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TADEUSZ LITYŃSKI

150 LAT CHEMII ROLNEJ W POLSCE

Kiedy przed tak dostojnym gronem skreślić mam dzieje stu pięćdzie
sięciu lat chemii rolnej w Polsce, kiedy przedstawić mam dorobek i za
sługi dla kraju naszych wielkich poprzedników, kiedy z latami dawnymi, 
minionymi powiązać mam czasy dzisiejsze, przedstawić nasze prace 
i osiągnięcia już w okresie 25-lecia Polski Ludowej oraz stojące przed 
nami zadania, to ogarnia mnie niepokój, czy w krótkim, bo akademickim 
wykładzie potrafię podołać temu zadaniu.

Przerzućmy się więc myślą do tych lat dawnych, do pierwszej poło
wy XIX wieku, kiedy rozdarci politycznie między trzech zaborców nie 
mieliśmy możności dźwignięcia naszego rolnictwa z zacofania, całkowicie 
uzależnieni od rządów obcych, dążących celowo do niszczenia naszej kul
tury. Kraj wycieńczony wojną i przemarszami wojsk stał w obliczu wi
dma głodu, a nowe systemy uprawy roli i roślin wprowadzane na zacho
dzie przyjmowane były u nas powoli i opornie.

W nauce panowała teoria próchnicowa Thaera, przyjmująca próchnicę 
jako najważniejsze, poza wodą, źródło pokarmów roślinnych i propagu
jąca stosowanie głównie takich nawozów, które zawierają matenię orga
niczną, jak obornik, komposty itp. Jeżeli w tych czasach stosowano na
wożenie mineralne, ograniczone zresztą do wapnowania, gipsowania i za
silania ziemi popiołem, to czyniono to z myślą, że materiały te podnoszą 
jedynie działanie nawozów organicznych, nie stanowiąc pokarmu dla 
roślin.

Zwolennikiem tej teorii w Polsce był O c z a p o w s k i ,  profesor Ka
tedry Gospodarstwa Wiejskiego Uniwersytetu Wileńskiego, a po jej zli
kwidowaniu — dyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Roz
winął on ogromną działalność publicystyczną, wydając, poza monumen
talnym 16-tomowym dziełem Gospodarstwo wiejskie oraz innymi praca
mi, Zasady chemii rolniczej w 1819 r. w Wilnie [4]. Był on niewątpliwie 
jednym z najbardziej oświeconych rolników czasów ponapoleońskich, 
autorytetem  wiedzy rolniczej w ówczesnej Polsce. Wcielał w swe dzieła
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to wszystko, co dawała za jego czasów nauka, co zdobyła praktyka wie
lowiekowa i co sam zobaczył za granicą i osiągnął własnym doświadcze
niem. Podkreślając konieczność stosowania nawożenia organicznego, 
a zwłaszcza obornika, pouczając, jak go przechowywać i przyorywać, aby 
nie tracić nic z jego wysokiej wartości nawozowej, zwracając uwagę na 
potrzebę utrzymywania prawidłowego następstwa roślin po sobie, oddał 
Oczapowski ogromne usługi ówczesnemu rolnictwu, chroniąc ziemie nasze 
nie tylko przed dalszym ich wyjaławianiem, ale przyczyniając się do pod
niesienia ich żyzności i wzrostu plonów.

W połowie XIX wieku po doświadczeniach Wiegmanna i Polstorfa 
(1838), Sprengela (1839) i Liebiga (1840) teoria próchnicowa Thaera mu
siała ustąpić miejsca mineralnej teorii odżywiania roślin, dającej począ
tek nowej erze w rozwoju chemii rolnej. Znalazła ona u nas wielu zwo
lenników, m. in. Seweryna Zdzitowieckiego, następcę Oczapowskiego na 
stanowisku dyrektora Instytutu Marymonckiego, który między wielu in
nymi cennymi pracami publicystycznymi przyswoił w 1845 r. na język 
polski epokową książkę Liebiga Chemia organiczna w zastosowaniu do 
rolnictwa i fizjologii.

