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Każda dziedzina wiedzy wymaga od czasu do czasu rewizji poglądów 
i dyskusji na temat czy kierunki i metody badań w niej obrane były na- 
prawdę najwłaściwsze. W dyskusji takiej za podstawę bierze się fakty 
dostarczane przez naukę, a zwłaszcza te najnowsze, i stara się znaleźć 

zarówno błędy i wady popełniane w przeszłości, jak też i środki zaradcze, 

mające na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy. Taki cel ma również 

1 mój głos w dyskusji nad problemami współczesnej ochrony roślin. 

Każdy sad, las czy pole uprawne jest systemem dynamicznym, w któ- 

rym ogół żyjących tam roślin i zwierząt oraz określone środowisko po- 

łączone są wzajemnymi wpływami w jedną całość. Dlatego też każda 

działalność człowieka, która ma zmienić przyrodę dla jego dobra musi 

być oparta na zrozumieniu wszystkich istotnych powiązań w całym 

systemie. Nie można więc zapewnić np. skutecznego zwalczania szkodni- 

ków drogą prostego wynajdywania coraz to nowszych i coraz bardziej 

toksycznych preparatów chemicznych. Zadziwiający rozwój przemysłu 

środków ochrony roślin dał ludzkości groźną i różnorodną broń do walki 

ze szkodnikami. Z drugiej jednak strony zastosowanie tych preparatów 

w oparciu o eksperymentalne stwierdzenie ich toksyczności dla szko- 

dnika, a nie poparte odpowiednimi badaniami przyrodniczymi, wywołało 

nowe nieprzewidziane problemy. | 

Pomimo wielkiego postępu w zakresie mechanizacji zabiegów i poten- 

cjalnej toksyczności preparatów zwalczanie szkodników mało kiedy wy- 

dawało się być tak potrzebne jak dzisiaj. Porównując z czasami prymi- 

tywnej ochrony, jaka miała miejsce kilkadziesiąt lat temu, musimy stwier- 

dzić obiektywnie, że wiele spośród mało znanych dawniej szkodników 

obecnie nabrało poważnego znaczenia gospodarczego. Aby to wyjaśnić, 

przytoczę kilka przykładów. 

Jak wynika z danych kanadyjskich (42, 43), skorupik jabłoniowy 

(Lepidosaches ulmi L.) był wykazywany jako szkodnik o minimalnym zna- 

czeniu gospodarczym. Dopiero od mniej więcej 1930 r. stał się naprawdę 

groźnym szkodnikiem, uszkadzającym tysiące drzew owocowych. Bada- 

nią wykazały, że szkodnik ten nie wyrządzał szkód gospodarczych w sa-
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dach nie pryskanych, chociaż można go także było tam znaleźć w nie- 

wielkiej ilości. We wszystkich wypadkach poważne szkody znajdowane 

były w sadach opryskiwanych, a co znamienne, najsilniej opryskiwane 

sady miały zawsze najgęstszą populację szkodnika. Nowsze badania 

Lorda (33) wykazały, że przyczyną tego zjawiska było wprowadzenie 

od 1930 r. fungicydów siarkowych, które niszczyły wrogów naturalnych 

szkodnika, a zwłaszcza pasożytniczą błonkówkę Aphelinus mytilaspidis 

(LeB), oraz drapieżnego roztocza Hemisarocptes malus (Schimer). W wy- 

padkach kiedy zastosowano fungicydy miedziowe lub organiczne, ci na- 

turalni wrogowie skorupika, rozmnażając się pomyślnie, ograniczali jego 

rozwój. 

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce z przędziorkiem owocowym 

Panonychus ulmi (Koch.), (43,34). Przeciętna ilość przędziorka na Iiść 

w sadzie jabłoniowym opryskiwanym fungicydem miedziowym była wie- 

lokrotnie niższa niż przy zastosowaniu fungicydów siarkowych. Przy- 

czyną tego zjawiska jest zabijanie przez siarkę drapieżców ogranicza- 

jących rozwój przędziorka. 

‘ Tabela 1 

Ilosé przedziorka owocowca (Panonychus ulmi Koch.), roz- 

toczy i jaj na liść przy zastosowaniu różnych fungicydów wg 

Picketta (43) 
  

        
  

Preparat 1944 г. | 1945 г. 1946 г. | 1947 г. 

Fungicyd miedziowy 16 0,1 2,0 46 

Fungicyd siarkowy 170 67,0 166,0 309,0 

W Anglii (11, 12, 13) przeprowadzono wieloletnie badania nad wply- 

wem fungicydów na przędziorka owocowca oraz towarzyszącą mu fauną 

drapieżną. Z badań tych, przeprowadzonych w dużym kompleksie sadu 

o nie zakłóconej biocenozie, wynika, że dwu- lub czterokrotne opryski- 

wanie cieczą siarkowo-wapienną powoduje stały wzrost populacji szko- 

dnika. Doprowadza to w czwartym i piątym roku do masowego brą- 

zowienia i opadania liści (rys. 1 i 2). Wynika to z toksycznego działania 

cieczy siarkowo-wapiennej na drapieżców przędziorka (rys. 2). 

Historia owocówki jabłkówki (Carpocapsa pomonella L.) groźnego 

szkodnika sadów jabłoniowych również przypomina przytoczone wyżej 

przykłady (42, 43). Do mniej więcej 1930 r. szkodnik ten nie miał szcze- 

gólnego znaczenia gospodarczego. Pięcioletnie obserwacje kanadyjskie 

dowodzą przeciętnie dwukrotnie większych szkód w sadach opryskiwanych 

związkami siarki niż przy opryskiwaniu związkami miedzi (42, 43). Rów- 

nież i to zjawisko tłumaczy się toksycznym działaniem siarki na dra- 

pieżców i pasożytów owocówki (rys. 3).
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Przykłady powyższe nie są odosobnione. Podobne i niewątpliwie nie 

mniej znane są fakty stymulowania rozwoju szkodników związane ze 

stosowaniem olejów mineralnych w opryskiwaniu zimowym. Największe 

ilości takich faktów związane jednak są z nowoczesnymi preparatami 

organicznymi, jak np. DDT. Spośród szkodników występujących u nas 

oprócz wspomnianych wyżej dotyczy to wielu zwójek (Tortricidae), ba- 

wełnicy korówki (Eriosoma lanigerum Hausm.), misecznika śliwowego 

(Lecanium corni Bche) oraz wielu innych gatunków mszyc, czerwiów 

i roztoczy (1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 42, 43, 58). 

Na domiar złego coraz poważniejszy staje się problem wytwarzania 

się odporności szkodników na systematycznie powtarzane trucizny. Cur- 

tright (15) podaje, że gdy w 1945 r. zastosował DDT do zwalczania owo- 

cówki jabłkówki ilość porażonych owoców wynosiła na drzewach do- 

świadczalnych 0,5%. Po ośmioletnim stosowaniu DDT ilość porażonych 

owoców w 1953 r. wynosiła dla dwóch różnych koncentracji DDT 94,3% 

i 95,8%. Zjawisko to świadczy, że nawet wielkie odkrycia w dziedzinie 

środków toksycznych są tylko bardzo krótkotrwałym rozwiązaniem pro- 

blemu. Aby uzmysłowić sobie jak szybko może się wytwarzać odporność 

na stosowane środki chemiczne, warto zacytować fakty, które podaje 

Hoffmann (25). 

