JBR UR KBR UR JBR UR JBR

prof. dr hab. - - - - - - 9 6 8 2 17 8

dr  hab.  lub  doc. 
dr hab.

- - - - 2 3 4 5 2 3 8 11



doktor - - 11 3 10 5 4 3 3 2 28 13

magister  + 
doktorant

13 14 11 6 - - - - - - 24 20

Razem 13 14 22 9 12 8 17 14 13 7 77 52

Z przedstawionego zestawienia w tabeli   wynika, że w minionym 15leciu przy 
wyborach do Komitetu Ochrony Roślin zachowywano taką samą lub zbliżoną liczbę jego 
członków z uczelni i instytutów.

W  minionym  10leciu  w  Komitecie  pracowały  4  grupy  robocze  tj  Chorób, 
Szkodników, Chwastów oraz Techniki Ochrony Roślin (tab. ).

VI. PODSUMOWANIE
Opracowana przez Komitet Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk ocena rozwoju ochrony 
roślin w Polsce za lata 1994-2004 zawiera analizę, wnioski oraz ustala  preferowane kierunki 
badań w entomologii, fitopatologii, herbologii oraz technice ochrony roślin na lata 2005-2013. 
Analiza ta oraz prognoza na przyszłość będzie więc dobrą podstawą do dyskusji o potrzebach i 
kierunkach rozwoju badań z zakresu ochrony roślin w Polsce na kolejnych Sesjach Naukowych 
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
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Stanowisko Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk dotyczące 
przygotowania zasobów ludzkich do wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE z dn. 21. 11. 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

Komitet  Ochrony Roślin w dniu 16 lutego 2011 r.  zapoznał  się  z  pismem Pana 
Mariana Zalewskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
(HORkor  8300/2/2010  z  dnia  8  grudnia  2010  r.).  Zgodnie  z  treścią   pisma,  Komitet 
dokonał analizy obecnych programów nauczania na kierunkach rolnictwo, ogrodnictwo i 
leśnictwo  pod  kątem  zgodności  nie  tylko  w  zakresie  bezpiecznego  i  racjonalnego 
stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale i przygotowania absolwentów do 
prowadzenia  wdrożeń i  szkoleń  dotyczących strategii  i  technik  integrowanej ochrony 
roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów szkodliwych.

Przyjęto do wiadomości postulat Ministerstwa dotyczący prowadzenia szkoleń w 
zakresie stosowania środków ochrony roślin przez absolwentów mających wykształcenie 
średnie  lub  wyższe  rolnicze,  ogrodnicze  i  leśne.  zwrócono  Jednak uwagę,  na  braki 
warunków  nabycia  w  wielu  uczelniach  pełnych  kwalifikacji  doradcy,  zgodnie  z 
wymaganiami Artykułu 14  –  „Integrowana ochrona roślin”  dyrektywy 2009/128/WE. 
Zobowiązuje on  kraje  członkowskie  do wspierania wszelkich warunków niezbędnych do 
wdrożenia integrowanej ochrony roślin, w tym zapewnienie informacji do podejmowania  
odpowiednich decyzji i dostępu do usług doradczych w zakresie integrowanej ochrony roślin.

Ze  względu  na  obowiązujące  wymogi  formalne  dotyczące  nabycia  uprawnień 
doradcy,  przy  obecnej  strukturze  planów  i  programów  nauczania  na  uczelniach 
rolniczych,  spełnienie  szczegółowych  wymagań  Załącznika  III  do  dyrektywy 
2009/128/WE wydaje  się  niemal  niemożliwe.  Potrzeba  w  tym celu  podwojenia  liczby 
godzin zajęć ze studentami z przedmiotów wymienionych przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

W związku  z  tym Komitet  Ochrony  Roślin  zwraca  się  do  Rektorów,  członków 
Senatów, Dziekanów i przedstawicieli Rad Wydziałów o krytyczną analizę programów 
nauczania i ich dostosowanie do wymogów Dyrektywy 2009/128/WE.  Komitet  postuluje 
rozszerzenie programów obecnie zatwierdzonych specjalizacji  i/lub specjalności i zwraca 
uwagę  na  korzyści  powołania  SPECJALNOŚCI  (Integrowanej)  Ochrony  Roślin  dla 
kształcenia światłych specjalistów zarówno dla udoskonalenia istniejących zaleceń, jak i 
wdrażania integrowanej ochrony roślin w Polsce.