Jakkolwiek zasługi Oczapowskiego dla rozwoju rolnictwa są ogromne 
i słusznie nazywa go wielu ojcem nowoczesnego rolnictwa polskiego, to 
jednak priorytet naukowych badań chemiczno-rolniczych przyznać musi
my absolwentowi Szkoły Głównej w Warszawie, późniejszemu profeso
rowi Akademii Dublańskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorowi 
honorowemu wszystkich uniwersytetów polskich, członkowi Polskiej Aka
demii Umiejętności i Francuskiej Akademii Nauk, uczonemu światowTej 
sławy — Emilowi G o d l e w s k i e m u .  Prawo do tego dała mu pierw
sza eksperymentalna praca naukowa o właściwościach sorpcyjnych gleby, 
wykonana w Pracowni Chemii Technicznej byłej Szkoły Głównej w W ar
szawie. Ukazała się ona 100 lat temu w roku 1870 nakładem Gazety Rol
niczej pt. : Opis własnych doświadczeń nad własnością absorpcyjną ziemi 
ornej i przegląd prac dotychczas w tym  przedmiocie dokonanych [2], 
w postaci oddzdelnej broszurki, w żadnym innym czasopiśmie naukowym 
nie publikowanej. Toteż spotkał ją los, jaki często tego rodzaju broszury 
spotyka, a więc treść jej pozostała nie znana ani badaczom krajowym, 
ani tym bardziej zagranicznym.

Już w tej pierwszej swojej pracy Godlewski wykazał cechy nieprze
ciętnego, obdarzonego nadzwyczajną sumiennością badacza naukowego, 
mającego talent wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymen
tów i umiejętność krytycznego podchodzenia do prac wykonanych przez 
innych, nawet najwybitniejszych uczonych. Jego zasługi dla rozwoju 
chemii rolnej i fizjologii roślin w Polsce są nieocenione. Stworzył on 
własną szkołę wybitnych naukowców, kadrę przyszłych badaczy i nau
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czy cieli szkół wyższych akademickich i instytutów naukowych w kraju. 
Należał do tych szczęśliwych siewców, którym za życia jeszcze dane było 
zbierać plon swej gigantycznej pracy.

Upadek powstania styczniowego, zlikwidowanie Marymontu, zamknię
cie Instytutu w Puławach wytworzyło dla młodzieży polskiej warunki 
uniemożliwiające kontynuowanie w Warszawie tych, tak świetnie zapo
wiadających się prac nad podniesieniem rolnictwa i dalszym rozwojem 
chemii rolnej w Polsce. Na ponowne krzewienie wiedzy rolniczej i pro
wadzenie badań chemiczno-rolniczych musiała nasza stolica czekać do 
pierwszych lat dwudziestego wieku, kiedy to, w związku z ruchami re
wolucyjnymi ucisk rządu carskiego stawał się wyraźnie słabszy, stwa
rzając warunki bardziej sprzyjające pracy naukowej i kształceniu mło
dzieży. Życie naukowe przenosi się więc do zaboru austriackiego, ze 
wszystkich trzech zaborów najbardziej liberalnego. Do Akademii Rolni
czej w Dublanach pod Lwowem, a później do Studium Rolniczego przy 
UJ ściąga młodzież na studia rolnicze z całej Polski, aby pracować pod 
kierunkiem najwybitniejszych ówczesnych przedstawioieli nauki rolniczej 
w kraju. Widzimy wśród nich, obok Godlewskiego, takich potentatów 
nauki polskiej jak Stefana Jentysa, Helenę i Seweryna Krzemieniewskich, 
Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego, Sławomira Miklaszewskiego, Broni
sława Niklewskiego, Adama Prażmowskiego i wielu innych. Ich pionier
skie prace z zakresu chemii rolnej i pokrewnych jej dyscyplin, jak gle
boznawstwo i mikrobiologia, wniosły poważny wkład do nauki polskiej 
i światowej. Wielu z nich prowadziło nie tylko prace ściśle naukowe i dy
daktyczne na wyższych uczelniach, ale zajmowało się przekazywaniem 
wiedzy rolniczej bezpośrednio wsi polskiej na najrozmaitszej drodze, przez 
urządzanie odczytów i pogadanek, zakładanie pokazowych doświadczeń 
nawozowych w terenie, organizowanie laboratoriów kontroli nawozów 
sztucznych ukazujących się wówczas na rynku dtp. Szczególne zasługi na 
tym polu położyli Stefan Jentys i Józef Mikułowski-Pomorski. Byli oni 
kontynuatorami prac Teofila Cichockiego, kierownika Pracowni Chemicz
nej Towarzystwa Rolniczego na Służewie, który już w roku 1859 prowa
dził w Warszawie działalność naukowo-usługową z zakresu analizy gleby, 
nawozów i produktów pochodzenia roślinnego, był więc prekursorem 
dzisiejszych stacji chemiczno-rolniczych.

