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BIOLOGICZNE ZWALCZANIE SZKODLIWYCH ROSLIN 

Od początku powstania rolnictwa człowiek rozpoczął nigdy nie kon- 

czącą się walkę ze szkodliwymi chwastąmi. Stała i systematyczna upra- 

wa roli, polegająca głównie na likwidowaniu szkodliwych roślin kon- 

kurujących z roślinami uprawnymi o pokarm, wodę czy miejsce do życia 

jest bardzo kosztowna i pracochłonna. Na przykład w 1930 r. i to w sa- 

mej tylko Kalifornii koszty walki z chwastami wycenicno na 13800 000 

dolarów. 

W wielu wypadkach przy zwalczaniu najgorszych chwastów, kie- 

dy całkowicie zawodziły środki chemiczne i mechaniczne, metoda biolo- 

giczna okazała się nadzwyczaj skuteczna. Celem tej metody nie jest 

całkowite wyrugowanie szkodliwej rośliny, ale zredukowanie jej gęsto- 

ści populacji do poziomu, w którym nie jest ona w stanie wynządzać 

szkód gospodarczych. 

Biologiczne zwalczanie chwastów jest w pewnej mierze odwrotno- 

ścią problemu biologicznego zwalczania owadów (Tillyard, 1929, 1930, 

Sweetman 1958). Odwrotność ta polega na tym, że o ile w pierwszym 

wypadku rośliny są szkodnikami wymagającymi zniszczenia, o tyle 

w drugim niszczy się szkodniki dla ochrony roślin. Tak więc z punktu 

widzenia biologicznej metody na ogół każdy organizm atakujący szko- 

dliwą rośling musi być uważany za pożyteczny dla ludzkości, a każdy 

pasożyt lub drapieżca niszczący go za szkodliwy. Tak więc pomiędzy 

biologiczną metodą zwalczania szkodliwych owadów i chwastów istnie- 

ją pewne sprzeczności. Np. Pettey (1948) opisuje przykład kiedy drapie- 

żna biedronka Cryptolaemus montrouzieri Muls., wprowadzona uprzed- 

nio do południowej Afryki dla zwalczania szkodliwych Pseudococcidae, 

utrudniała biologiczne zwalczanie szkodliwych kaktusów z rodzaju 

Opuntia, żerując na Dactylopius tomentosus (Lamarc), który wprowa- 

dzono do zwalczania tego kaktusa. 

Według niektórych autorów biologiczne zwalczanie chwastów wy - 

daje się rokować większą nadzieję na sukces niż biologiczne zwalczanie 

owadów (Huffaker, 1957). Składa się na to kilka przyczyn. 

są najczęściej czynnikiem panującym w biocenozach, 
Chwast: 

С Ina. Akcja wprowadzanych 
w których ingerencja człowieka jest minima
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przeciw chwastom owadów może przyczynić się w większej mierze do 
uaktywnienia czynników chorobotwórczych. 

Decyzje w sprawie biologicznego zwalczania szkodliwych chwastów 
podejmowane są z reguły w sytuacjach dużej gęstości populacji danej 
rośliny w konkretnym terenie, co nie zawsze ma miejsce w przypadku 
biologicznego zwalczania szkodliwych owadów. Tak więc szczególne per- 
spektywy ma biologiczne zwalczanie chwastów występujących na roz- 
ległych terenach zajmowanych przez pastwiska. 

Porównując wymienione dwie metody trzeba jeszcze zwrócić uwagę 
na inną rozbieżność: w nowoczesnej ochronie roślin istnieje tendencja do 
dawania pierwszeństwa tam gdzie to możliwe metodzie biologicznej nad 
imnymi metodami, a zwłaszcza nad niebezpieczną metodą chemiczną. 
Przy doborze meiod zwalczania szkodliwych chwastów pierwszeństwo 
daje się na ogół innym metodom przed metodą biologiczną. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ wydaje się, że szanse na sukces są zawsze mniej- 

sze niż niebezpieczeństwa jakie mogą wyniknąć wskutek wprowadze- 
nia do danego środowiska mowego fitofaga, który stanowić może po- 

tencjalne niebezpieczenstwo dla innych roślin, zwłaszcza roślin upraw- 

nych. 