Zdaniem Komitetu właściwą podstawą takiego działania byłoby porozumienie między 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
włączenia do programów nauczania odpowiednich treści we właściwej liczbie godzin zajęć. 
Przykładem (niestety  odosobnionym) takiej  praktyki  jest  specjalność  "Agroekologia  i 
ochrona  roślin  (w  ramach  kierunku  Ogrodnictwo),  funkcjonująca  na  Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie od blisko 10 lat, w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Dla uzasadnienie powyższych propozycji nadmieniamy, że: 
1. Wdrażanie integrowanej ochrony roślin opiera się na głębokiej wiedzy rolnika i/lub 

doradcy,  dotyczącej  uprawy,  funkcjonowania  agrocenozy  oraz  biologii  i  ekologii 



agrofagów i ich wrogów naturalnych. Dyrektywa podkreśla działania mające na celu 
zapobieganie  występowaniu  organizmów  szkodliwych  lub  minimalizowanie  ich 
negatywnego wpływu na rośliny uprawne, przy wykorzystaniu naturalnych czynników 
środowiska. 

2. Komitet Ochrony Roślin postuluje, aby zwolnienie z obowiązku ukończenia  studiów 
podyplomowych  w  zakresie  integrowanej  ochrony  roślin  obejmowały  tylko 
absolwentów  SPECJALNOŚCI  /  SPECJALIZACJI  Ochrony  Roślin  kierunków 
rolnictwo,  ogrodnictwo  i  leśnictwo  dla  prowadzenia  działalności  doradczej  i 
szkoleniowej.

3. Zmiany w programach nauczania i wymiarze godzin takich podstawowych  przedmiotów, 
jak entomologia stosowana i fitopatologia na wielu uczelniach polegają na ograniczeniu 
programu o co najmniej 50% w okresie, gdy nie tylko Agenda 21 (Rio de Janerio UN C) 
ale  i  liczne  wytyczne  Unii  Europejskiej  postulowały  wprowadzenie  zasad 
zrównoważonego rolnictwa i integrowanej ochrony roślin. W wyniku błędnych informacji 
Głównego  Urzędu  Statystycznego  zaniżających  średnie  zużycie  chemicznych  środków 
ochrony  roślin  na  hektar  upraw,  nie  dostrzeżono  pilnej  potrzeby  wprowadzenia 
proekologicznych zasad ochrony roślin. Dzięki wielkim nakładom i promocji,  wiedza o 
ekologicznej  produkcji  jest  powszechna,  ale  niewielki  procent  rolników  zna  zasady 
integrowanej uprawy i ochrony roślin w Polsce, pomimo wysiłków Głównego Inspektora 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

4.  Podczas ostatnich  pięciu lat  zredukowano lub wyeliminowano zajęcia  specjalistyczne  z 
Integrowanej Uprawy i Ochrony Roślin w innych specjalizacjach na kierunkach rolnictwo 
i ogrodnictwo na wielu uczelniach. 

5.  Stosowana  do  niedawna  odrębna  rekrutacja  i  zmodyfikowane  programy  nauczania  w 
ramach   Specjalności  w  zakresie  Ochrony  Roślin,  obejmujących  takie  dodatkowe 
przedmioty, jak ekologia stawonogów, epidemiologia, biologiczna ochrona roślin, technika 
ochrony roślin, chemia środków ochrony roślin, doradztwo, prawo w ochronie roślin w 
kilku  uczelniach,  dobrze  przygotowywały  absolwentów  do  wdrażania  integrowanej 
ochrony roślin.

6.  Komitet  z  całą  mocą  postuluje aby  władze  uczelni  powołały  SPECJALNOŚCI 
(Integrowana)  Ochrona  Roślin  o  rozszerzonym  programie,  obejmującym  holistyczne 
zasady  gospodarowania  zasobami  naturalnymi,  przygotowującej  absolwentów  do 
ulepszenia  i  wdrożenia  zasad  integrowanej  ochrony roślin  jako podstawy integrowanej 
produkcji.

Przewodniczący Komitetu Ochrony Roślin PAN
Prof. dr Stefan Pruszyński

WAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA I DZIAŁANIA KOR PAN

1957-93 
Komitet sfinansował badania (około 60 tematów) z różnych dyscyplin 
wchodzących w zakres ochrony roślin.