O ile chemia rolna już na przełomie XIX d XX wieku osiągnęła po
ziom naukowy nie ustępujący bynajmniej ówczesnemu europejskiemu, 
polski przemysł nawozowy czekać musiał na swą budowę do odzyskania 
niepodległości państwa w 1918 r. Poza nielicznymi fabrykami w zaborze 
pruskim na ziemiach polskich w owych czasach nie było właściwie ani 
jednej większej fabryki nawozów sztucznych.

Rok 1918 przynosi nam wolność, a z nią możliwość nie tylko budowy
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nowych ośrodków naukowych uniwersyteckich, ale własnego rodzimego 
przemysłu nawozowego. Poważnie rozwijają się utworzone w 1906 r. K ur
sy Wyższe Rolnicze, przekształcone ostatecznie w 1918 r. na Szkołę Głów
ną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, powstają nowe uczelnie 
w Poznaniu i Wilnie, następuje odnowienie Instytutu Gospodarstwa Wiej
skiego w Puławach. Grono dawniejszych uczonych powiększają młodzi, 
jak np. pracujący we Lwowie Jan Żółciński i Arkadiusz Musierowicz, 
w Krakowie Władysław Vorbrodt i Jan  Włodek, w Warszawie Marian 
Górski, w Poznaniu Feliks Terlikowski.

Rozpoczyna się nowy okres rozwoju chemii rolnej w Polsce, okres 
równie bogaty jak przedwojenny. Ukazują się prace nad humifikacją m a
terii organicznej w glebie, nad wpływem substancji próchnicznych na 
rozwój roślin, nad sposobami przechowywania obornika i przemianami 
zawartych w nim związków azotowych, nad gnojowicą, nad właściwościa
mi fizykochemicznymi gleb ze szczególnym uwzględnieniem odczynu 
i wapnowania gleb kwaśnych, nad fosforytami i związkami fosforowymi 
roślin, nad wartością nowych nawozów, nad złożami karpackimi soli po
tasowych, nad uprawą i nawożeniem niektórych roślin uprawnych i wiele 
innych. Stanowią one duży wkład do polskiej i światowej nauki o żyzno
ści gleby i nawożeniu.

Hamowany dotąd we wszystkich trzech zaborach rozwój przemysłu 
nawozowego znajduje teraz bardziej odpowiednie dla siebie warunki. 
W okresie pierwszych 20 lat Polski powojennej powstają dwie wielkie 
fabryki związków azotowych w Chorzowie i Mościcach, zbudowano kil
kanaście fabryk superfosfatu, a szyby w Kałuszu i Stebniku zaczynają 
wydobywać na powierzchnię pierwsze sole potasowe, oddawane w formie 
surowej lub po przeróbce rolnictwu jako nawozy potasowe. Ten wielki 
wysiłek naszego narodu będzie zawsze związany z nazwiskami Ignacego 
Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

A kiedy się zdawało, że trudności, z jakimi musieliśmy się borykać 
w pierwszych latach naszego niepodległego bytu, ustępować będą z roku 
na rok niezłomnej woli naszego narodu, spada na kraj nasz jedna z naj
większych katastrof, jaką pamiętają nasze dzieje, kataklizm mogący 
skończyć się nie tylko zniszczeniem naszego państwa i stratą niepodleg
łości, ale biologicznym zniszczeniem całego naszego narodu. Wrzesień 
1939 r. rozpoczyna najcięższe dla narodu lata ucisku, prześladowań, aresz
towań, męki w obozach koncentracyjnych, lata ogromnych strat nie tylko 
materialnych, ale — co najcięższe — strat osobowych.

Ale naród nie załamuje się, czeka i wierzy. Kontynuuje walkę nie 
tylko z orężem w ręku na ziemiach obcych, ale i w kraju. Zamknięte 
uczelnie zastępują zakonspirowane tajne komplety dla młodzieży, kursy 
organizowane pod różnymi pretekstami przez pracowników polskich
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w izbach rolniczych, instytutach naukowych i stacjach chemiczno-rolni- 
czych, pod zmienionymi niemieckimi szyldami. Jest to niezapomniana 
karta historii także i w chemii rolnej, czekająca na bardziej szczegółowa 
opracowanie.