W przypadku zwalczania szkodliwych owadów trzeba stwierdzić, 
że każda roślina ma z reguły kilka poważnych szkodników i wyelimino- 
wanie chociaż jednego z nich spowodować może znaczną poprawę 

na odcinku produkcji roślin. W przypadku szkodliwych chwastów z re- 

guły sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. W walce o byt z każ- 
dą rośliną uprawną konkuruje co najmniej kilkadziesiąt innych roślin, 

zwanych przez nas chwastami. Wyeliminowanie jednego z nich powodu- 

je przede wszystkim poprawę warunków życiowych dla innych chwas- 
tów — konkurentów, a w mniejszym na ogół stopniu dla danej rośliny 
uprawnej. Stąd więc i z tego względu podjęcie decyzji o wprowadzeniu 
nowego fitofaga do skomplikowanego układu wzajemnie powiązanych 

czynników ekologicznych jest z reguły bardzo trudne. 

Biologiczne zwalczanie może obejmować zarówno szkodliwe chwasty 

zawleczone z innych krajów, jak i gatunki rodziime. Jak dotąd, najwię- 

cej sukcesów uzyskano przy biologicznym zwalczaniu chwastów zawile- 
czonych z obcych krajów. Tego rodzaju akcja objęła już 23 kraje. Przo- 

dują w niej Australia i Wyspy Hawajskie (USA). 

Dotychczas do zwalczania chwastów były używane prawie wyłącznie 
owady. Wyjątki stanowią: roztocz Tetranychus desertorum Banks., zawle- 
czony przypadkowo z Teksasu do Australii, kilka gatunków grzybów cho- 

robotwórczych odgrywających jak dotąd drugorzędną rolę oraz spo- 

radyczny wypadek ryby z rodziny karpiowatych — Cyprinus carpio L. 

wykorzystywany do zwalczania chwastów wodnych.
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Spośród owadów jak dotąd najczęściej były wykorzystywane gatunki 
z mastepujacych grup syslematycznych: Lepidoptera (Phyctidae, Tor- 
tricidae), Homoptera (Coccidae), Heteroptera (Coreidae, Tingidae), Cc- 
leoptera, (Cerambycidae, Chrysomelidae, Buprestidae, Curculionidae, Ga- 

lerucidae) oraz Diptera (Agromyzidae, Trypetidae). 

Pierwszą historyczną próbą biologicznego zwalczania szkodliwych 

roślin było zastosowanie owadów do likwidacji krzewu — Lantana ca- 

mara L. (Perkins, Swezey, 1924). Na możliwości wykorzystania owa- 

dów do zwalczania chwastów zwróciła uwagę przypadkowa introdukcja 

czerwca — Orthezia insignis Doug. Owad ten spowodował silne uszko- 

dzenia na Lantana camara L. w wielu miejscach na wyspach Hawaj- 

skich. Do rozwoju idei biologicznego zwalczania chwastów przyczynił 

się niewątpliwie Albert  Koebele, który przesłał z Australii do 

Kalifomii drapieżną biedronkę Rodolia cardinalis (Muls.), powodując 

bodaj największy z dotychczasowych sukcesów w metodzie biologicz- 

nej. Koebele zauważył w czasie pobybu w Meksyku w 1898 r., że są tam 

owady atakujące nasiona Lantana camara L. i sugerował rozpoczęcie 

prób metody biologicznej przeciw tej szkodliwej roślinie. 

Lantana camara L. ozdobny krzew pochodzący z Ameryki Central- 

nej został sprowadzony na Hawaje przez botanika Hildebranda w 1858 

r. Sprzyjający klimat, brak wrogów naturalnych, a przede wszystkim 

roznoszenie nasion przez dwa sprowadzone na Hawaje gatunki ptaków. 