1970-90
Komitet opiniował problemy węzłowe i centralne programy badawczo-
rozwojowe:



03.4.2. „Rozwój i unowocześnienie asortymentu pestycydów” realizowany 
przez IPO
09.1.3. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod ochrony roślin bardziej 
efektywnych oraz ograniczających szkodliwy wpływ pestycydów na zdrowie 
ludzi, zwierząt i środowisko” realizowany przez IOR
19. „Doskonalenie kompleksowych metod ochrony roślin” realizowany przez 
IOR

1971-74
Komitet Ochrony Roślin wydał drukiem 10 ekspertyz dotyczących różnych 
dyscyplin i metod ochrony roślin

1988-89
Komitet Ochrony Roślin wydał drukiem 2 ekspertyzy dotyczące ekonomiki ochrony 
roślin oraz kadry służby ochrony roślin

1989
Do Marszałka Sejmu Prof. dr M. Kozakiewicza KOR skierował apel 
podkreślający znaczenie ochrony roślin oraz konieczność utrzymania instytutów 
rolniczych. Kopię apelu wysłano do Wicepremiera - Ministra Rolnictwa. 

1991
Na prośbę Przewodniczącego KBN (Prof. Karczewskiego) KOR dokonał 
analizy rozwoju dyscypliny ochrony roślin i wytypował Prof. Boczka do 
kontaktów z KBN.

1991
KOR zgłosił projekt zamawiany do KBN pt. „Ekologiczne i ekonomiczne 
metody ochrony pól przed agrofagami” będący zmodyfikowanym tematem 
„Proekologiczne środki ochrony roślin dla produkcji zdrowej żywności” (Prof. 
Sobótka).

199. – 2011

W związku ze zmianą systemu politycznego Polski, otwarcia granic na kraje Europy 
zachodniej, a następnie  wejście do Unii Europejskiej, spowodowały znaczne zmiany w roli 
Komitetu w polskiej ochronie roślin.
Najważniejszy cel jaki realizowały Komitety kolejnych kadencji to integracja środowiska 
naukowego ochrony roślin i jej powiązanie ze służbami ochrony , w tym zwłaszcza z 
Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W realizacji tego celu Komitet odszedł od dotychczasowych posiedzeń plenarnych w 
Warszawie lecz poza posiedzeniami powyborczymi organizował je w różnych środowiskach 
naukowych Polski. W latach 1991-2011 takich wyjazdowych posiedzeń plenarnych KOR 
PAN odbyto 20.Obok spotkań z władzami uczelni i instytutów badawczych, pracownikami 



naukowymi ochrony roślin  zorganizowano również posiedzenia na terenie 3 zakładów 
produkujących środki ochrony roślin (Fot. z Sarzyny). Na większość takich plenarnych 
posiedzeń wyjazdowych zapraszano z referatami przedstawicieli firm produkujących środki 
ochrony roślin.

Kolejnym, bardzo istotnym aspektem działalności Komitetu to bardzo bliska współpracy z 
PIORiN. W minionym 10leciu w posiedzeniach plenarnych uczestniczyli 4krotnie Główni 
Inspektorzy, a przedmiotem rozmów i dyskusji było nauczanie ochrony roślin na uczelniach, 
wykorzystanie absolwentów specjalności „ochrona roślin” jako pracowników PIORiN, udział 
Komitetu w opiniowaniu ustaw

Komitet utrzymywał współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Środków Ochrony 
Roślin. Przykładem jest udział 2 przedstawicieli Stowarzyszenia w plenarnym posiedzeniu 
odbytym w 2010 r, Na Unw. Przyrodniczym w Lublinie, gdzie wspólnie dyskutowano nad 
rozwiązaniem problemów formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych w ochronie 
upraw małoobszarowych

W związku z pogarszającą się sytuacją w ochronie roślin w związki z wyeliminowaniem 
około 50% pestycydów z obrotu oraz drastycznego zmniejszenia  rejestracji i rerejestracji 
środków do ochrony dla upraw małoobszarowych w, Komitet poprzez Wydz. V PAN 
wystąpił w tej sprawie z listem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (list i odpowiedź 
Ministra w załączeniu)