Rok 1944 dla Lubelszczyzny, a rok 1945 dla reszty kraju przynosi 
nam wreszcie wolność i możność powrotu do przedwojennych warszta
tów pracy. Zastaliśmy je w stanie tak wielkiego zniszczenia osobowego 
i materialnego, że zdawało się, iż na odnowienie życia naukowego przyj- 
dziie nam czekać bardzo długo. Taki sam obraz przedstawiał się i na od
cinku rolnictwa polskiego w ogóle. Dekret PKWN daje wsi reformę rolną, 
ale odzyskane ziemie zachodnie wymagają zagospodarowania. Tymczasem 
brak ludzi, zabudowań, siły pociągowej żywej i maszyn opóźnia odbudo
wę. Trzeba było czekać wiele lat na ich pełne scalenie się z macierzą. 
Podobnie miała się rzecz i z naszym przemysłem nawozowym. Hitlerow
cy widząc swą klęskę likwidowali go stopniowo i systematycznie, wywo
żąc urządzenia -i niszcząc fabryki. Odbudowę fabryk dawnych i budowę 
nowych trzeba było zaczynać niemal od nowa. Wymagało to czasu, ale 
gdy dzisiaj z perspektywy ćwierćwiecza Polski Ludowej, które właśnie 
w tym roku obchodzimy, patrzymy na odbudowę życia naukowego i prze* 
mysłu nawozowego, to trudno uwierzyć, że potrafiliśmy tego dokonać 
w tak krótkim czasie. Dowodzi to nadzwyczajnej prężności i niespożytej 
siły, zdawałoby się fizycznie i moralnie zdeptanego narodu. Odbudowano 
przedwojenne uczelnie rolnicze, zorganizowano kilka nowych, uruchomio
no Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz utworzono po 
wojnie stacje chemiczno-rolnicze.

Wzrasta poważnie przemysł nawozowy. Do istniejących przed wojną 
dwu fabryk związków azotowych w Chorzowie i Tarnowie przybywają 
fabryki w Kędzierzynie, Puławach, a ostatnio we Włocławku. Rozpoczy
nają one produkcję nie tylko nawozów znanych nam przed wojną, ale 
i nowych, jak wody amoniakalnej i mocznika. Do odbudowanych, a zni
szczonych w czasie wojny fabryk superfosfatu dochodzi ostatnio fabryka 
w Tarnobrzegu produkująca superfosfat w oparciu o rodzimą siarkę, po
zostawioną nam w widłach Sanu i Wisły przez Morze Mioceńskie. 
W Gdańsku powstaje fabryka superfosfatu potrójnego. Obok mączki fos
forytowej krajowej, rolnictwo otrzymuje mączkę fosforytową o dwukrot
nie większej zawartości fosforu z fosforytów zagranicznych. W Bonarce 
pod Krakowem produkowana jest supertomasyna. W Policach pod Szcze- 
cinem buduje się nowy kombinat nawozowy, który w najbliższej 5-latce 
zaopatrywać będzie rolnictwo w nowe nawozy przed wojną nie znane, 
tzw. nawozy kompleksowe, zawierające nie jeden, ale dwa, a nawet trzy 
składniki trio chemicznego NPK. I wreszcie, jakby dla ukoronowania 
tych wszystkich przemian i osiągnięć stoimy w przededniu budowy



10 T. Lityński

własnego przemysłu potasowego, dzięki odkryciu nad morzem, w okolicy 
Chłapowa, niezwykle cennych pod względem nawozowym złóż polihali- 
tów. Wszystko to dokonuje się oczywiście dzięki miliardowym inwesty
cjom przeznaczonym na cele nawozowe przez państwo.

W wyniku tak potężnie rozwijającego się przemysłu nawozowego do
stawy nawozów mineralnych dla rolnictwa wzrastają z roku na rok. I tak, 
gdy przed wojną wysiewaliśmy zaledwie 5 kg, w latach 1948-1952 wy
sialiśmy już 18, w latach 1964-1967 80, w roku zaś 1970 138 kg NPK na 
1 ha użytków rolnych. Pozwoliło to podnieść plony czterech zbóż z 11,4 
w okresie przedwojennym do 21 q/ha w roku ubiegłym. W planie pers
pektywicznym przewidywane są dalsze zwyżki poziomu nawożenia mi
neralnego do 192 kg w r. 1975 i 230 kg NPK w r. 1980 oraz dalsze zwyżki 
zbieranych plonów.