Turtur chinensis (Scop.) i Acridotheres tristris (L.) przyczyniło się do 

tego, że krzew ten stał się dokuczliwym chwastem. Alfred Koebele wy- 

słany przez Hawaiian Sugar Planters Association w 1902 r. do Meksy- 

ku znalazł na Lantana camara L. około 225 gatunków fitofagów, z któ- 

rych 23 wysłał do Honolulu. Spośród nich zaklimatyzowano 7 gatun- 

ków. Do ważniejhzych z nich należą: Epinotia lantana (Busck.), Ophi- 

omyia lantanae (Frogg.) i Teleonamia scrupulosa Stal. Przeprowadzona 

akcja dała dobre rezultaty szczególnie w suchszych częściach _wyspy 

i zwróciła uwagę na szerokie perspektywy dla metody biologicznego 

zwalczania chwastów. , , 

Wspomnianą introdukcję przeprowadzono bez koniecznych testów 

biologicznych. Nic więc dziwnego, ze sprowadzone na Hawaje gatunki 

zaatakowały także niektóre rośliny uprawne (Koebele, 1924). W 50 
lat później nastąpił dalszy import wrogów Lantana camara L., a mie- 

dzy innymi sprowadzono także mszycę — Teleonemia vanduzeii Drake 

z Kuby (Krauss, 1953). 

Podobne akcje jak na Hawajach przeciw Lantana camara L. prze- 

prowadzono także w Australii, w Indiach i na Fidżi. | 

ziejach biologicanego zwalczania chwastów 
Najsłynniejszą akcją w d 5 aysiynnreys2a Opuntia w Australii. Jest ona rów- 

jest zwalczanie kaktusów z rodzaju
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nocześnie dowodem wielkich mozliwości owadów w regulowaniu gęsto- 
ści populacji roślin 1 ich zdolmości do współzawodnictwa. Wskazuje 
ona na olbrzymie możliwości potencjalne owadów w biologicznym zwal- 
czaniu chwastów. | 

Spośród blisko 150 gatunków kaktusów występujących w obu Ame- 
rykach, kilka zostało zawleczonych do Australii i zaaklimatyzowało się 
tem (Dodd, 1940). Spośród gatunków z rodzaju Opuntia, najgroźniejszą 
okazała się Opuntia stricta Haw. Teren zajęty przez kaktusy w 1900 r. 
był oceniony na 10 mln akrów. Przeciwko szkodliwym roślinom próbo- 
wano zaaklimatyzować czerwca — Dactylopius indicus Creen już w 1903 
r. ale bez powodzenia. Dopiero następna akcja przeprowadzona w 1913 
r. zakończyła się sukcesem i czerwiec zaaklimatyzował się i skutecznie 
ograniczał rozwój Opuntia vulgaris — gatunku o mniejszym znaczeniu. 
Tym niemniej pozostałe gatunki kaktusów rozmnażały się pomyślnie, 
zajmując coraz większe tereny. Koszt likwidacji kaktusów środkami 
chemicznymi lub mechanicznymi wynosił około 50 dolarów za akr., 
podczas gdy w tym czasie koszt akra ziemi wynosił od 1 do 12 dolarów. 
Nie było więc żadnej nadziei na likwidację szkodliwych chwastów. 
W 1920 r. sytuacja była naprawdę grożma. 

Teren zajęty przez Opuncje oceniano na 60 milionów akrów z ten- 
dencją do powiększania się co roku o milion akrów. Połowa tego terenu 
ze względu na silne pokrycie kaktusami nie nadawała się do penetracji 
ani przez ludzi, ani nawet przez większe zwierzęta, była więc całkowi- 
cie bezużyteczna dla rolnictwa. 

Od 1920 r. wysyłano badaczy do różnych krajów, jak USA, Meksyk, 
czy Argentyna w poszukiwaniu efektywnych wrogów naturalnych 
różnych kaktusów z rodzaju Opuniia, które mogłyby oczyścić teren 
z groźnych chwastów. Przebadano łącznie 50 gatunków, z czego zaakli- 
matyzowano w Australii 12. Olbrzymi sukces gatunku Cactoblastis ca- 
ctorum (Berg.) powstrzymał dalszą pracę nad innymi gatunkami, które 
nie były dotychczas wprowadzone do warunków polowych. Tym nie- 
mniej trzeba przyznać, że niektóre z wprowadzonych przed C. cactorum 
gatunków wykazały wyraźny progres w swoim rozwoju w warunkach 
polowych. Do nich należy przede wszystkim: Chelinidea tabulata (Burm.) 
Dactylopis tomentohus (Lam.), Olycella junctolinella (Hulst.) i Tetrany- 
chus desertorum Bansk. Wyraźny postęp, ale wolny w rozwoju tych 
owadów pozostał w cieniu od 1925 r., tj. od chwili pojawu argeńtyńskie- 
go gatunku — Cactoblastis cactorum (Berg.). 