Zmniejszenie liczby godzin na uczelniach na nauczanie ochrony roślin, wyeliminowanie na 
niektórych z nich nauczania integrowanej ochrony roślin, a z drugiej strony obawa przed 
niedostatecznym przygotowaniem zasobów ludzkich do wdrażania  Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady  2009/128/WE, Komitet Ochrony Roślin PAN opracował swoje 
stanowisko w tej sprawie i przesłał je do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( w 
załączeniu)

Istotną rolą Komitetu było również promowanie wyróżniających się prac doktorskich i 
habilitacyjnych i ich opiniowanie do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Bardzo ważnym osiągnięciem Komitetu było zorganizowanie 6 konferencji , w tym 4 jako 
sympozja przedsesyjne w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, poświęconych najważniejszym 
problemom w ochronie roślin (tab. )

Tabela . Wykaz konferencji zorganizowanych jako część wyjazdowych posiedzeń plenarnych 
Komitetu Ochrony Roślin PAN w latach 2007-2011

Miejsce 
konferencji

Data Tytuł konferencji Liczba 
referatów

Liczba 
uczestników

Oddział  IUNG 
Wrocław 25.04.2007 Nowe problemy w ochronie upraw przed 

chorobami 4 40

Zakłady 
Chemiczne 
Organika Sarzyna

19.09.2007
Główne problemy w ochronie roślin

4 45

IOR-PIB Poznań 18.02.2009 Rola użytków zielonych w kształtowaniu 
różnorodności agrocenoz 12 125

IOR-PIB Poznań 03.02.2010 Stan  i  kierunki  rozwoju  metod 
biologicznych  oraz  wykorzystanie 

12 136



biotechnologii w ochronie roślin
IPO Pszczyna 17-18. 

06.2010

Badanie  fizyko-chemiczne, 
toksykologiczne  ekotoksykologiczne 
nowych produktów chemicznych

25 110

IOR-PIB Poznań
16.02.2011

Odporność agrofagów na środki ochrony 
roślin  –  skala  problemu  i  metody 
przeciwdziałania

12 160

Zagrożenia  funkcjonowania Komitetu Ochrony Roślin w strukturze PAN
Rok 2011 przyniósł po raz  kolejny zagrożenie egzystencji części Komitetów PAN, w 

tym Komitetu Ochrony Roślin.
Na posiedzeniu Prezydium PAN 22 .02. 2011 roku wiceprezes PAN prof. Mirosława Maroda 
przedstawiła informacje o projekcie struktury komitetów problemowych przy prezydium PAN 
na kadencję 2011-2014 wrażając opinię, iż „liczba komitetów i osób w nich zrzeszonych 
przekroczyła rozsądne granice”. Część protokołu z posiedzenia dotyczącego dyskusji nad 
przyszłością Komitetów załączam do niniejszego opracowania.

Posiedzenie Prezydium PAN w dniu 22 lutego 2011 r.