Hoffmann (25) wymienia szereg preparatów stosowanych przeciw 

Tetranychus telarius L., porównując daty wprowadzenia tych preparatów 

na rynek z datami, w których zanotowano po raz pierwszy pojaw od- 

porności na te preparaty. Jak wynika z tego, odporność wytwarza 31 

bardzo szybko i nieraz już w tym samym roku, w którym preparat 

ukazał się w handlu, lub w kilka lat później.
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Tabela 2 

Odporność Tetranychus telarius L. na środki chemiczne 

według Hoffmanna (25) 
  

Ukazanie się | Pierwszy pojaw 

  

Środek owadobójczy w handlu odporności 

w roku w roku 

HETP, TEPP, parathion 1947 1947 

Sulfotepp 1948 1953 

Ovex 1949 1953 

Schradan, Demeton 1950 1953 

Aramite 1950 1953 

Aramite plus Schradan 1953 1954 

Mitox 1954 1954 

Chlorobenzilate 1953 1954 

Rohm & Hass FW-293 (spray) 1954 1955 

Nauka dostarcza również coraz więcej faktów odnośnie kumulowania 

się środków chemicznych w glebie i ich wpływu na rośliny. Wiemy obec- 

nie, że arseniany ołowiu, stosowane przez kilkanaście lat kilkakrotnie 

w roku dla ochrony sadów jabłoniowych w Ameryce w stanie Washine- 

ton, doprowadziły do skumulowania się w glebie przeciętnie 1400 funtów 

arsenianu na akr i przekształciło te sady w pustynie biologiczne. Podobne 

wypadki notowano i w stanach: Colorado, Louisiana, South Carolina 

i New Jersey. Również insektycydy organiczne, jak DDT, HCH, Chlor- 

dan i inne, kumulują się w glebie na okres wieloletni i działają ujemnie 

na system korzeniowy, wzrost roślin i ich kiełkowanie. Wpływ ten za- 

leży od rodzaju preparatu i jego ilości oraz od rodzaju gleby i rośliny. 

Ogólnie biorąc, długotrwałe stosowanie środków chemicznych degraduje 

glebę i zmniejsza ilość roślin, które można na niej uprawiać, oraz w n.e- 

których wypadkach zmniejsza ich odporność na szkodniki (6, 9, 20). 

Literatura o ujemnych stronach stosowanych środków chemicznych 

na zdrowie ludzkie i na przyrodę wzrasta ostatnio w ogromnym tempie. 

Wystarczy wspomnieć, że np. w American Cyanamid Company w Nowym 

Yorku zebrano już 12000 broszur na ten temat, nie licząc tomów ksią- 

żek i czasopism i zatrudnia się pięcioosobowy personel biblioteczny (21). 

Przytoczone wyżej fakty, wciąż jeszcze zwane tylko „ubocznym” 

działaniem preparatów chemicznych, są dowodem przeżywanego kry- 

zysu ochrony roślin opartej wyłącznie na zabiegach chemicznych. 

Zasadniczym celem ochrony roślin jest trwała i ekonomiczna ochrona 

naszych plonów, a nie wytwarzanie gradacji szkodników przy zwiększo- 

nych nakładach. Stąd też jasno musimy uświadomić sobie przyczyny 

obecnego stanu rzeczy i znaleźć środki zaradcze.
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Jedną z przyczyn jest ekonomika kapitalistycznego przemysłu środków 
ochrony roślin i jego dążności do maksymalnych zysków przy minimal- 
nych nakładach. Stąd też tendencja do olbrzymiej reklamy swoich pro- 
duktów, a równocześnie unikanie zbyt głębokich studiów nad nimi, gdyż 
zwiększa to ogólne koszty produkcji. Przemysł środków ochrony roślin, 
mający olbrzymie zyski, może przeznaczyć poważne sumy na badanie 
swoich produktów. Ponieważ nauka nie dysponuje zwykle takimi su- 
mami, stąd też istnieje możność wpływania prywatnych przedsiębiorstw 
na naukę przez finansowanie badań i kierunków, w których producent 
jest żywotnie zainteresowany. Według danych amerykańskich (21) war- 
tość globalna produkcji przemysłu środków ochrony roślin wynosiła 
w latach 1940—1955: 

1940 r. — 40 milionów dolarów 

1945 r. — 80 » s 

1950 r. — 125 » > 

1955 r. — 275 , , 

planuje sie na lata: 

1965 r. — 500 » » 

1975 r. — 1000 У ” 

Przeciętnie więc wartość produkcji podwaja się co każde 10 lat. Jest 

to najlepszym dowodem, że pomimo olbrzymiej ilości faktów o niebez- 

pieczeństwach chemizacji środowisk przemysł ten nie liczy się z nimi 

w pogoni za maksymalnym zyskiem. W przeciwieństwie do tego możli- 

wości nauki rosną bardzo powoli. Nauka nie jest w stanie odpowiednio 

przebadać nawet części nowowytwarzanych preparatów. Nawet prości 

ludzie orientują się w tym stanie rzeczy. Dowodem tego jest założenie 

przez część farmerów amerykańskich organizacji zwanej „organic far- 

mer”. Celem tej organizacji jest absolutne unikanie wszelkich środków 

chemicznych, od nawozów sztucznych począwszy, a na środkach ochrony 

roślin skończywszy. Organizacja ta ma własne czasopisma i sklepy, gdzie 

można dostać płody rolne nie zawierające szkodliwych trucizn. 
Stąd też słusznie pisze Nowiński (41), że: „szczęściem w nieszczęściu 

jest fakt, że w Polsce przemysł chemiczny, a zwłaszcza w dziedzinie 

pesticidów, nie jest jeszcze ani w przybliżeniu tak rozwinięty jak wiele 

przemysłów kapitalistycznych, a przemysł Polski nie wydaje co roku 

specjalnych i to sporych kwot celem zniweczenia publikacji wykazu- 

jących grozę chemizacji środowisk, jak to praktykuje np. przemysł che- 

miczny w USA”. Stąd też, jeżeli chcemy uniknąć powstania polskich 
„organic farmerów”, musimy zaprzestać naśladowania wszystkiego co 

zagraniczne, a wypracować własne podstawy naukowe ochrony roślin,
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dopasowane do naszych warunków przyrodniczych i do naszej, a nie 
cudzej ekonomiki”. 

W naszym kraju nauka powinna kierować rozwojem przemysłu środ- 
ków ochrony roślin i powinna mieć stworzone możliwości wypracowania 
przyrodniczych podstaw naukowych. Problem jest bardzo trudny i zło- 
żony. Na ten temat powinni wypowiedzieć się najwybitniejsi przedsta- 
wiciele: entomologii, fitopatologii i ekologii. Pozwolę sobie również za- 

prać głos w tej sprawie jako przedstawiciel młodego pokolenia. 

Zdecydowana większość ochroniarzy roślin, a zwłaszcza w rolnictwie, 
ustawiając metodykę pracy badawczej cały problem sprowadza do za- 

gadnień toksykologii i statystyki, podczas gdy problemy biologicznego 

ujęcia biocenoz w ich dynamice — czy względnej równowadze i za- 

burzenia tej równowagi — odsuwają na dalszy plan. Wielu z nich zdaje 

sobie nawet sprawę z takiego stanu rzeczy, ale tłumaczy to tym, że 

przecież dziś mamy do czynienia wyłącznie z biocenozami sztucznymi, 

więc problemy te nie są tak istotne. Rozumowanie to jest z gruntu fał- 

szywe, gdyż przecież takie elementy środowiska, jak np. owady szkodliwe 

i pożyteczne, gleby i ich procesy, zapylanie roślin itp. są częścią składową 

co najmniej w tym samym stopniu biocenoz pierwotnych, jak i wtórnych. 

Podobnie jak w medycynie, tak samo i w ochronie roślin sprawą naj- 

ważniejszą jest właściwa diagnoza. Niestety, tu popełniamy chyba naj- 

więcej błędów i to czynimy je świadomie lub pół świadomie. Przecież do 

dziś na przykład w ochronie sadów nie rozpoznaje się ponad 50% szko- 

dników. Takie nazwy, jak mszyca, zwojka, pędrak, szpeciel, przędziorek, 

czy miodówka są nazwami zbiorczymi, obejmującymi nierzadko kilka, 

a nawet kilkanaście gatunków o często różnej biologii i znaczeniu gospo- 

darczym. Taki stan rzeczy związany jest z brakiem zainteresowań ento- 

mologią oraz z wiarą w to, że środek toksyczny będzie działał jednakowo 

na grupę zwierząt o „małych” różnicach morfologicznych. 