Równolegle z tymi wielkimi osiągnięciami przemysłu nawozowego 
szły prace naukowe naszych ośrodków chemiczno-rolniczych. Ich zada
niem było przygotowanie rolnictwa do wielkich przemian, do przyjęcia 
zwielokrotnionej, w porównaniu ze stanem przedwojennym, masy nawo
zów mineralnych i stworzenia dla nich takich warunków glebowych, 
które zapewniałyby maksymalne wykorzystanie ich przez rośliny, a po
średnio uzyskiwanie możliwie największych plonów.

Warunki glebowe nie zapowiadały niestety dobrych efektów nawoże
nia mineralnego. Ogromna większość naszych ziem w okresie międzywo
jennym, a również podczas okupacji, nie była przygotowana w ogóle do 
racjonalnego użyźniania ich nawozami mineralnymi. Mimo przedwojen
nych prac nad odczynem i wapnowaniem, praktyka rolnicza zapomniała 
o istnieniu wapna, o tym najtańszym środku poprawiającym zarówno 
właściwości fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne gleby. W tych warun
kach, w wyniku stałego odprowadzania wapna z plonami i wypłukiwania 
go przez opady, niszczeniu ulegała struktura, pogarszał się odczyn, za
mierało życie biologiczne gleby. Należało przystąpić przede wszystkim do 
rozeznania stopnia zaniedbania przez masowe oznaczanie odczynu gleb 
w całym kraju. Trzeba było zorganizować odpowiednie placówki chemicz
ne, wyposażyć je w potrzebną aparaturę i oddać w ręce dobrze przeszko
lonego personelu naukowego.

Powstanie tych placówek — stacji chemiczno-rolniczych — powoła
nych uchwałą Prezydium Rządu w r. 1954 jest niewątpliwą zasługą Ma
riana Górskiego. Powstawały one stopniowo, dziś jest ich 17 (w każdym 
mieście wojewódzkim). W wyniku zakończonej w 1961 r. I rotacji badań 
okazało się, że 58% użytków rolnych naszego kraju ma odczyn mocno 
kwaśny i kwaśny, 25% — odczyn słabo kwaśny, a tylko 17% — odczyn 
obojętny i zasadowy.

Pozostawienie takiego stanu osłabiłoby poważnie efektywność nawo
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zów mineralnych, wyprodukowanych tak wielkim nakładem kosztów 
przez przemysł i dlatego równolegle z pracami stacji i w oparciu o ich 
rozpoznanie co do potrzeb wapnowania rozpoczęta została, zwłaszcza 
w latach ostatnich, w całym kraju „akcja wapnowania gleb”. Na szczęście 
mamy w kraju poważne zasoby surowca wapniowego, który można użyć 
bądź w formie surowych mączek wapniowych, bądź w formie wapna pa
lonego albo pod postacią odpadów wapniowych różnych gałęzi przemysłu 
sodowego, celulozowego, cukrowniczego, siarkowego itp. Akcja ta powin
na według badań IUNG przynieść doraźne efekty produkcyjne, wyraża
jące się we wzroście plonu roślin wymagających wapnowania w granicach 
1 q z hektara w przeliczeniu na ziarno.

Prace nad odczynem, nawozami wapniowymi i wapnowaniem były 
dużym osiągnięciem chemii rolnej w okresie powojennym. Dały one duże 
korzyści nie tylko praktyce rolniczej, ale i nauce, powiększając nasze 
piśmiennictwo naukowe o poważne prace podstawowe z tego zakresu. 
Zyskały one dobrą ocenę i za granicą, czego dowodzi choćby fakt powie- 
rżenia Polsce w ramach współpracy państw socjalistycznych RWPG koor
dynowania pracami nad wapnowaniem gleb.

Drugim, równie dużym osiągnięciem chemii rolnej w 25-leciu Polski 
Ludowej były prace nad rozeznaniem stanu zasobności gleb w przyswa
jalne dla roślin makro- i mikropierwiastki. I te prace w skali krajowej 
prowadzone były przez stacje chemiczno-rolnicze. Okazuje się, że i pod 
tym względem gleby nasze są dalekie od stanu zadowalającego.. I tak dla 
fosforu znaleziono 56%, a dla potasu aż 65% gleb .źle zaopatrzonych w te 
składniki pokarmowe.