Pierwsza i jedyna przesyłka Cactoblastis cactorum (Berg.) zawiera- 
ła 2750 jaj na roślinach kaktusa dotarła do Australii w 10 miesięcy 
po wysłaniu. Zawierała na pół dorosłe larwy. Gąsienice żerowały na 
najgroźniejszym gatunku Opuntia stricta i po 12 —- miesięcznej hodowli
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w laboratorium kwarantannowym w Sherwood uzyskano w drugiej ge- 
neracji 2 540 000 jaj, a więc ponad 900 razy więcej niż wysłano w prze- 
syłce. Po uzyskaniu tej liczby w 19 wyselekcjonowanych miejscowo- 
ściach wyłożono 2263000 jaj. W latach 1926—1927 wyłożono okolo 
10200000 jaj na całym zagrożonym terenie. Wspaniałe rezultaty uzys- 
kiwane w terenie pozwoliły na zaniechanie hodowli laboratoryjnej 
i na poprzestaniu na zbieraniu w polu poczwarek dla uzyskiwania jaj. 
W latach 1927—1929 wyłożono do warunków polowych łącznie 389 mi- 
lionów jaj. Począwszy od 1929 r. przerwano prace nad laboratoryjnym 

pozyskiwaniem jaj ze zbieranych w polu poczwarek. Wszystkie jaja dla 

rozprzestrzenienia w warunkach polowych zbierano bezpośrednio w polu. 
Łącznie dla całej przeprowadzonej akcji wyhodowano lub zebrano bez- 

pośrednio w polu około 3 bilionów jaj. Do 1930 r. populacja Cactoblastis 
cactorum (Berg.) rozwinęła się tak bardzo, że praktycznie zaczęło jej bra- 

kować pokarmu. 
Miliony głodnych gąsienic wędrowały wszędzie w poszukiwaniu po- 

karmu. Nie obserwowano jednak, aby atakowały inne rośliny z wyją- 

tkiem gatunków z rodzaju Opuntia. Wielka śmiertelność w populacji 

Cactoblastis sprzyjała pewnemu wzrostowi populacji kaktusów, szczę- 

śliwie jednak flitofag był w stanie rozmnażając się szybko ograniczać 

skutecznie ich rozwój. Miliony akrów zajętych przez kaktusy, dzięki 

introdukowanemu owadowi, zostały przywrócone na powrót rolnictwu. 

Cactoblastis cactorum (Berg.) byt wprowadzony także i do innych 

krajow. Dla walki ze szkodliwymi kaktusami wprowadzono go takze do 

Potudniowej Afryki, na Mauritius i Hawaje, do Indii i ma Cejlon, przy- 

czyniając się wszędzie do zwalczania szkodliwych roślin. 
Dziurawiec — Hypericum perforatum L. roślina regionu palearkty- 

cznego została zawleczona do Australii i do Stanów Zj ednoczonych. | 

Do Australii sprowadziła dziurawiec (DeBach, 1964 r.) Niemka, która 

otrzymała nasiona ze swojej ojczyzny, mniej więcej około 1880 © 

W krótkim czasie stał się groźnym chwastem. W 1916 r. w samej tylko 

prowincji Victoria zajął teren oszacowany na 184000 akrów. W 1917 

r. problem zwalczania dziurawca uznano za problem narodowy 1 rozpo- 

częto badać możliwości biologicznego zwalczania. Po przeprowadzeniu 

odpowiedniich testów w Anglii i Australii wprowadzono do tej ostatniej 

3 gatunki z rodzaju Chrysolina, z których tylko лы hyperici 

(Forst.) udało się zaaklimatyzować. Po dalszych badaniach prowadz” 
nych we Francji wysyłano do Australii dalsze awacy; 2 „którydh Zar 

aklimatyzowano: Chrysolina quadrigemina (Suffr.) i Agrilus hyperici 
(Creut.). W wielu regionach sprowadzone z Europy owady zredukowały 

pomyślnie dziurawca, chociaż pozostały też miejsca, Bazie pa Sprawa” 
dzonych owadach spodziewano się wiecej. 