Niestety w wielu wypadkach nauka przeczy takiemu rozumowaniu. 

Np. Huffaker C. B. i Kennett C. E. (28) stwierdzili ciekawy fakt, że dwa 

bardzo blisko spokrewnione gatunki drapieżnych roztoczy z rodziny Phy- 

toseiidae, a mianowicie Typhlodromus reticulatus (Qud.) i T. occidentalis 

(Nes.), występujące na truskawkach w Kalifornii, reagują skrajnie różnie 

na stosowane środki chemiczne. Tak więc Thyphlodromus reticulatus 

(Qud.) jest bardzo wrażliwy na Parathion, podczas gdy T. occidentalis 

(Nes.) nie wydaje się reagować w sposób istotny na ten preparat. 

Ciekawych danych dostarcza Chant (8) z badań przeprowadzonych 

w Anglii. Otóż spośród dwóch drapieżnych roztoczy niszczących przę- 

dziorka owocowca (Panonychus ulmi Koch.), Typhlodromus tiliae Qud. 

wydaje się być mało wrażliwy na ciecz siarkowo-wapienną, podczas gdy 

ginie po opryskiwaniu Captanem. Typhlodromus finlandicus (Qud.) na
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odwrót — ginie pod wpływem cieczy siarkowo wapiennej, a utrzymuje 
populację, gdy stosuje się Captan. 

Należy tu jeszcze dodać, że Typhlodromus finlandicus (Qud.) jest bar- 
dzo aktywnym drapieżcą, zdolnym do likwidacji przędziorków, co wiąże 
się ze sposobami poruszania się po liściu analogicznym jak ofiara i skła- 
da jaja na włoskach liści, przez co są one w pewnej mierze zabezpie- 
czone przed innymi drapieżnikami. Typhlodromus tiliae (Qud.) jest mniej 
aktywny, porusza się prawie wyłącznie wzdłuż głównego nerwu liścia 
oraz składa jaja wzdłuż tego nerwu, gdzie są one łatwo niszczone przez 
inne drapieżniki, jak np. drapieżne pluskwiaki. Z obu tych przykładów 
wynika nie tylko konieczność systematycznych badań nad szkodnikami, 
ale również i nad ich naturalnymi wrogami, a w oparciu o ich biologię 

i ekologię ich znaczenia gospodarczego. 

Podstawą wszelkiej praktycznej działalności producentów roślin w rol- 
nictwie jest kalendarz opryskiwań. Jest to bardzo pożyteczna instrukcja, 
ułatwiająca ogólne zorientowanie się w terminach zwalczania ważniej- 
szych chorób i szkodników. Czy jest to jednak wszystko, co potrzebne jest 

rolnikowi, który musi zdecydować co robić w każdej lokalnej sytuacji. 

Jest on żywotnie zainteresowany w ekonomicznej stronie zabiegów, ich 

celowości, kosztach i spodziewanych zyskach. Stąd też najlepszym roz- 

wiązaniem byłoby naukowe opracowanie prognoz, czyli umiejętności 

przewidywania szkód, przynajmniej dla ważniejszych szkodników czy 

chorób. Tylko w oparciu o takie prognozy rolnik dysponując np. ilościo- 

wym stanem szkodnika oraz odpowiadającym im przewidywanym szko- 

dom będzie w stanie decydować bez wahania, co robić na swoim terenie. 

W amerykańskich plantacjach lucerny opryskiwanie znacznie podnosi 

koszty produkcji. Stąd też rolnik potrzebuje umiejętności przewidywania, 

opartego na naukowo opracowanej prognozie, która pozwoli mu na sto- 

sowanie środków ochronnych tylko wtedy, kiedy są one naprawdę ko- 

nieczne. Ten odwieczny dylemat został rozwiązany w Kalifornii przez 

stworzenie systemu tak zwanego zwalczania nadzorowanego (supervised 

control) (48). Rolnik lub grupa rolników wynajmują entomologa, zwykle 

studenta uniwersytetu, który śledzi populację szkodnika w polu. Na za- 

sadach warunków właściwych dla każdego pola i swojej wiedzy o eko- 

logii szkodników lucerny entomolog przewiduje w okresie wczesnego 

wzrostu rośliny czy szkoda gospodarcza może wystąpić. Jeżeli plon jest 

zagrożony, wówczas może w pewnej sytuacji doradzić wcześniejszy zbiór, 

oprysk wirusami lub bakteriami niszczącymi szkodnika, albo też selek- 

tywnymi preparatami chemicznymi, które niszcząc szkodnika nie wyrzą- 

dzają poważniejszych szkód ich wrogom naturalnym. Tego rodzaju roz- 

wiązanie pozwala fermerom na osiągnięcie najwyższych zysków przy moż- 

liwie najmniejszych nakładach i mniejszej obawie o plon.
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Dużą rolę w praktyce metody chemicznej powinny odegrać rejonizacja 

szkodników i stacje sygnalizacji pojawu szkodników. Zwiększy to znacz- 

nie precyzję stosowanych zabiegów i polepszy ich skuteczność. Stacje 

takie powinny również być dobrym przykładem dla rolników, jak można 

sobie podobne rzeczy zorganizować na własnym teerenie, aby uzyskać 

wskazówki co do rozpoczęcia akcji zwalczania dla warunków lokalnych. 

Jedną z najtrudniejszych spraw wymagających rewizji jest metodyka 

badań stosowana w ochronie roślin. Obecnie zdecydowana większość 

badań opiera się na krótkotrwałych obserwacjach populacji szkodnika, 

przeprowadzonych najczęściej w terenie objętym gradacją, a więc o wy- 

sokim liczbowo stanie szkodnika. Obliczenia przeprowadza się przed za- 

biegiem i kilka razy po zabiegu. 

Główną myślą przewodnią takich doświadczeń jest chęć jak najszyb- 

szego dostarczenia wyników praktyce. Tendencje takie są zrozumiałe, 

zwłaszcza w pracowniach toksykologicznych przemysłu chemicznego, nie 

można jednak wszystkich doświadczeń sprowadzać do takiego typu. Wia- 

domo przecież, że krótkotrwałe doświadczenia przynoszą wprawdzie 

szybciej wyniki, ale wyniki te są niepewne i, jak wykazuje praktyka, 

często błędne. Na przykład pomimo finezyjnych prac zagranicznych (12, 

34), wykazujących stymulujący wpływ związków siarki na populacje 

przędziorków w sadach, w Polsce wciąż jeszcze zaleca się właśnie te 

związki do zwalczania tych szkodników (np. 32). 

Zjawisko stymulacji szkodnika przez środek toksyczny jest jasne 

i proste dla ekologa. Dla toksykologa jednak jest na ogół trudno zrozu- 

miałe. Ten ostatni będzie zalecał zawsze preparaty, które wyraźnie obni- 

zają populację szkodnika w porównaniu do populacji kontrolnej. 

"Toksyczne działanie środka nie jest jednak zaprzeczeniem możliwej 

stymulującej jego działalności na populację szkodnika. Przecież ani Lord 

(34) ani też Collyer i Kirby (12) nie zaprzeczają toksycznemu działaniu 

związków siarki. Stymulujące działanie preparatu nie polega przecież 

na bezpośrednim korzystnym jego działaniu na szkodnika, ale na jego 

toksycznym działaniu na kompleks jego wrogów naturalnych; kompleks 

nigdy nie uwzględniany w badaniach toksykologa. Szkodnik pomimo strat 

we własnej populacji w braku swych naturalnych niszczycieli odbu- 

dowuje ją szybko powyżej poziomu w momencie opryskiwania i, nie 

mając żadnych hamulców w rozwoju, znacznie ten poziom podwyższa. 