Niewiele lepiej przedstawia się sprawa z magnezem. Okazuje się, że 
jedna trzecia naszych gleb, szczególnie gleby lekkie i kwaśne, jest niedo
statecznie zaopatrzona w ten pierwiastek i czeka na magnezowanie. Po
dobnie mają się rzeczy z mikroelementami, których niedobory zaczynają 
coraz poważniej występować w naszych glebach w wyniku prowadzenia 
gospodarki intensywnej, silnie wyczerpującej glebę i nieuzupełniania 
w pełni odprowadzanych z plonami mikroskładników.

Wszystkie te prace miały duże znaczenie dla gospodarki narodowej 
kraju. Pozwoliły one na opracowanie planów nawożenia gleb w poszcze
gólnych gospodarstwach indywidualnych, uspołecznionych i państwo
wych, decydowały o rozdziale nawozów mineralnych w skali kraju, wo
jewództw, powiatów i gromad, umożliwiały opracowanie wytycznych 
rozwoju przemysłu nawozowego w Polsce oraz importu nawozów mine
ralnych i surowców do ich produkcji. Nie mniejsze znaczenie miały one 
dla nauki. Opierały się bowiem o badania podstawowe, prowadzone w ka
tedrach chemiczno-rolniczych nad metodyką oznaczania przyswajalnych 
form składników pokarmowych w glebie, wpływem różnych czynników
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na ich przyswajalność, dynamikę w glebie itp. Stanowią one cenne karty 
dorobku powojennego wielu naszych chemików rolnych.

Na przyjęcie wysokich dawek nawożenia mineralnego należało przy
gotować nasze gleby również i od strony zawartości w nich materii orga
nicznej. Tworzy ona bowiem naturalny bufor zabezpieczający włośniki 
korzeniowe przed uszkadzającym działaniem zbyt dużych stężeń roztwo
rów glebowych, a same zaś składniki pokarmowe chroni przed ich wy
płukiwaniem z gleby przez opady. Toteż wiele prac poświęcono próchnicy 
glebowej i nawozom organicznym. Jest rzeczą szczególnie znamienną, że 
właśnie w dobie wyraźnej przewagi nawozów mineralnych nad organicz
nymi te ostatnie nie tylko nie tracą, ale przeciwnie, zyskują na znaczeniu« 
Nawożenie kompleksowe organiczno-mineralne wydaje się dzisiaj nawet 
bardziej potrzebne niż wczoraj, kiedy gleby nasze słabo zaopatrywane 
były w nawozy mineralne.

Widzimy więc liczne publikacje poświęcone obornikowi i innym na
wozom organicznym, jak gnojówce, gnojowicy, torfowi, kompostom i na
wozom zielonym, a obok nich biegną prace metodyczne nad oznaczaniem 
ilości próchnicy w glebie, nad jej składem chemicznym, rolą poszczegól
nych jej frakcji, nad procesami humifikacji materii organicznej, nad 
oznaczaniem ilości resztek pożniwnych w glebie, nad bezpośrednim wpły
wem próchnicy na rozwój roślin i wiele innych. Wszystkie one składają 
się na poważny dorobek chemii rolnej w ostatnich 25 latach po wojnie.

Duże usługi oddała chemia rolna rolnictwu i na odcinku badań nad 
nowymi nawozami mineralnymi. Wymienić tu trzeba przede wszystkim 
prace nad oceną przydatności wody amoniakalnej oraz mocznika jako 
nowych form nawozów azotowych. Wykazały one równowartość ich z in
nymi nawozami azotowymi. Wynikiem ich było wprowadzenie obu tych 
nawozów do praktyki rolniczej.

Duży areał gleb kwaśnych, jak i posiadanie w kraju własnych złóż 
fosforytów w Annopolu nad Wisłą, zachęcały do zużytkowania tego na
turalnego surowca do celów nawozowych pod postacią mączki fosforyto
wej. Sprawa nie była całkiem nowa, gdyż jeszcze w okresie międzywo
jennym została ona opracowana przez Władysława Vorbrodta w sensie 
pozytywnym, chodziło jednak o spopularyzowanie mączki fosforytowej, 
zwłaszcza w rejonach, w których niewiele ustępuje ona nawozom typu 
supertomasyny. Utworzona została nawet do tego celu w roku 1957 przy 
Ministerstwie Chemii Komisja Nawozowa, która prowadziła tę akcję na 
terenie całego kraju, oddając na potrzeby rolnictwa „annofos” cieszący 
się uznaniem zwłaszcza na południu kraju. Wiele prac poświęcono rów
nież termofosfatowi magnezowemu i innym nawozom fosforowym.