5 — Post. Nauk Rolnych 3/71
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Dziurawiec zawleczono do USA gdzieś około 1900 r. Od tego czasu 

rozmnażał się szybko, wykazując tendencje agresywne. W 1944 r. zaj- 

mował już powierzchnie około 2 milionów akrów i był wykazywany 

z 30 różnych powiatów. Wartość zaatakowanych terenów spadła tak bardzo 

że farmerzy nie mogli uzyskać pożyczki państwowej na konto sweich 

gospodarstw rolnych. W porównaniu z terenami niezagrożonymi war- 

tość wymienionych gospodarstw oceniono na zaledwie jedną trzecią. 
Biologiczne zwalczanie dziurawca w Australii wywołało duże zain- 

teresowanie w Kalifornii. Już w 1944 r. sprowadzono dwa gatunki 

Chrysolina i Agrilus, starając się dostosować ich rozwój do rozwoju 

dziurawca w nowej ojczyźnie. Szczególnie korzystne rezultaty uzyskano 

z Chrysolina quadrigemina (Suffr.), przede wszystkim dzięki lepszej 

synchronizacji biologii tego owada z rozwojem dziurawca i lepszej ada- 

ptacji do klimatu nowej ojczyzny. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. 

Podobne akcje przeprowadzono także w Kanadzie, Nowej Zelandii 

i w Chile. 

Oprócz Lantana camara i kaktusów inną interesującą rośliną, która 

była już zwalczana biologicznie jest Clidemia hirta (L.) D. Den. Na wy- 

spie Fiji ten szkodliwy krzew pojawił się mniej więcej około 1890 r. 

Po 1919 r. zajął jużtysiące hektarów. W 1920 r. rozpoczęto poszukiwanie 

wrogów naturalnych. Po znalezieniu na Trinidadzie owada Liothrips uri- 

chi Karny w 1930 r. przewieziono na Fiji około 20 000 osobników tripsa 

i wprowadzono do warunków polowych. Próba zdała egzamin pomyślnie 

i okazało się, że w biologicznym zwalczaniu chwastów duże znaczenie 

mają także i owady, które chociaż bezpośrednio nie zabijają szkodliwej 

rośliny, ale przez skuteczne hamowanie jej wzrostu pozbawiły ją możli- 

wości konkurowania z inną roślinnością zieloną. Oprócz Fidżi, Liothrips 

urichi był także wprowadzany na Wyspy Hawajskie oraz na Wyspy Sa- 

lamona. 

Przy ewentualnym podejmowaniu decyzji o podjęciu badań nad mo- 

żliwością biologicznego zwalczania danego chwastu należy zawsze noz- 

ważyć skomplikowany często konfliktowy układ interesów ludzkich: 

np. rolników, hodowców bydła, hodowców nasion, pszczelarzy itp. 

To co jest chwastem w jednym miejscu, niekoniecznie musi nim być 

w drugim. Np. kaktusy z rodzaju Opuntia na Wyspach Kanaryjskich 

i w Południowej Afryce. Na Wyspach Kanaryjskich kaktusy są hodo- 

wane jako rośliny żywicielskie dla ,cochineal koszenili amerykańskiej 

(Dactylopius cacti (L), z których produkuje się artykuły będące przed- 

miotem handlu. Z tych względów zainteresowani tą produkcją nie tylko. 