Związki siarki działają na kompleks: przędziorek i jego drapieżce, przy 

czym ograniczają bardziej te ostatnie jako ruchliwsze i mniej plenne. 

Dlatego więc kilkuletnie stosowanie tych preparatów prowadzi nieuchron- 

nie do zniszczenia sadu, gdyż w tych warunkach siła rozrodcza roztoczy 

przewyższa możliwości ograniczania ich przez człowieka. 

W porównaniu do związków siarki wyższą ocenę w pracach zagranicz-
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nych zdobył Captan właśnie dzięki temu, że przy swoich własnościach 

grzybobójczych prawie nie działa na przędziorka i jego wrogów. Stwier- 

dzenie stymulującego wpływu danego preparatu może nastąpić jedynie 

w wyniku wieloletnich badań szkodnika i jego entomofagów w nie zakłó- 

conej uprzednio biocenozie reprezentującej duży kompleks roślinny. Nie- 

zrozumienie tych problemów przez badaczy zalecających stosowanie cie- 

czy siarkowo-wapiennej, czy też innych nieselektywnych preparatów, 

powoduje w konsekwencji niekończące się od lat gradacje przędziorków 

i innych szkodników. 

Chcąc wypracować przyrodnicze podstawy dla naszej ochrony roślin, 

musimy traktować każdy zabieg chemiczny jako czynnik ekologiczny 

i w jego ocenie uwzględniać nie tylko wpływ na populację szkodnika, 

ale także i na wszelkie istotne czynniki środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem pożytecznych entomofagów. 

Podstawą każdego doświadczenia jest wybór właściwego obiektu ba- 

dań. Jest to moment niesłychanie ważny, gdyż przewidywane wyniki 

doświadczenia będą istotne jedynie w zastosowaniu do warunków, w ja- 

kich zostało ono wykonane. Wybierane obiekty powinny więc reprezen- 

tować przeciętnie w kraju biocenozy badanych upraw. Przy każdym do- 

świadczeniu należy obowiązkowo podać warunki mikroklimatyczne, spo- 

sób gospodarowania, stosowane formy ochrony roślin oraz opis flory- 

styczny obiektu i terenów sąsiadujących. 

Przy decydowaniu o wielkości obiektu doświadczalnego powinno się 

uwzględniać możliwości migracji badanych populacji. Jest to szczególnie 

ważne w wypadku szkodników doskonale się poruszających, jak np. na- 

siennica trześniówka (Rhagoletis cerasi L.). Przy wyborze obiektów gra- 

dacyjnych z wysokim liczbowo stanem szkodnika, ze względu na małą 

zwykle ilość fauny pożytecznej, należy liczyć się z możliwością migracji 

szkodnika przede wszystkim na drzewa kontrolne, co w rezultacie może 

sztucznie wyśrubować wyniki w doświadczeniu. Stosowane środki che- 

miczne w wielu wypadkach mają wpływ odstraszający na entomofaunę. 

W tych wypadkach mogą powodować koncentrowanie się badanych zwie- 

rząt na drzewach kontrolnych, drzewach nie badanych, oraz na drzewach 

innych kombinacji nie działających odstraszająco. Jak wynika z danych 

Diadieczki (16), na Ukrainie wykorzystuje się tę właściwość przy zwal- 

czaniu przędziorka owocowca (Panonychus ulmi Koch.). Opryskuje się 

tutaj co drugi rząd drzew, przez co zmniejsza się populację szkodnika na 

drzewach opryskiwanych, a zagęszcza populację owadów pożytecznych, 

zwłaszcza drapieżnej biedronki Stethorus punctillum (Ws.) na drzewach 

nie opryskiwanych. Po pewnym czasie następuje wyraźny wzrost popu- 

lacji szkodnika na drzewach opryskiwanych i zmniejszenie się na drze-
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wach nie opryskiwanych, a następnie sytuacia wyrównuje się na skutek 

remigracji biedronek. 

Niezwykle ważne jest, a zwłaszcza w leśnictwie i sadownictwie, wpro- 

wadzenie długoterminowych studiów ekologicznych nad chemicznym 

zwalczaniem szkodników i chorób. Jeden z największych znawców eko- 

logii zwierząt dr A. J. Nicholson (40) wykazał niebezpieczeństwa zwią- 

zane z wykorzystywaniem krótkotrwałych badań nad środkami chemicz- 

nymi. Dr Nicholson (40) kwestionuje, czy środek chemiczny, który daje 

natychmiastowe doskonałe wyniki w zwalczaniu szkodników, będzie da- 

wał takie same wyniki, jeśli będzie stosowany w tym samym terenie 

przez szereg lat. Następstwem redukcji populacji może być wzrost 

populacji przeżywającej, co może być związane z redukcją organizmów 

współzawodniczących. Jest jeszcze inna bardzo ważna możliwość, którą 

przytoczyłem już powyżej, a mianowicie, że dany środek toksyczny sto- 

sowany na szkodnika może równocześnie wywołać wzrost populacji za- 

równo tego samego szkodnika, jak i innych, przez niszczenie ich wrogów 

naturalnych. 

Ciekawy fakt przytacza Templin (56). Otóż przy chemicznym zwalcza- 

niu kuprówki rudnicy (Euproctis chrysorrhoea L.) w warunkach leśnych, 

pomimo uzyskania 70—95% śmiertelności, gradacja trwała 1—2 lata dłu- 

żej w partiach opryskiwanych niż w nie opryskiwanych. Wydaje mi się, 

że trzeba przeprowadzić co najmniej 3—5-letnie systematyczne obser- 

wacje nad wpływem danego środka na tę samą populację szkodnika i to- 

warzyszące mu populacje entomofagow, aby móc na nich opierać zale- 

cenia dla praktyki. W przeciwnym wypadku wyniki mają tylko wartość 

obserwacji, nie są jednak wystarczającym uzasadnieniem do długofalo- 

wych zaleceń. Tylko więc długotermiowe i wszechstronne badania mają 

istotną wartość dla praktyki i mogą zapobiec zgubnym w skutkach zale- 

ceniom, które nieraz potęgują szkody i straty, zamiast im zapobiegać. 

Zwalczanie szkodników i chorób jest problemem ważnym i trudnym. 

Stąd też najistotniejszym celem metody chemicznej powinno być skore- 

lowanie działania środków toksycznych wraz z ograniczającymi rozwój 

szkodnika siłami przyrody. Takie metody, zwane pod nazwą metod kom- 

pensacyjnych, są już szeroko stosowane w Kanadzie i w innych krajach. 

Metody te w swej praktycznej działalności opierają się na środkach se- 

lektywnych, które, likwidując szkodnika, nie wyrządzają poważniejszych 

szkód jego wrogom naturalnym. Rozwijając ideę stosowania środków se- 

lektywnych pragnę zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kierunki: selek- 

tywne terminy, czas działania środka toksycznego i wreszcie konieczność 

wyboru istotnych ogniw w stosunkach szkodnik — entomofag. 

Środki toksyczne powinny być w miarę możliwości stosowane w okre- 

sie, kiedy nie ma licznych wrogów naturalnych szkodnika. Istnieją duże
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możliwości wykorzystania takich terminów, zwłaszcza w oparciu o ba- 

dania nad biologią pożytecznych entomofagów. Np. można stosować 

_ zwalczanie mszyc dwudomowych zaraz po ich pojawieniu się na roślinie 

uprawianej. Są one wtedy prawie zupełnie pozbawione swoich wrogów 

i nie zdążyły uszkodzić rośliny. W praktyce stosuje się zwykle opryski- 

wanie mszyc dopiero w czwartej lub piątej generacji, kiedy zostały 

wyrządzone szkody gospodarcze, a mszyce są dziesiątkowane przez liczne 

biedronki (Coccinellidae), bzygowate (Syrphidae), złotooki (Chrysopidae) 

i inne. 

