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Красильщик Ісак Матвійович (Іцик Мойшевич) (1857-1921) – 

російський ентомолог, доктор природничих наук [9]. Народився 1857 

року у Кишеневі у єврейській родині. Закінчив 1882 року 

природниче відділення фізико-математичного факультету 

Новоросійського університету в Одесі. У 1882 році захистив 

докторську дисертацію «К истории развития и систематике рода 
Polytoma Ehrenberg» («Записки Новороссийского общества 

естествоиспытателей», 1882). Учень І. І. Мечнікова, разом з ним 

провів ентомологічні дослідження у Бессарабській, Подольській, 

Полтавській та Херсонській губерніях. З 1883 року був розслідувачем-

експертом одеської Філоксерної комісії Спілки сільського 

господарства Південної Росії [1]. Того ж року був запрошений до м. 

Сміла в Київській губернії на щойно засновану дослідну станцію у 

маєтку графа Бобринського для перевірки ефективності щойно 

відкритого І. І.Мечніковим мікробіологічного методу для боротьби з 

буряковим довгоносиком. Промислове виробництво мускардини 

налагодили 1884 року. У 1885 році Спілка цукрозаводчиків 

асигнувала 10 тис. карбованців золотом на більш масштабні 

випробовування, завод модернізували. Але внаслідок кризи цукрової 

промисловості програма цих виробничих експериментів залишилася 

не виконаною. Вперше провів досліди фумігації проти філоксери [10]. 

У 1904 році заснував у Кишеневі «Бессарабское общество 

естествоиспытателей и любителей естествознания» при Зоологічному 

сільськогосподарському та ремісничому музеї Бессарабського 

губернського земства. У 1911 році при  цьому ж земстві І. М. 

Красильщик організував у Кишеневі Біо-Ентомологічну станцію, яку і 

очолював до 1915 року [6]. Зазначимо, що у Російській Імперії він 

досяг значних успіхів на науковій та адміністративній ниві, ставши 

одним з провідних ентомологів-практиків свого часу. Його перу 

належать, крім філоксерної тематики (перелік налічує більш як 50 

найменувань [9]), десятки праць, присвячених різним аспектам 

боротьби з шкідливими комахами, зокрема «О борьбе с саранчей при 

помощи швейнфуртской зелени в Терской области весной 1900 г.» 

(1901); «К вопросу о действии ядов на насекомых» (1903) [2]; «К 

вопросу о дезинфекции растений путем окуривания» (1909); «Проэкт 

станции для дезинфекции растений от вредителей» (1909); «Луговой 

мотылек и меры борьбы с ним» [4]; «О луговом мотыльке» (1915) [5]; 
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«Как бороться с луговым мотыльком» (1914) [3]; «Дезинфекция 

посадочного материала и семян и способы упаковки ввозимых из-за 

границы растений» (1914).  

Цікава діяльність І. М. Красильщика і як винахідника. Ним 

винайдено оригінальні цинкові кільця для вилову комах (фіксувалися 

на стовбурі дерева) до яких наливали або гас з водою, або 

використовували сухими. Випробування цього пристрою І. М. 

Красильщик провів у Кишеневі на Біо-Ентомологічній станції і перед 

Першою світовою війною експонував його на виставці у Києві. Для 

облаштування протисаранових канав (влаштування відкосу-зводу) 

1885 року вченим була розроблена спеціальна мотика, описана у № 6 

та 9 «Земледельческой газеты» за 1885 рік [7]. За радянських часів, з 

огляду на єврейське походження цей видатний вчений був 

несправедливо забутий і навіть у досить повному «Словаре-

справочнике энтомолога» (1958) [8] за нього не згадується.  
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