nie chcą wprowadzać Cactoblastis cactorum na Wyspy Kanaryjskie, ale 

muszą przedsiębrać wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zapobiec 

ewentualnemu wprowadzeniu tego owada na terytorium wyspy.
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W południowej Afryce są gatunki z rodzaju Opuntia wykorzystywa- 
ne jako pasza. Nawet najgroźmiejszy z nich był takze wykorzystywany 
w tym celu po spaleniu lub po wycięciu kolców. Stąd więc podjęcie 
decyzji o biologicznym zwalczaniu i wprowadzeniu Cactoblastis nie było 
łatwe. Podjęto ją dopiero kiedy zagrożony teren powiększył się do 420000 
akrów. Dalszy konflik: interesów może wystąpić przy ocenie znaczenia 
danej rośliny, która może konkurować o pokarm i miejsce z innymi 
roślinami. Rolnicy będą ją więc uważali za chwast. Jednak nie wszyscy 
muszą ten pogląd podzielać. Roślina może przecież mieć duże znaczenie 
jako producent nektaru i pyłku dla pożytecznych owadów pasożytni- 

czych i drapieżnych oraz dla pszczół, a więc może mieć także znaczenie 
w ochronie roślin i w pszczelnictwie. Nie wiadomo więc, czy wytępie- 

nie tej rośliny nie osłabi roli pożytecznych wrogów naturalnych, a tym 
samym czy nie wzmoże znaczenia szkodników występujących w danyra 

biotopie. Rozwijanie metody biologicznej nie jest korzystne dla produ- 

centów herbicydów itp. 

W każdym konkretnym wypadku trzeba wszelkie te różnice zdań 

brać pod uwagę i decydować na korzyść mniejszego zła, biorąc pod uwa- 

gę szczególnie rolę danej rośliny w przyszłości. 

Niezależnie od przeważających korzyści jakie trzeba brać pod uwa- 

gę, należy także realnie ocenić wszelkie niebezpieczeństwa związan= 

z introdukcja nowego fitofaga. Biologiczne zwalczanie chwastów wiąże 

się bowiem z dużym ryzykiem. Nie ma bowiem absolutnego bezpieczeń- 

siwa lub pewmości. Wprowadzany fitofag moze przecież być także po- 

tencjalnym niebezpieczeństwem dla innych roślin przemysłowych. Wiel- 

kość ryzyka zależy między innymi: od pozycji potanicznej chwastu, 

a tym samym od jego związku z innymi roślinami uprawnymi oraz od 

specjalizacji owada, który ma być wprowadzony do nowego środowiska, 

jego plastyczności ekologicznej i zdolności do adaptowania się do zastęp- 

czego pokarmu w braku pokarmu, do którego przywykł od wielu lat. 

Ryzyko wiąże się też niewątpliwie z naszą najczęściej skromną wiedzą 

o danym gatunku owada. 

W związku z powyższym każdy gatunek owada, który ma być wpro- 

wadzony do nowego środowiska musi być najpierw przetestowany 

w stosunku do wszystkich roślin przemysłowych, którym mógłby ewen- 

tualnie zagrozić w nowej ojczyźnie. Testy przeprowadza się w stosunk u 

do wygłodzonej populacji, standardowymi metodami _ słatystycztcywii, 

przyjmując za kontrolną populację testowaną na swojej naturalnej ro- 

ślinie żywicielskiej. 

Zdecydowaną większość owadów ogranicza się do określonego rodza- 

ju pokarmu. W ciągu wielu milionów lat w procesie ewolucji wytwarza-
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ty sie adaptacje do konkretnego pokarmu. Sweetmen (1958) dzieli wszy- 
stkie owady na trzy zasadnicze grupy: 

1) owady znane jako szkodniki roslin uprawnych, 

2) owady znane z tego, że atakują tylko rodzaj rośliny, do którego na- 
leży dany chwast lub też inne pokrewne rośliny, nie mające więk- 
szego znaczenia gospodarczego, 

3) owady, których rola w przyrodzie nie jest dostatecznie znana. 