Brak własnych złóż soli potasowych zachęcił do prowadzenia badań 
nad możliwością zużytkowania pyłów zatrzymywanych przez elektrofil-
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try  cementowni jako nawozów potasowych. Niestety, mimo wysokiej ich 
wartości nawozowej nie znalazły one zastosowania w rolnictwie polskim, 
choć jest rzeczą znaną, że wiele państw europejskich nie mających wła
snych złoży soli potasowych stosuje je od wielu lat z pożytkiem u siebie 
Wiele nadziei przywiązujemy do odkrytych niedawno nad morzem złoży 
polihalitów nad Zatoką Pucką. Są one obecnie przedmiotem badań wielu 
naszych placówek chemiczno-rolniczych.

W związku z budową fabryki w Policach prace chemiczno-rolnicze 
koncentrowały się wokół przeanalizowania i przedstawienia przemysłowi 
nawozowemu postulatów co do iloś:i i jakości nawozów wieloskładniko
wych, najbardziej odpowiadających potrzebom rolnictwa, jak i prowa
dzenia prac wstępnych nad wartością nawozów typu nitrofosek i amo- 
fosek.

Poważne wyniki uzyskała chemia rolna w okresie powojennym w dzie
dzinie badań nad terminami i techniką stosowania nawozów mineralnych. 
Wyniki wielu z nich zostały oddane rolnictwu i są już dziś wykorzysty
wane przez praktykę rolniczą. Przyczyniły się one w dużym stopniu do 
uzyskiwania przez dzisiejsze rolnictwo zwyżek plonów dzięki bardziej 
racjonalnemu stosowaniu nawozów mineralnych, zmniejszeniu ich strat 
w drodze wypłukiwania, podnoszenia ich efektu nawozowego za pomocą 
granulacji, siewu rzędowego itp. Przyniosły też one rolnictwu duże zyski 
ekonomiczne w organizacji pracy, wykorzystując na przykład możliwość 
przesunięcia w gospodarstwach wiejskich pewnych prac nawozowych 
z miesięcy szczytowych wiosennych na terminy o mniejszym nasileniu 
prac. Miały one aspekt nie tylko czysto praktyczny, ale i naukowy, wy
jaśniając wiele zagadnień dotąd mało poznanych, jak np. zjawisko okre
sów krytycznych w odżywianiu się roślin fosforem i wiele innych.

Jakkolwiek miernikiem efektywności naukowej nie jest ilość tytułów 
i arkuszy wydawniczych, jakie ukazują się drukiem, to jednak niewątpli
wie dają one pewien pogląd na osiągnięcia danej dyscypliny dla nauki 
i praktyki rolniczej. Przedstawienie liczbowe i opanowanie merytoryczne 
pełnej bibliografii publikacji, jakie ukazały się w chemii rolnej w minio
nym okresie 150 lat czeka na historyka nauki. Już jednak pobieżny rzut 
oka na półki naszych bibliotek wskazuje na bogatą spuściznę literaturo
wą, jaką otrzymaliśmy zarówno przed wojną, jak i w okresie 25-lecia 
Polski Ludowej. Znajdziemy w niej obok prac oryginalnych, badawczo- 
-naukowych, drukowanych w Rocznikach Nauk Rolniczych, Rocznikach 
Gleboznawczych, Pamiętniku Puławskim, zeszytach naukowych, wydaw
nictwach PAN i towarzystw naukowych, w wydawnictwach zagranicz
nych, również prace o charakterze przeglądowym, kompilacyjnym w Po
stępach Nauk Rolniczych, a także prace o charakterze monograficznym 
i podręcznikowym, oraz wiele tytułów skryptów itp.
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Stanowią one piękną kartę historii chemii rolnej w Polsce. Należy 
podkreślić duży wkład na tym odcinku Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego. Szpalty Roczników Gleboznawczych oraz wydawany przez 
PTG Przegląd Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej były wielką po
mocą dla naszych pracowników naukowych.