W siódmym punkcie porządku obrad prof. Mirosława Marody, wiceprezes PAN przedstawiła 
informację o projekcie struktury komitetów problemowych przy Prezydium PAN na kadencję 
2011-2014. Rozmawiano także o komitetach naukowych i problemowych przy wydziałach 
PAN.  Prof.  M.  Marody wyraziła  opinię,  iż  liczba  komitetów i  osób w nich  zrzeszonych 
przekroczyła rozsądne granice. Problemami są  również  nieczytelna struktura tych gremiów 
oraz nierówna i często trudna do określenia jakość  ich pracy. Ponadto wiele komitetów nie 
aktualizuje  swoich  stron  internetowych,  a  większość  nie  posiada  ich  wersji 
angielskojęzycznych.  Z  kolei  publikacje  komitetowe  są  z  reguły  nisko punktowane.  Jeśli 
chodzi  o  komitety  przy  Prezydium  PAN,  to  część  z  nich  mogłaby  równie  dobrze 
funkcjonować przy wydziałach Akademii. Tę ostatnią opinię poparł prof. J. Jurczak, podając 
przykład  Komitetu  Problemów Energetyki,  który  mógłby działać  w ramach  Wydziału  IV 
PAN.  W  trakcie  dyskusji  pojawiły  się  ponadto  m.in.  głosy  o  waŜnej  roli  integracyjnej 
komitetów (współpraca między członkami PAN i pracownikami uczelni) oraz ich charakterze 
(czy powinien być masowy, czy elitarny – tak jak Akademia). Prof. Stanisław Mossakowski 
zwrócił uwagę  na potrzebę  wybierania na członków komitetów osób młodych i aktywnych. 
Prof. M. Marody podkreśliła, iŜ  wiele komitetów pracuje dobrze, lecz są  takŜe takie, które 
zamiast  swoją  działalnością  przynosić  korzyść  Akademii,  stwarzają  raczej  okazję  do 
dowartościowania naukowców, którzy szczycą  się  członkostwem w nich. Zmiany na lepsze 
naleŜy zacząć od komitetów przy Prezydium, a początek powinna stanowić dyskusja nad tym, 
które  z  nich  powinny zachować  ten  status,  a  które  naleŜy przekształcić  w komitety przy 
wydziałach.  Dopiero  potem moŜna  pochylić  się  nad  komitetami  wydziałowymi.  Ponadto 
waŜne jest, by przydzielać im konkretne zadania. Prof. M. Kleiber poinformował, iŜ potrzeba 
zmian  w sieci  komitetów PAN jest  widoczna  juŜ  od dłuŜszego czasu.  Zadania  dla  nich 
powinny  wynikać  raczej  z  inicjatyw  środowiskowych,  a  nie  pochodzących  od  władz 
Akademii.  Przypomniał  równieŜ,  Ŝe  wydziały  PAN  mają  prawo  powoływać  komitety 
problemowe,  co  było  juŜ  praktykowane.  Sprawę  reform,  mimo  spodziewanego 
niezadowolenia i krytyki ze strony niektórych zainteresowanych osób, naleŜy przeprowadzić 



do końca kwietnia br. JuŜ na kolejnym posiedzeniu Prezydium 22 marca br. Przedstawiony 
zostanie projekt uchwały dotyczącej komitetów przy Prezydium PAN.

Propozycje nowej sieci komitetów Wydziału II PAN opracowała Komisja ds. 
związanych z restrukturyzacją komitetów naukowych pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Stefana Malepszego. Część tego opracowania załączono do niniejszego opracowania.

Propozycja nowej sieci komitetów Wydziału II PAN (21 kwietnia 2011 r.)

Komisja  wybrana  przez  Wydział  Nauk  Biologicznych  i  Rolniczych  PAN  do  spraw 
związanych z restrukturyzacją komitetów naukowych wyszedł z założenia, że wchodzące w 
życie  nowe ustawy o  nauce  i  Polskiej  Akademii  Nauk są dobrą  okazją,  by przyjrzeć  się 
strukturze i osiągnięciom komitetów naukowych i zaproponować ich reorganizację. Sądzimy, 
również,  że  zmiany  zachodzące  w  samej  nauce,  a  zawłaszcza  pogłębiająca  się  jej 
interdyscyplinarność, powinny skłaniać nas do zmniejszenia liczby komitetów i ograniczenia 
ich nadmiernej specjalizacji.  W ramach Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
który  powstał  w  wyniku  fuzji  Wydziału  Nauk  Biologicznych  PAN  i  Wydziału  Nauk 
Rolniczych,  Leśnych i  Weterynaryjnych PAN, funkcjonuje łącznie 26 komitetów (10+16). 
Niektóre z nich mają za sobą długi okres bardzo aktywnej i owocnej działalności. Jednakże 
uważamy,  że  nastał  już  czas  na  zupełnie  nowe  rozdanie.  Chcielibyśmy,  by  w  ramach 
Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN funkcjonowała mniejsza liczba komitetów, 
za  to  o  rozszerzonym  spektrum  działania  i  o  profilu  lepiej  odpowiadającemu  profilowi 
współczesnej  nauki.  Nie  chcemy  tworzyć  dwóch  osobnych  podzbiorów komitetów,  które 
odpowiadałyby zestawom komitetów dawnych Wydziałów – Wydziału Nauk Biologicznych 
PAN i Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, lecz jeden zestaw, w 
którym znaleźliby pole do działania uczeni reprezentujący zarówno nauki biologiczne, jak i 
rolnicze. Co więcej, chcielibyśmy, aby niektóre komitety miały charakter ponadwydziałowy 
i skupiały uczonych reprezentujących różne Wydziały Akademii. 