Ogólnie więc biorąc, nie można introdukować owadów należących do 
grupy pierwszej, które do biologicznego zwalczania chwastów nie nada- 
ją się. Owady z grupy trzeciej powinny być studiowane szerzej, aby 
można je było zaliczyć do grupy pierwszej lub drugiej. Owady należące 
do grupy drugiej stanowią właściwy obiekt do przyszłych badań, 
a szczególnie te, o których wiele danych jest w literaturze, ale 

nie znamy faktów, aby atakowały rośliny uprawne. Następnie trzeba 
wziąć pod uwagę pozycję botaniczną szkodliwej rośliny. Największe 

możliwości kryje w sobie biologiczne zwalczanie takich roślin, których 

pozycja botaniczna odbiega daleko od większości roślin uprawnych, jak 

np. Opuntia sp. czy też Hypericum perferatum. Obie te rosliny sq chwa- 
stami bardzo specyficznymi i nie mają sobie podobnych wśród roślin 

przemysłowych. W przeciwieństwie do tego w przypadku np. szkodli- 

wych chwastów z rodzaju Rubus, ryzyko podejmowane musi być uwa- 

żane za bardzo poważne. Ale nawet w tym wypadku, można sądzić, że 

dany chwast może być tak wysoko wyspecjalizowany w swojej morfo- 

logii, że może to stwarzać szanse na znalezienie owada wyspecjalizowa- 
nego w niszczeniu określonego organu nie istniejącego u inmych zbliżo- 

nych roślin, że nie wyklucza to możliwości zastosowania metody bio- 

logicznej. W związku z tym na ogół uważa się za korzystniejsze owady 

atakujące na przykład korzenie, łodygę, nasiona czy owoce niż najzwyk- 

lejszych zjadaczy liści. Można to zilustrować na przykładach, np.: Acaena 

sanquiserbae Vahl lub „piri — ptrt” należy do rodzaju blisko spokrew- 

nionego z truskawką. Liście obu roślin są bardzo do siebie podobne. 

Owoce są jednak zupełnie odmienne. Wydaje się więc, że owad fitofag 

żerujący na liściach „piri — piri” mógłby atakować także i truskawkę. 

Ma to miejsce w przypadku australijskiego chrząszcza — Haltica pagana 

Bikb., który w przyrodzie żywi się tylko liśćmi piri — piri. Natomiast 
znacznie mniej prawdopodobne wydaje się, żeby wyspecjalizowany fi- 

tofag np. na owocach czy nasionach jednej z tych roślin mógł także nisz- 

czyć zupełnie inne owoce lub nasiona drugiej rośliny. 

Testy glebowe z owadami fitofagami przed ich wprowadzeniem na 

nowy kontynent najlepiej przeprowadzać najpierw w ojczyźnie fitofaga 

i powtawzać w nowej ojczyźnie w warunkach ścisiej kwarantanny. Do-
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piero potem można przystąpić do rozmnażania owada i introdukcji 

w warunkach polowych. 

W przeciwieństwie do chwastów obcych, problem chwastów rodzi- 

niych nie jest jeszcze należycie opracowany. Niezależnie od możliwości 

wykorzystania miejscowych  fitofagów, należy pamiętać, że chwasty 

n:ają i w inaych krajach rośliny blisko z nimi spokrewnione, które mają 

swoich naturalnych niszczycieli. Te ostatnie po sprowadzeniu do nowej 

ojczyzny mogą przystosować się do pokrewnych żywicieli. Klasycznym 

przykładem są tu kaktusy z rodzaju Opuntia, a zwłaszcza najgroźniejszy 

z nich Opuntia stricta Haw. Kaktus ten obcy w Australii, jest endemicz- 

ny w południowej części USA nie występuje w Argentynie. Cactoblas- 

tis cactorum (Berg.) pochodzi z Argentyny, skąd sprowadzony został do 

Australii do zwalczania kaktusów z rodzaju Opuntia, a szczególnie Opun- 

tia stricta Haw. W Argentynie występuje on na pokrewnych gatunkach 
kaktusów. 

Wydaje się, że w biologicznym zwalczaniu chwastów należy w przy- 

szłości więcej uwagi poświęcić czynnikom chorobotwórczym. Choroby 

zarówno chwastów obcych, jak i rodzimych mogą odegrać wielką rolę 

w zwalczaniu danej rośliny bądź same, bądź transmitowane przez owa- 
dy fitofagiczne. Przy nieodpowiednio przeprowadzanych pracach kwa- 

rantannowych mogą też stanowić duże potencjalne niebezpieczeństwa 

dla innych roślin uprawnych. 

Wiele sukcesów w biologicznym zwalczaniu chwastów można 

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

terenach o nie zakłóconych przez człowieka biocenozach. 
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