Najprostszą i najłatwiejszą do sprawdzenia cechą preparatu selektyw- 

nego jest jego krótkotrwałe działanie. Im bardziej precyzyjny jest termin, 

w którym taki środek zostaje użyty, tym bardziej selektywne jest jego 

działanie. Do takich środków należały stosowane dawniej preparaty po- 

chodzenia roślinnego, jak rotenon, nikotyna, pyretrum, czy też stosowana 

dziś ryania. Niszczyły one obok szkodnika tylko część populacji jego 

wrogów naturalnych, to jest aktywnych stadiów, w krótkim czasie po 

opryskiwaniu. Dalsza część populacji tych pożytecznych zwierząt ata- 

kowała pozostałą przy życiu populację szkodnika, co niejednokrotnie 

zwiększało jeszcze jej procentowy udział w jego likwidacji. 

Niewątpliwą selektywność mają także preparaty żołądkowe, które dzia- 

łają w przewodzie pokarmowym szkodnika dopiero po pożarciu opryski- 

wanej rośliny. Są one jednak o wiele bezpieczniejsze w stosunku do 

wielu entomofagów niż w stosunku do człowieka i zwierząt kręgowych. 

Pewną próbą wyjścia z sytuacji są obecnie preparaty systemiczne, 

które odznaczają się na ogół krótkotrwałym działaniem. Niszczą one 

głównie owady ssące, natomiast w znacznie mniejszym stopniu faunę 

pożyteczną. 

Wszystkie powyższe próby stanowią tylko bardzo ogólne zbliżenie do 

problemu, który operuje terminem wróg naturalny, nie definiując 80 

bliżej. Mało jest chyba dzisiaj tak zaniedbanych i tak ważnych dziedzin, 

jak badania pożytecznych entomofagów, stąd też nie łatwo jest się tutaj 

zorientować ©o do ich realnej przydatności. Równocześnie słyszy się 

coraz to więcej głosów o konieczności kompleksowego rozwiązywania 

problemów ochrony roślin (30, 31, 47, 58, 59, 60). Jest to bardzo słuszne. 

Wydaje mi się jednak, że zanim będziemy mogli w praktyce zwalczać 

kompleksowo szkodniki, musimy zbudować jakiś pośredni pomost, po 

którym dążylibyśmy do metody kompleksowej. Taki pomost może stwo- 

rzyć wytypowanie istotnych powiązań w układzie szkodnik — entomofag. 

Zrozumiałe jest przecież, że nawet stosując środki selektywne spośród 

nieraz kilkudziesięciu lub wieluset znanych wrogów naturalnych danego 

szkodnika, przy jego zwalczaniu nie da się oszczędzać wszystkich. Stąd 

też powstaje konieczność zdefiniowania wroga naturalnego, którego na"
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leży popierać. Wydaje mi się, że taki entomofag powinien być obdarzony 

następującymi cechami: 

I. Wysoki stopień specjalizacji w stosunku do danego szkodnika. 

2. Ścisły związek z cyklem rozwojowym swego żywiciela czy też ofiary. 

3. Wysoka płodność. 

4. Zdolność do likwidowania danego szkodnika poniżej poziomu gos- 

podarczej szkodliwości. 

5. Zdolność do utrzymania swojej populacji przy życiu przy rozrze- 

dzonej populacji żywiciela lub ofiary. 

Oczywiście w zależności od gatunku szkodnika taki wróg naturalny 

będzie przypuszczalnie należał do różnorodnych grup systematycznych. 

Itak np. w wypadku roślinożernych roztoczy będą to drapieżne roztocze 

z rodziny Phytoseiidae. Należą one do wysoko wyspecjalizowanych dra- 

pieżców, żerujących prawie wyłącznie na roztoczach z rodzin: Tetrany- 

chidae, Eriophyidae, czy Tarsonemidae. Wiele z nich, jak np. wspomniany 

już wyżej Typhlodromus (Amblyseius) finlandicus (Qud.), obdarzonych 

jest wysoką zdolnością odnajdywania swojej ofiary. Są one bardzo plenne 

i zdolne do utrzymania populacji szkodnika poniżej gospodarczego mi- 

nimum. Nawet przy tak niskim stanie ilościowym ofiary mogą utrzy- 

mywać swoją populację przy życiu. Także przy braku ofiary mogą żywić 

się: pyłkiem kwiatów, zarodnikami grzybów, czy też sokiem roślin itp. 

W wypadku mszyc najbliższe powyższej definicji są pasożytnicze błon- 

kówki z rodziny Braconidae (Aphidiinae), a w wypadku miodówki jabło- 

niowej Psylla mali (Schmidb), pasożytniczy grzyb Enthomophthora spha- 

erospermae (Fres.) (18). Stąd też w Kanadzie przeprowadza się obecnie 

próby nad znalezieniem selektywnego fungicydu, który by zwalczał par- 

cha jabłoniowego, a nie niszczył tej pożytecznej owadomórki. 

W wielu wypadkach, aby znaleźć odpowiednik wroga naturalnego 

zgodnego z powyższą definicją, trzeba będzie przeprowadzić szczegółowe 

badania nad organizmami pożytecznymi, ich biologią i rolą w różnych 

warunkach środowiska. W ten sposób po znalezieniu środków zaradczych 

na szkodniki, a nie antagonistycznych dla ich najważniejszych niszczy- 

cieli, zapewnimy sobie pomoc przyrody, nie pozbawiając się równocześnie 

możności mądrej ingerencji, kiedy zajdzie ku temu potrzeba. 

Przedstawiony powyżej sposób jest najprostszą próbą opanowania sy- 

tuacji w oparciu o pewien kompleks problemów wyłoniony od strony 

ważniejszych szkodników danej uprawy. Dotychczas zmodyfikowano tylko 

program opryskiwań dla potrzeb sadownictwa w Nowej Szkocji w oparciu 

o wieloletnie studia nad wpływem środków toksycznych na faunę szko- 

dliwą i pożyteczną (33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 55). W sadach realizujących 

ten program trudno jest nieraz znaleźć wiele spośród pospolitych u nas



20 , St. Wiąckowski 

szkodników. Jest to więc konkretnym dowodem możliwości praktycznego 

wy.korzystania ekologii w ochronie roślin. 

Aby wyzwolić się z obecnego kryzysu, należy intensywnie rozwijać 

i inne bezpieczne i ekonomiczniejsze metody niż metoda chemiczna. 

Należą do nich przede wszystkim metody agrotechniczna i biologiczna. 

Rozwój tej pierwszej uzależniony jest nie tylko od entomologów, ale 

przede wszystkim od hodowców i agrotechników. Ze względu na to ogra- 

niczę swe dalsze uwagi do metod biologicznych. 

Metoda biologiczna polega na aktywnym wykorzystaniu przez czło- 

wieka sił przyrody organicznej, celem zabezpieczenia przed powstawaniem 

gradacji, lub obniżenia gęstości populacji szkodliwych zwierząt i roślin. 

Głównym przedmiotem zainteresowań tej metody jest nie tylko niszczenie 

szkodników, ile przede wszystkim głęboka analiza przyczyn powodu- 

jących gradację czy inwazję. Metoda biologiczna jest więc w swej istocie 

metodą profilaktyczną, Ze względu na sposób wykorzystania sił przyrody, 

środki stosowane tą metodą dzielimy na dwie zasadnicze grupy. 

