
STULECIE KATEDRY CHEMII ROLNEJ W KRAKOWIE

Katedrę Chemii Rolnej w Krakowie powołano w 1890 roku jako pierwszą samo
dzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną utworzonego w tym samym roku Studium 
Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na kierow
nika Katedry, z prawem prowadzenia wykładów z fizjologii roślin, poproszono Emi
la Godlewskiego, profesora Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, sławnego już 
wówczas uczonego.

Profesor Emil Godlewski znany był w tym czasie jako wybitny badacz w nowej 
wówczas gałęzi wiedzy botanicznej — fizjologii roślin. Należy jednak zaznaczyć, że 
pierwszą pracą, jaką wykonał jeszcze jako student Szkoły Głównej w Warszawie, 
była eksperymentalna rozprawa o właściwościach sorpcyjnych gleby, czyli tematycz
nie ściśle z chemią rolną związana. Po objęciu Katedry Chemii Rolnej prace z zakre
su fizjologii roślin kontynuował, ale równocześnie powrócił do badań w dziedzinie 
chemii rolnej. Dotyczyły one głównie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozo
wych roślin oraz wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na wielkość i skład 
chemiczny plonów.

W okresie między I a II wojną światową kierownictwo Katedry, wchodzącej od 
1923 roku w skład Wydziału Rolniczego UJ, sprawował profesor Władysław Vor- 
brodt. Katedra koncentrowała się wówczas na badaniach nad wartością nawozową 
mączki fosforytowej i metodyce oznaczania różnych form fosforu w roślinie.

Po II wojnie światowej problematyka badawcza Katedry, działającej od 1953 ro
ku w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej, a z kolei od 1972 roku w Akademii Rolni
czej, prowadzona przez profesora Tadeusza Lityńskiego i następnie Jego uczniów, 
została znacznie rozszerzona. Prowadzone są tu badania nad oceną nowych nawozów 
mineralnych i poszukiwaniem surowców do ich produkcji, opracowaniem nowych 
sposobów stosowania nawozów, wpływem nawożenia mineralnego na właściwości 
gleby i jakość plonów, potrzebą nawożenia mikroelementami oraz zachowaniem się 
metali ciężkich w glebie i wpływem różnych właściwości gleby na ich fitoprzyswa- 
jalność.

Z okazji 100-lecia działalności Katedry zorganizowano w dniach 20 i 21 czerwca 
1990 гокц sympozjum naukowe z udziałem gości zagranicznych nt. Ekologiczne 
aspekty stosowania nawozów i zanieczyszczenia gleb składnikami o toksycznym dzia
łaniu. W czasie sympozjum wygłoszono 18 referatów, a na sesjach plakatowych 
przedstawiano 90 prac. W niniejszym zeszycie Roczników Gleboznawczych zamie
szczono prace referowane na tym Sympozjum.
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