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Przedmowa:
Nasionoznawstwo jest jednym z drobniejszych, lecz nie mniej przez to bardzo ważnym działem nauk
rolniczych, ponieważ od znajomości tego działu zależy, w dużej mierze, możność wykorzystania pracy
rolniczej. Jest to nauka ściśle praktyczna, zadaniem której jest odpowiedzieć na pytanie, co warte są
nasiona i co trzeba wziąć pod uwagę, aby się o tym przekonać. Jako nauka praktyczna,
nasionoznawstwo dotąd oparte jest bardziej na doświadczeniu codziennem niż na ścisłych badaniach
naukowych. Zwłaszcza tyczy się to niektórych jego działów, jak np. t. z. doraźnej oceny nasion, który
jest czysto empirycznym, tak też musi być traktowanym w niniejszym podręczniku. Celem mej pracy
jest zaznajomienie czytelników w sposób zwięzły i dostępny z istotą zagadnień nasionoznawczych
oraz z metodami, któremi nasionoznawstwo w swych badaniach posługuje się. Za właściwe też
uważałem dodać w końcu broszury rozdział, traktujący o organizacji nasiennictwa, gdyż tylko ta
organizacja pozwoli oprzeć nasionoznawstwo na podstawie najracjonalniejszej i zakreślić mu
najwłaściwsze granice.
Zakończenie:
Państwo, a zwłaszcza jego skarb ze względu na własny interes, wynikający choćby stąd, że przez
ulepszenie materiału siewnego zwiększa się rentowność warsztatów rolnych, a z nią i siła podatkowa
rolnictwa, winno nie szczędzić swej pomocy dla zapewnienia Instytucjom hodującym i produkującym,
oceniającym je nadzorującym nasiennictwo i wreszcie uczciwie ułatwiającym tak sprzedaż jak i
nabycie nasion, możności prawidłowego rozwoju. Groźnym jest również & 9 Ustawy o reformie rolnej
z dn. 20 lipca 1919 roku, pozwalający na ochronę gospodarstw nasiennych lecz tych tylko, które
istniały do dn. 1/I 1919 roku. Gdyby on został zastosowany w całej pełni, nie mogłoby powstać żadne
nowe gospodarstwo i zdani bylibyśmy na łaskę zagranicy tak w hodowli nowych odmian, jak i w
produkcji nasion dla siebie, nie mówiąc już o możności wywozu zagranicę, co jest ze wszech miar i
wskazane i pożądane ze względu na dochody, jakie daje i wpływy, jakie wytwarza. Na to jednak życie
napewno jakieś wyjście szczęśliwe, zgodne z potrzebami państwa i społeczeństwa, znajdzie i, jak już
wykazują liczne przykłady – znajduje.