Do pierwszej grupy należą środki pośrednie czyli biologiczna profi- 

laktyka, mające na celu przeobrażanie środowisk w kierunku korzystnym 

dla wrogów naturalnych szkodnika. Drogą do osiągnięcia tego celu jest 

zwykle pomoc naszym naturalnym sprzymierzeńcom w niszczeniu szko- 

dników przez stworzenie im lepszych warunków rozrodu, zimowania, czy 

też bazy pokarmowej. Konkretnym przykładem stosowania środków tej 

grupy jest przeobrażanie środowisk roślinnych sadów i lasów. Np. 

w sadach wydziału walki biologicznej Uniwersytetu Kalifornijskiego 

w Riverside wprowadzono bluszcz. Na bluszczu rozwija się licznie nie- 

szkodliwy dla roślin cytrusowych tarcznik Aspidiotus hederae (Vallot.), 

który jest pośrednim żywicielem pasożytów groźnego tarcznika poma- 

rańczy Aonidiella auranti (Mask.). Wprowadzenie bluszczu do sadów po- 

marańczowych zapewnia pomoc tych cennych pasożytów, których obec- 

ność nie dopuszcza do powstawania gradacji tarcznika na pomarańczy. 

Doskonałym przykładem jest ochrona i opieka nad pożytecznym ptac- 

twem owadożernym przez tworzenie remiz ptasich, wywieszanie budek, 

czy też dokarmianie zimowe. Ciekawy dowód wpływu wywieszanych 

budek lęgowych na enotomocenozę leśną przedstawili Borczyński i So- 

kołowski (5). Z ogólnej liczby 163 skrzynek wywieszonych na 30-hek- 

tarowej powierzchni przeciętnego lasu ptaki zajęły 93. Odrzucając w tym 

20 opuszczonych lub zniszczonych skrzynek, ogólnie zwabiono 146 ptaków 

dorosłych, które dały początek 303 ptakom młodym. Stanowiło to razem 

449 ptaków. Obliczając osobno racje pokarmowe dla ptaków wędrownych 

i osiadłych, autorzy ustalili, że w ciągu roku ptaki zjadły 1814,3 kg 

owadów. Przy przeciętnej 10-letniej używalności skrzynek wyniesie to 

18143 kg owadów.
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Cyfry powyższe są raczej zaniżone niż wygórowane, gdyż w oblicze- 

niach posłużono się danymi z hodowli. Wiadomo przecież, że ptaki na 

wolności prowadzą bardziej ruchliwy tryb życia i zużywają olbrzymią 

ilość energii. Muszą przez to pobierać więcej pokarmu niż w niewoli. 

Szczególnie wysokie są racje pokarmowe w zimie, kiedy to tylko inton- 

sywne odżywianie może utrzymać wysoką temperaturę ptasiego ciała. 

Rola ptaków w tym okresie jest szczególnie doniosła, gdyż w zimie ustaje 

działalność innych czynników wrogich dla owadów. Przypadkowy fakt, 

że na terenie badanym przez Borczyńskiego i Sokołowskiego (5) nie wy- 

stąpiły szpaki, powinien również zachęcić i sadowników do popierania 

pożytecznego ptactwa. Przecież już wielkość otworu w skrzynce może 

całkowicie szpaki wykluczyć z takiej akcji. Dlatego też nie można kojarzyć 

akcji popierania pożytecznych ptaków owadożernych z jakimikolwiek 

stratami w sadach. 

Do drugiej grupy należą środki bezpośrednie, czyli biologiczne zwal- 

czanie. Biologiczne zwalczanie, czy też biologiczna terapia, jest to wy- 

korzystanie sił przyrody organicznej do doraźnego zwalczania populacji 

szkodliwych zwierząt czy roślin w celu obniżenia ich szkodliwości i w celu 

zapobieżenia dalszym szkodom. 

Metoda biologiczna zawdzięcza najwięcej sukcesów wprowadzeniu 

i aklimatyzacji obcych entomofagów w ślad za zawleczonym szkodnikiem. 

Metoda ta do dziś dnia budzi wielkie nadzieje. Wiążą się one zarówno 

z istniejącymi u nas szkodnikami, jak też stanowi doskonałą broń przeciw 

zagrażającym nam szkodnikom obcym. 

Poziom wiedzy entomologicznej nie zawsze pozwalał na zanotowanie 

pojawu obcego szkodnika. Znacznie częściej pojaw takiego szkodnika ko- 

jarzono z bliżej nie określonymi przyczynami lokalnymi, aniżeli z jego 

ojczyzną. Masowy pojaw szkodnika nie nasuwał przecież wątpliwości co 

do jego związku z atakowaną przez niego przyrodą. Dziś wiemy jednak, 

jak wielki odsetek poważnych szkodników na różnych kontynentach sta- 

nowią elementy obce. Clausen (10) np. uważa większość szkodników 

amerykańskich za gatunki obcego pochodzenia. 

Przypuszczalnie również i kontynent europejski brał poważny udział 

w nieświadomym przenoszeniu szkodników nie tylko na obce konty- 

nenty, ale także i w obrębie własnych terenów. Nie jest więc wyklu- 

czone, że ilość szkodników obcych w Europie jest dużo większa niż przy- 

puszczamy. Wiele nieporozumień może się wywodzić stąd, że Europa 

dostarczyła najwięcej opisów zwierząt i roślir. Opisy te miały nieraz 

miejsce kilkaset lat później od wypraw handlowych i odkrywczych, które 

w szczególniejszy sposób sprzyjały przenoszeniu się zwierząt i roślin 

z kontynentu na kontynent. Spuścizną tego jest nieraz niczym nie uza- 

sadniona wiara w europejskie pochodzenie większości szkodników.
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Ustalenie prawdziwej ojczyzny zwierzęcia, zwłaszcza w wypadku szko- 
dników pospolicie występujących w różnych częściach świata, nie jest 
rzeczą łatwą. Jednym ze sposobów są badania wrogów naturalnych szko- 
dników oraz ich znaczenia gospodarczego na różnych kontynentach. 
Można przypuszczać, że prawdziwa ojczyzna szkodnika dysponuje wyżej 
wyspecjalizowanymi formami wrogów naturalnych niż na kontynentach 
obcych, gdzie wśród miejscowych entomofagów nie zdążyły się wytworzyć 

tak precyzyjne adaptacje. W związku z tym znaczenie gospodarcze szko- 

dnika w jego ojczyźnie powinno być mniejsze niż na lądach obcych. Na 

podstawie badań własnych przeprowadzonych w Ameryce wiążę duże 

nadzieje z wprowadzeniem niektórych entomofagów niszczących tam 

„europejskie gatunki mszyc i czerwców. Wielką nadzieję wiązać również 

można z badaniami entomofauny azjatyckiej. 

W dzisiejszych czasach, kiedy rozwój techniki poczynił tak wielkie 

postępy, pomimo licznej sieci stacji kwarantannowych, możliwości za- 

wleczenia szkodników znacznie wzrosły. Doskonałym przykładem może 

tu być mszyca Terioaphis maculata (Buckt.), która pojawiła się w 1953 r. 

w Stanie New Mexico w Ameryce i od razu stała się groźnym szkodni- 

kiem lucerny. Pojaw palearktycznego zwierzęcia w terenie śródlądowym 

przypisywany jest samolotom odrzutowym kursującym pomiędzy USA, 

a bazami lotniczymi w Europie lub w Północnej Afryce (17). Dzięki zasto- 

sowaniu metody biologicznej Amerykanie odnieśli wielki sukces w zwal- 

czaniu tej mszycy, który może być uważany za jeden z największych 

sukcesów w biologicznym zwalczaniu mszyc (57). 

Krajami przodującymi w zagadnieniach introdukcji i aklimatyzacji 

pożytecznych entomofagów są dzisiaj USA i Wyspy Hawajskie. W obu 

tych krajach przeprowadzono wieleset prób uzyskując szereg cennych 

osiągnięć. Dalsze miejsca zajmują: Kanada, Fidżi, Australia, Porto Rico, 

Samoa, Bermudy i Związek Południowej Afryki. Kraje europejskie 

zajmują dalekie miejsca. Wśród nich przodują: Francja i Włochy. Polska 

zajmuje jedno z ostatnich miejsc, gdyż zaaklimatyzowano u nas tylko 

ośca korówkowego (Aphelinus mali Hald.), który był jednocześnie roz- 

prowadzony prawie po wszystkich krajach europejskich. 