Komisja proponuje utworzenie następujących komitetów:

Lp. Nazwa komitetu Zakres
1. Komitet Biologii Ewolucyjnej 

i Teoretycznej
Do członków dawnego komitetu o tej samej nazwie, 
zajmującego się przede wszystkim biologią ewolucyjną, 
powinni dołączyć uczeni zajmujący się takimi dziedzinami, 
jak: paleontologia, antropologia, psychologia ewolucyjna, 
etologia, genetyka ewolucyjna, filogenetyka molekularna, 
bioinfomatyka, metodologia nauk biologicznych itd. 

2. Komitet Biologii Molekularnej 
i Komórkowej

Komitet ten skupiały biologów i rolników, zajmujących się 
badaniami prowadzonymi na poziomie subkomórkowym, 
komórkowym i organizmalnym, w których stosowane są 
techniki biologii molekularnej. Znajdą się wśród nich również 
i ci, którzy obecnie pracowali w komitetach Biochemii i 
Biofizyki oraz Cytobiologii. Do komitetu tego trafiłaby też 
znaczna część osób, które dotychczas były zainteresowane 
Komitetami Mikrobiologii, Zoologii i Botaniki, a także 
komitetami Biologii Rozrodu Zwierząt, Fizjologii, Genetyki i 
Hodowli Roślin i pojedyncze osoby z innych komitetów.



3. Komitet Biologii Środowiskowej Komitet ten skupiałby wszystkie osoby zajmujące się szeroko 
rozumianą ekologią, w tym genetyką populacji, ekologią 
populacyjną, globalną, biogeochemią, oceanologią, badaniem i 
ochroną bioróżnorodności, wpływem zmian klimatycznych i 
działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego (z 
wyłączeniem stosowanej ochrony środowiska i inżynierii 
środowiska), itp. Pracą w tym komitecie powinni być 
zainteresowani uczeni dotychczas działający w ramach 
komitetów Ekologii, Ochrony Przyrody oraz znaczna część 
osób obecnie skupionych wokół komitetów Botaniki, Zoologii, 
Mikrobiologii, Parazytologii. Działalnością w Komitecie 
Biologii Środowiskowej powinni też być zainteresowani 
koledzy z innych Wydziałów PAN, zajmujący się 
klimatologią, geofizyką itp.

4. Komitet Biomedycyny Propozycja utworzenia komitetu międzywydziałowego pod 
egidą Wydziału II i V PAN (wstępnie uzgodniona pomiędzy 
dziekanami) 
W ciągu ostatnich 20 lat główną siłą napędową postępu w 
naukach biologicznych stały się badania związane z 
medycyną, a w szczególności poszukiwanie mechanizmów 
leżących u podstaw chorób nowotworowych, 
neurodegeneracyjnych i wielu innych. Powstały nowe 
dziedziny biologii, takie jak genomika i proteomika, których 
jednym z głównych zadań jest identyfikowanie genów i białek, 
których wadliwe działanie jest przyczyną określonej choroby. 
Komitet Biomedycyny skupiałby tych uczonych, którzy 
zajmują się badaniami biologicznymi prowadzonymi pod 
kątem ich zastosowania w medycynie. 

5. Komitet Biotechnologii Komitet ten powinien skupić uczonych zajmujących się 
aplikacyjnymi badaniami biologicznymi, prowadzonymi na 
rzecz przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolnictwa i 
innych gałęzi gospodarki. Badania te nabierają z każdym 
rokiem większego znaczenia, a część z nich, jak stosowanie 
GMO w rolnictwie, budzi społeczne kontrowersje. Komitet 
powinien skupić uczonych pracujących zarówno w wyższych 
uczelniach, instytutach PAN, jak i instytutach badawczych 
(dawne JBR). Powinni znaleźć sobie w nim miejsce uczeni, 
którzy dotychczas działali w wielu rozmaitych komitetach 
nauk rolniczych i biologicznych.