Nie mniejszym dorobkiem poszczycić się może chemia rolna i na od
cinku wdrażania uzyskiwanych wyników do praktyki rolniczej. To upo
wszechnianie szło wieloma drogami: przez publikacje naukowo-popular- 
ne, broszury, ulotki, artykuły w prasie, audycje radiowe i telewizyjne 
oraz liczne kursy szkoleniowe na wszystkich szczeblach wykształcenia. 
Mimo wszystko wydaje się, że przekazywanie badań naukowych prakty
ce rolniczej odbywa się u nas zbyt wolno, a wiele prac pozostaje ciągle 
w archiwach laboratoryjnych i czasopismach naukowych.

Jak ocenić należy nasz dorobek? Ostateczna ocena nie należy do nas. 
gdyż będąc współtwórcami tego dorobku moglibyśmy ocenić go zbyt su
biektywnie. Wydaje się jednak, że w okresie 25-lecia pracowaliśmy dobrze 
i że wiele zrobiliśmy dla rozwoju nauki i postępu rolnictwa w naszym 
kraju. Należy bowiem pamiętać, że uzyskane przez nas osiągnięcia do
konane zostały faktycznie w czasie daleko krótszym, najwyżej 15-letnim, 
pierwsze 10-lecie pochłonęły bowiem wysiłki nad odbudową i budową od 
nowa warsztatów naukowych, nad wyposażaniem ich w aparaturę, przy
gotowaniem i wyszkoleniem młodej kadry itp. A wyposażenie, niestety, 
do dzisiaj nie jest zadowalające. Brak bardziej nowoczesnej aparatury 
hamował, a często w ogóle uniemożliwiał prowadzenie badań na najwyż
szym poziomie naukowym. Dalszy rozwój chemii rolnej będzie w dużym 
stopniu zależał od zaspokojenia głodu aparaturowego naszych laborato
riów i większej pomocy ze strony kadry sił technicznych, która jest u nas 
za szczupła. Na tle tych warunków, w jakich pracowaliśmy, tym bardziej 
dodatnio ocenić musimy dorobek naszego 25-lecia.

Ale choć zrobiliśmy dużo, jeszcze więcej mamy do zrobienia w latach 
najbliższych. Kontynuując badania dotychczasowe powinniśmy zwrócić 
uwagę zwłaszcza na te zagadnienia, które dotąd w mniejszym stopniu 
były przedmiotem naszych badań, a które mają znaczenie bądź dla gospo
darki narodowej, bądź dla zdrowia człowieka. Dokonując jak najstaran
niejszej selekcji tematów, unikniemy może zbyt dużego dotychczasowego 
ich rozproszenia, a włożony wysiłek pozwoli na szybsze ich zakończenie 
i przekazanie praktyce rolniczej. Powinny one być prowadzone w wię
kszym niż dotąd stopniu kompleksowo przez powołany do danego tematu 
zespół pracowników naukowych, nie tylko chemików rolnych, ale glebo
znawców, mikrobiologów, uprawowców, żywieniowców, fizjologów, biolo
gów, a nawet lekarzy. Pozwoli to na bardziej wszechstronne ich opraco
wanie. Również i dotychczasowa współpraca między chemią rolną a prze
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mysłem nawozowym powinna być nie tylko dalej utrzymywana, ale jak 
najbardziej pogłębiana. Przemysł nawozowy pracuje przecież dla rolnic
twa, a chemia rolna stanowi pomost, który łączy oba te piony gospodarki 
narodowej ze sobą. Udział przemysłu nawozowego w obecnej Sesji Nau
kowej 150-lecia Chemii Rolnej jest dobrym horoskopem tej współpracy 
na przyszłość.

Taka oto jest historia naszego 150-lecia. Wymaga ona bardziej dokład
nego opracowania niż dać to może wykład akademicki. Zrobiliśmy dużo. 
Mogliśmy w przeszłości na pewno zrobić znacznie więcej, gdyby nie bu
rze, które przechodziły przez nasze ziemie. Jest jedna rzecz, która napa
wa nas szczególną otuchą. Oto kiedy po wojnie zaczęliśmy kontynuować 
pracę, było nas bardzo niewielu, dziś widzimy cały zastęp dzielnych i do
brze przygotowanych naszych następców. To daje nam gwarancję, że trud, 
jaki włożyli w rozwój polskiej chemii rolnej wielcy nie żyjący już 
dziś nasi poprzednicy i ten, jaki staraliśmy się do niego dodać my, tu 
obecni, będzie dalej kontynuowany i nie pójdzie na marne.
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