W Polsce, praktycznie biorąc, zagadnieniem wprowadzania i aklimaty- 

zacji obcych entomofagów nikt się czynnie nie zajmuje. Jest to niesłuszne, 

bo przecież znalezienie istotnych wrogów naturalnych dla niektórych por 

ważniejszych szkodników miałoby ogromne znaczenie. Np. można sądzić, 

że do dziś dnia nie został znaleziony właściwy wróg naturalny stonki 

ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Przecież większość badań 

w tym celu przeprowadzono w Kanadzie, która wszak leży daleko od 

centrów ojczyzny ziemniaka. Niepowodzenia w aklimatyzacji znaleziony ch 

wrogów można upatrywać w bardzo słabej znajomości ich biologii. Dla
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znalezienia właściwych wrogów naturalnych szkodników przeprowadza 

się w Ameryce do dziś wiele wypraw odkrywczych, a w Kanadzie na- 

wiązuje się na olbrzymią skalę zakrojoną współpracę z enotomologami 

wielu różnych krajów. Poszukiwania takie są z pewnością mniej kosztowne 

niż wiele przeprowadzanych u nas badań czy akcji zwalczania, a być 

może przyniosłyby poważniejsze sukcesy niż te ostatnie. 

Duże nadzieje można także wiązać z wykorzystaniem miejscowych en- 

tomofagów. Doskonałym przykładem jest tutai bawełnica korówka (Erio- 

soma lanigerum Hausm.), której ojczyzną są północno-wschodnie Stany 

Zjednoczone. Wraz z intensywną uprawą jabłoni szkodnik ten pojawił 

się około 100 lat temu we wszystkich stanach Ameryki aż do brzegów 

Pacyfiku. Pasożyt bawełnicy osiec korówkowy (Aphelinus mali Hald.) nie 

rozprzestrzenił się w ślad za mszycą. Dopiero jego kolonizacja w ślad za 

szkodnikiem doprowadziła do zadowalających wyników. 

Wybitnym, choć nieco odmiennym przykładem jest Braconid Macro- 

centrus ancylivorus Roh., którego ojczyzną są południowo-wschodnie 

Stany Zjednoczone, gdzie występował uprzednio jako pasożyt zwójki 

Ancylis comptana fragariae (W. 6: R.) występującej na truskawkach. Po 

zawleczeniu Laspeyresia molesta (Busck.) do USA przystosował się szybko 

do nowego żywiciela i został szeroko zastosowany do biologicznego zwal- 

czania tego szkodnika. 

Podobnym przykładem jest sprowadzenie do Kalifornii, w celu zwal- 

czania groźnego tarcznika San Jose (Aspidictus perniciosus Comst.), lo- 

kalnego pasożyta Prospaltella perniciosi (Tower) ze Stanu Georgia. 

Przy zwalczaniu biologicznym zarówno poprzez zastosowanie entomo- 

fagów obcych, jak też i lokalnych, olbrzymie znaczenie ma wybór wła- 

ściwego entomofaga. Doskonałym przykładem jest tutaj pasożyt jaj — 

kruszynek (Trichogramma). W Europie kruszynek pod nazwą Tricho- 

gramma evanescens Westw. był już od lat kilkudziesięciu stosowany do 

biologicznego zwalczania jaj różnych szkodników. Wyniki tych akcji były 

bardzo różnorodne, czasem bardzo dobre, a czasem połowiczne. Nowsze 

badania niemieckie i radzieckie wykazały, że istnieje kilka różnych ga- 

tunków kruszynka, przystosowanych do odmiennych warunków środo- 

wiska (45, 46, 61). Tak np. Trichogramma embryophagum (Hartig,) jest 

typową formą leśną, Trichogramma cacoeciae (March.) (ros. T. pallida 

Meyer), żyje w sadach, T. evanescens Westw. w kapustnikach a T. mi- 

nutum (Riley) prawdopodobnie w polach. Okazało się również, że do roz- 

różniania tych gatunków czy też form ekologicznych dotychczas stosowane 

kryteria morfologiczne są niewystarczające, a konieczne są testy biolo- 

giczno-fizjologiczne. Dopiero więc pomoc biologii i fizjologii pozwoliła na 

dobranie najlepiej przystosowanych form do środowiska, w którym żyje 

szkodnik.
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Olbrzymie postepy zrobiono ostatnio w dziedzinie mikrobiologicznego 
zwalczania szkodników, szczególnie przy zastosowaniu wirusów i bakterii. 

W 1925 r. odkryty został w USA w stanie New Jersey borecznik 
Neodiprion sertifer (Geoffr.), poważny szkodnik powodujący defoliację 

sosny w wielu krajach Europy i Azji (3 i 4). W 1938 r. zanotowano pier- 

wszą poważniejszą gradację szkodnika w New Jersey, a w 1943 r. gradacja 
objęła także drzewostany w stanach: Michigan i Ohio (23, 49). 

W Kanadzie pojaw szkodnika zanotowano w 1939 r. w prowincji On- 

tario, a po 10 latach szkodnik rozprzestrzenił się w jej południowo-za- 
chodniej części. Przez cały okres czasu pojawu szkodnika na kontynencie 

amerykańskim nie było wypadku zaobserwowania choroby wirusowej 

niszczącej szkodnika. W 1949 r. Kanadyjski Instytut Patologii Owadów 

otrzymał larwy porażone tą chorobą ze Szwecji (3). Studia laboratoryjne 

wykazały, że wirus ten jest w wysokim stopniu efektywnym czynnikiem 

chorobotwórczym. Ze względu na to przeprowadzono próby nad możli- 

wościami wykorzystania wirusa do biologicznego zwalczania szkodnika. 

Płyn do opryskiwania uzyskano przez macerację porażonych larw i przy- 

trzymaniu tego materiału przez kilka miesięcy w temperaturze pokojowej. 

Po osadzeniu się na dnie naczyń polyedrów wirusa zostały one oczy- 

szczone przy użyciu centryfugi. Odczyszczenie to jest konieczne do okreś- 

lenia koncentracji wirusa w specjalnym liczniku. 

Opryskiwania polowe przeprowadzono na dużą skalę przy użyciu oprys- 

kiwaczy, atomizatorów i samolotów, różnymi koncentracjami wirusów. 

Najlepsze wyniki uzyskano przy użyciu wyższych koncentracji wirusa 

przeciwko młodym stadiom rozwojowym szkodnika. Np. przy zastoso- 

waniu opryskiwaczy i koncentracji wirusa od 2000 do 5200000 poly- 

edrów na maililitr cieczy uzyskano prawie we wszystkich wypadkach 

powyżej 90% śmiertelności. Smiertelność ta wzrasta wraz z koncentracją 
wirusa. Najwyższą, 100% śmiertelność uzyskano przy koncentraji 5 200 000 

polyedrów na mililitr cieczy (4). Przytoczony wyżej przykład jest jednym 

z nielicznych wypadków wprowadzenia patogenu z kraju do kraju. 
Spośród bakterii patogenicznych dla owadów niewątpliwie największe 

zainteresowanie badaczy wzbudziła bakteria Bacillus thuringiensis Berl. 

Pomimo znikomej liczby specjalistów od chorób owadów, liczba badań 

przeprowadzonych nad tą bakterią jest już imponująca. Jak wykazują 

prace Heimpela i Angusa (24) oraz Steinhausa (54), przebadano już wpływ 

tej bakterii jako patogenu na 83 gatunki owadów w warunkach laborato- | 

ryjnych i na 23 gatunki w warunkach polowych. Bakteria to okazała się 

szczególnie cennym patogenem gąsienic. Nie wrażliwi okazali się przed- 

stawiciele rzędów: Orthoptera, Diptera, Hymenoptera, a mało wrażliwi 

przedstawiciele Coleoptera. | 

Dla praktyki olbrzymie znaczenie ma zainteresowanie się przemysłu
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chemicznego masową produkcją mikroorganizmów. Oznacza to przejście 
od eksperymentów placówek badawczych do konkretnego stosowania wy- 
ników ich badań przez szerokie rzesze praktyków. Przed drugą wojną 
światową jedynie Francja produkowała zarodniki bakterii do zwalczania 
szkodników winorośli (Sporeine-Laborat. Libec (50). 