6. Komitet Ekonomiki Rolnictwa Propozycja włączenia komitetu w sieć Wydziału I PAN 
(wstępnie uzgodniona pomiędzy dziekanami)

7. Komitet Nauk Leśnych 
i Technologii Drewna 

Skupia nauki leśne (leśnictwo i drzewnictwo), pracowników z 
Wydziałów Leśnych i Wydziałów Technologii Drewna oraz 
niektóre specjalności z politechnik (papiernictwo), instytutów 
badawczych (IBL, ITD) i w części Instytutu Dendrologii PAN 
i Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

8. Komitet Nauk o Żywności Obszar działań i środowisko naukowe bez zmian

9. Komitet Nauk Rolniczych 
i Ogrodniczych 

Skupia naukowców z obszarów badań: gleboznawstwo, 
nawożenie gleb i chemia rolna, uprawa gleby i roślin, ochrona 



roślin (fitopatologii, entomologia, herbologia, itd.) 
nasiennictwo i selekcja, specjalistyczna uprawa roślin 
(warzywa, owoce, grzyby, rośliny lecznicze, przemysłowe, 
ozdobne, energetyczne)

10. Komitet Nauk Weterynaryjnych 
i Biologii Rozrodu Zwierząt

Skupia pracowników naukowych nauk weterynaryjnych i nauk 
o biologii rozrodu zwierząt

11. Komitet Nauk Zootechnicznych Obszar działań i środowisko naukowe bez zmian

12. Komitet Ochrony i Inżynierii 
Środowiska

W komitecie tym powinni współpracować naukowcy i 
specjaliści z zakresu: agrofizyki, hydrologii, melioracji 
wodnych, ochrony środowiska, ochrony środowiska rolniczego 
i leśnego, szeroko rozumianej inżynierii środowiska i techniki 
rolniczej, ochrony i kształtowania użytków zielonych, 
gospodarki przestrzennej, zagospodarowania ziem górskich

W propozycjach tych Komisja pominęła Komitet Ochrony Roślin  widząc go jako część 
Komitetu Nauk Rolniczych i Ogrodniczych, który ma skupiać naukowców z obszarów: 
gleboznawstwo, nawożenie gleb i chemia rolna, uprawa gleby i roślin, ochrona roślin, 
nasiennictwo i selekcja, specjalistyczna uprawa roślin.

W reakcji na proponowane zmiany, prof. S. Pruszyński –przewodniczący KOR 
PAN wystosował do prof. S. Malepszego list, który dołączono do niniejszego 
opracowania.

Szanowny Pan 
Prof. dr hab. Stefan Malepszy
Członek korespondent PAN
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
Polska Akademia Nauk

Szanowny Panie Profesorze!
W nawiązaniu do otrzymanej „Propozycji nowej sieci Komitetów Wydziału II PAN 

(21 kwietnia 2011 r.)” zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości 
utrzymania działalności Komitetu Ochrony Roślin.

Zwracając się z tą prośbą motywuję ją bardzo poważnymi zmianami, jakie nastąpią w 
ochronie roślin w okresie do 2014 roku oraz wynikającą z nich potrzebą zaangażowania i 
integracji środowiska naukowego w Polsce.

W  roku  2009  opublikowano  w  Unii  Europejskiej  dwa  akty  prawne,  będące 
ustawowymi zapisami celów Strategii Tematycznej w Sprawie Zrównoważonego Stosowania 
Pestycydów:

– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/188/WE, ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009, dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.



Celem obydwu aktów prawnych jest zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń 
dla zdrowi ludzi i środowiska naturalnego,  wynikających ze stosowania pestycydów, a do 
najważniejszych obowiązujących działań należy  wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku we 
wszystkich  krajach  członkowskich  Unii  integrowanych  programów  ochrony  wszystkich 
upraw.

Oparcie  ochrony  roślin  na  zasadach  integracji  jest  kluczowym  momentem  dla 
przyszłego  funkcjonowania  nie  tylko  ochrony  upraw,  ale  i  całego  rolnictwa,  ponieważ 
zabezpieczona  zostanie  produkcja  wysokiej  jakości  artykułów  spożywczych  przy 
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla wykonawców zabiegów, konsumentów oraz 
środowiska rolniczego.

Jednocześnie zrealizowanie tego zadania będzie wymagało skoordynowanych działań 
ze strony administracji rządowej i samorządowej, edukacji, nauki, doradztwa rolniczego oraz 
producentów.

Komitet  Ochrony  Roślin  PAN  już  wcześniej  podjął  inicjatywę  przygotowania 
zaangażowanych w ochronę roślin w Polsce środowisk do podjęcia wspólnych działań.  W 
czasie  kolejnych  posiedzeń  członkowie  Komitetu  spotkali  się  z  pracującymi  w  obszarze 
ochrony roślin pracownikami naukowymi we wszystkich ośrodkach w kraju, a także odbyli 
spotkania z producentami środków ochrony roślin oraz doradztwa rolniczego.

W  kwietniu  b.r.  Komitet  Ochrony  Roślin  przygotował  i  rozesłał  do  wszystkich 
ośrodków  akademickich  stanowisko,  dotyczące  przygotowania  zasobów  ludzkich  do 
wdrażania Dyrektywy 2009/128/WE (w załączeniu).

Komitet  był  też  organizatorem  dwu  ważnych  konferencji,  dotyczących  metod 
biologicznych,  wykorzystania  biotechnologii  w  ochronie  roślin  oraz   znaczenia  użytków 
ekologicznych.

W celu sprostania wyzwaniu,  jakim będzie wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku 
integrowanej ochrony upraw na terenie całego kraju podjęte przez Komitet działania powinny 
być kontynuowane, a funkcjonowanie Komitetu Ochrony Roślin wpłynie na ich prawidłowy 
przebieg.

Komitet  Ochrony Roślin  i  jego  członkowie  aktywnie  współpracują  z  krajowymi  i 
międzynarodowymi organizacjami naukowymi.

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Międzynarodowej 
Organizacji Biologicznego Zwalczania (International Organization for Biological Control),

a  dwaj  członkowie  Komitetu:  Prof.  J.  J.  Lipa  i  Prof.  S.  Pruszyński  za  wkład  w 
działalność organizacji otrzymali zaszczytny tytuł  Honorowych Członków.

Członkowie  Komitetu  odegrali  też  wiodącą  rolę  w  utworzeniu  i  funkcjonowaniu 
Wschodniopalearktycznej Regionalnej Sekcji tej Organizacji.

Bliską współpracę posiada Komitet z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin 
(European Crop Protection Association) oraz utrzymuje stały kontakt z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Nauk Ochrony Roślin (The International Association for Plant Protection 
Sciences).

Przedstawiona aktywność uzupełniona przez wydawanie „Journal of Plant Protection 
Research”  i  współudział  w wydawaniu  „Progress  in  Plant  Protection/Postępy w Ochronie 
Roślin”  czyni,  iż  Komitet  Ochrony Roślin  PAN jest  znany i  bardzo dobrze  odbierany w 
polskim środowisku naukowym, ale również i za granicą.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  a  przede  wszystkim  uwzględniając  rolę  Komitetu 
Ochrony  Roślin  w  przygotowaniu  wdrożenia  w  Polsce  integrowanej  ochrony  roślin 
utrzymanie  działalności  Komitetu  należy  uznać  za  podyktowane  względami  szczególnej 
konieczności.

Jeszcze raz uprzejmie proszę o rozważenie przedstawionej propozycji.



Z poważaniem

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński
Przewodniczący Komitetu Ochrony Roślin PAN

Wybory kolejnego Komitetu Ochrony Roślin PAN 
Efektem dyskusji zarówno przewodniczącego Komitetu Ochrony Roślin jak i innych 

przewodniczących Komitetów PAN nad potrzebą ich istnienia i istotnej roli w integrowaniu 
środowisk naukowych, było pozostawienie dotychczasowej struktury bez zmian. W ramach 
Wydziału II PAN Nauk Biologicznych i Rolniczych, stworzono harmonogram wyborów do 
Komitetów Naukowych na kadencję 2011-2014, któremu przewodniczy dziekan Wydziału 
prof. dr hab. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN. Zaplanowano w nim powołanie nowego 
Komitetu Ochrony Roślin PAN , łącznie z odbyciem I plenarnego posiedzenia w nowym 
składzie do 10 grudnia 2011 roku, a wyjątkowo do 30 stycznia następnego roku. Działający 
aktualnie KOR PAN powołał Komisję Wyborczą w składzie: przewodniczący – prof. Leszek 
B. Orlikowski, sekretarz – Barbara Pawłowska, członkowie profesorowie: Remigiusz Olszak, 
Henryk Pospieszny i Piotr Sobiczewski. Komisja przygotowała listę 133 wyborców ze 
wszystkich, rolniczych środowisk naukowych zajmujących się ochroną roślin w kraju.
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