Po wojnie w USA rozpoczęto masową produkcję Bacillus popiliae 
(Dutky), (Fairfax Lab. Clinton Corners N. Y. (19). Obecnie USA produ- 
kują także w 4 wielkich fabrykach chemicznych Bacillus thuringiensis 
Berl. są to: Bioferm Corp. Wasco Calif., Merck Co Inc. N. J., Nutrilite 
Products Inc. Buena Park Calif. oraz Rohm i Haas Bristol Pa. Preparaty 
Bacillus thuringensis Berl. sq do nabycig w handlu pod nazwa ,,biopre- 

paratów” czy też „bioinsektycydów” (Bioinsecticide). Zarówno nazwa, jak 

i stosowanie tych preparatów przypomina środki chemiczne. Jest to 

w pewnej mierze słuszne, gdyż czynnikiem toksycznym są nie tyle same 

bakterie, ile kryształy, będące ich wytworem. Przypomina to więc sto- 

sowanie penicyliny w medycynie (51). Jest to wielkie osiągnięcie w dzie- 

dzinie biologicznego zwalczania. 

Ze wszystkich czynników biologicznego zwalczania wirusy i mikro- 

organizmy są najmniej wrażliwe na stosowane środki chemiczne. W wielu 

wypadkach łączne stosowanie preparatów chemicznych i patogenów owa- 

dzich daje nawet lepsze wyniki, gdyż albo dany patogen zwiększa wraż- 

liwość szkodnika na stosowany preparat, lub też na odwrót — dany pre- 

parat chemiczny, osłabiając owada, zwiększa jego podatność na dzia- 

łanie patogenu (52). 

Wirusy i mikroorganizmy, ze względu na swą wysoką często specy- 

ficzność w stosunku do żywiciela, łatwość w rozmnażaniu i zastosowaniu, 

nieszkodliwość dla ludzi i zwierząt wyższych (53) oraz taniość produkcji, 

odegrają niewątpliwie w przyszłości ochrony roślin poważną rolę jako 

środki selektywne, którymi będzie można zastąpić stosowane dotąd nie- 

selektywne środki chemiczne. 
Od początku powstania rolnictwa człowiek rozpoczął nigdy nie koń- 

czącą się walkę ze szkodliwymi chwastami. W wielu wypadkach przy 

zwalczaniu najgorszych chwastów, kiedy całkowicie zawodziły środki che- 

miczne i mechaniczne, walka biologiczna okazała się nadzwyczaj skuteczna. 

Biologiczne zwalczanie chwastów jest w pewnej mierze odwrotnością 

problemu biologicznego zwalczania owadów. Odwrotność ta polega na 

tym, że o ile w pierwszym wypadku rośliny są szkodnikami wymaga- 

jącymi zniszczenia, o tyle w drugim wypadku niszczy się szkodniki dla 

ochrony roślin. Dotychczas do zwalczania chwastów były używane prawie 

wyłącznie owady. Wyjątek stanowi roztocz Tetranychus opuntiae, za- 

wleczony przypadkowo z Teksasu do Australii, kilka gatunków grzybów 

odgrywających dotąd drugorzędną rolę oraz sporadyczny wypadek ryby
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z rodziny karpia, użytej do zwalczania chwastów wodnych. Biologiczne 
zwalczanie może obejmować zarówno szkodliwe chwasty zawleczone 

z innych krajów, jak też i gatunki rodzime. Jak dotąd, najwięcej sukcesów 

uzyskano przy biologicznym zwalczaniu chwastów zawleczonych z obcych 

lądów. Tego rodzaju akcja objęła już 23 kraje. Przodują w niej Australia 

i Wyspy Hawajskie. Do najgłośniejszych chyba akcji należy biologiczne 

zwalczanie dziurawca (Hypericum perforatum), zawleczonego do Australii, 

USA, Kanady i Południowej Ameryki (26, 27). 

Problem chwastów rodzimych nie jest jeszcze należycie opracowany. 

Niezależnie od możliwości wykorzystania miejscowych fitofagów, należy 

pamiętać, że chwasty mają i w innych krajach rośliny blisko z nimi spo- 

krewnione, które mają swoich naturalnych niszczycieli. Te ostatnie po 

sprowadzeniu do nowej ojczyzny mogą przystosować się do pokrewnych 

żywicieli. Klasycznym przykładem są tutai kaktusy Opuntia stricta Harw 

i O. mermis D. C. niszczone przez Cactoblastis cactorum (29). Oba kak- 

tusy są obce w Australii, a endemiczne w południowej części USA i nie 

występują w Argentynie. Cactoblastis cactorum (29) pochodzi z Argentyny, 

skąd sprowadzony został do Australii do zwalczania wyżej wymienionych 

kaktusów. W Argentynie występuje on na pokrewnych gatunkach kak- 

tusów (29). 

Wielką ilość sukcesów w biologicznym zwalczaniu chwastów można 

tłumaczyć także i tym, że dokonało się to na nie uprawianych terenach 

o nie zakłóconych przez człowieka biocenozach. 

Podsumowując powyższe wywody, pragnę podkreślić konieczność 

kompleksowego ujmowania problemów ochrony roślin w drodze rozwi- 

jania wszelkich możliwych metod i środków zwalczanie. Nie można jednak 

dopuścić, aby środki te wywoływały gradacje szkodników, zatruwały 

środki spożycia, degradowały glebę, lub niszczyły naszych naturalnych 

sprzymierzeńców w przyrodzie. Jedyną drogą do tego celu są szeroko 

zakrojone studia ekologiczne w ochronie roślin. W przeciwnym wypadku 

będziemy dalej, jak to pisze prof. Koehler (31), świadkami: „wyścigu po- 

między wynalazczością człowieka w zakresie metod chemicznych, a zas- 

kakującymi reakcjami w przyrodzie”. Należy dbać o to, aby poszczególne 

metody rozwijały się w sposób proporcjonalny. 

Dużo dyskutuje się np. na temat wzajemnych przewag nad sobą metod 

chemicznej i biologicznej, ale pewnie mało kto wie o tym, że nawet 

w krajach przodujących w tej ostatniej dziedzinie wysiłek włożony w ba- 

dania biologicznego zwalczania szkodników nie przekracza 1% tego wy- 

siłku, jaki poświęcany jest badaniom nad metodami chemicznymi. Nie 

można o tym zapominać przy ocenie praktycznych osiągnięć obu metod. 

Musimy pamiątać, że w ochronie roślin, jak w każdej dziedzinie 

wiedzy, istnieją 2 piony. Pierwszy skrajnie praktyczny, którego wyniki
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mogą być wyrażone w terminach, określonych metodach czy radach, 
i drugi pion nauki podstawowej, na której spoczywa cała stosowana 
wiedza. Jeżeli chcemy zapewnić stały postęp w przyszłości, wówczas 
musimy utrzymywać ten drugi pion zawsze przed nami, pamiętając, że 
nauka i wiedza zawsze się rozwijają i zmieniają. Słusznie więc pisze 
prof. Koehler, że: „gdyby tylko część wysiłków i kosztów wydatko- 

wanych na wielkie akcje chemiczne użyto na stworzenie możliwości 
naukowych badań nad gradacjami, zadania byłyby rozwiązane słuszniej, 
trwalej i w sposób nie straszący ludzi wizją pustyń biologicznych”. 

10. 

Il, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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