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VII Międzynarodowy Kongres Ochrony Roślin, odbyty we wrześniu 
1970 r. w Paryżu pod protektoratem rządu francuskiego, odznaczał 

się wielkim rozmachem, sprawną organizacją oraz bardzo interesującą te- 
matyką. Brało w nim udział około 1700 naukowców i przedstawicieli gospo- 
darki rolnej i leśnej oraz przemysłu sponad 30 krajów świata. Podczas 
obrad Kongresu, prowadzonych w ponad 20 specjalistycznych sekcjach, 
wygłoszono kilkaset referatów, a głosy w dyskusji zawierały również wiele 
ciekawych informacji. 

Celem Kongresu było podsumowanie światowych osiągnięć, jakie 
w ostatnich kilku latach zanotowano w dziedzinie ochrony roślin. 

Mimo obserwowanego prawie na całym świecie burzliwego rozwoju 
przemysłu, powodującego sukcesywne zmniejszanie się udziału rolnictwa 
1 leśnictwa w całości dochodu narodowego, nakłady na rozwój ochrony 
roślin rosną systematycznie z roku na rok. Ten stały wzrost znaczenia 
ochrony roślin wiąże się ze zrozumiałą koniecznością intensyfikacji gospo- 
darki rolnej i leśnej na zmniejszającym się, wskutek rozbudowy miast 
i przemysłu, obszarze pól uprawnych i lasów. Przyczynia się do tego także 
lepsze niż dotąd, choć nadal bardzo przybliżone, rozeznanie co do ekono- 
micznego znaczenia niedocenionych dotąd strat powodowanych przez owa- 
dy, grzyby i inne szkodliwe organizmy. Wpływa na to także ukierunkowa- 
nie dalszej intensyfikacji gospodarki rolnej, głównie na hodowlę bardziej 
niż dotychczas wydajnych odmian czy gatunków roślin uprawnych, co rów- 
nież staje się ostatnio tendencją rozwojową w hodowli lasu. Mianowicie 

okazało się, że bardziej wydajne odmiany czy gatunki są najczęściej wy- 
jątkowo wrażliwe i podatne na ataki organizmów szkodliwych, co powo- 
duje konieczność wydatnego zwiększenia nakładów na ich ochronę. 

W takiej sytuacji dalszy intensywny rozwój metod zwalczania i profi- 
laktyki staje się nieuchronną koniecznością, a ponieważ jak dotąd najczę- 
ściej tylko chemiczne zwalczanie gwarantuje pełną skuteczność zabiegów 
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ochroniarskich oraz ich realne efekty ekonomiczne, mimo jego wad, właśnie 
metoda chemiczna będzie jeszcze w ciągu wielu najbliższych lat metodą 
dominującą. Takie właśnie stanowisko wyraźnie przeważało zarówno we 
w nioskach wynikających z wygłaszanych referatów jak i w wypowiedziach 
dyskutantów. Potwierdza to zresztą stały wzrost, w ostatnich latach, pro- 
dukcji i zużycia pestycydów, których np. w USA w 1962 r. sprzedano za 
sumę ponad 1 miliarda dolarów, w 1969 r.-za prawie 2 miliardy, 
a prognoza na 1975 r. przewiduje sprzedaż pestycydów za sumę 3,2 mi- 
liarda dolarów. Jest przy tym interesujące, że największą tendencję wzro- 
stową obserwuje się w zużyciu herbicydów (około 20% rocznie), natomiast 
najniższą — fungicydów. 

Przypisywanie metodzie chemicznej w dalszym ciągu wiodącej roli 
w ochronie roślin nie oznacza jednak nie doceniania jej ubocznych, nieko- 
rzystnych skutków, co wyraża się w zaleceniach stosowania w miarę moż- 
ności selektywnie działających pestycydów w możliwie najniższych stęże- 
niach i dawkach oraz w propagowaniu integrowanej metody zwalczania. 
Metoda ta zakłada ograniczenie nadmiernej ilości zabiegów chemicznych 
oraz włączanie na ich miejsce w zależności od konkretnej sytuacji zabiegów 
z innych metod walki, jak np. metod mechanicznej, biologicznej, agrotech- 
nicznej i in. Integrowane zwalczanie jest co prawda obecnie praktycznie 
stosowane jeszcze w niewielkim zakresie i to głównie w sadownictwie, 
jednakże dalszy jego rozwój zapowiada się obiecująco. Trzeba jednak zda- 
wać sobie sprawę, że złożony charakter zabiegów wchodzących w zakres 
prawdziwie integrowanego zwalczania wymaga zaangażowania specjalnie 
przeszkolonych specjalistów. Metoda ta wymaga bowiem głęboko przemy- 
ślanego wyboru zabiegów dostosowanych do każdego gatunku szkodnika, 
rodzaju chronionej uprawy, warunków ekologicznych itd. Poza tym wstęp- 
nym warunkiem jej stosowania musi być stałe i bardziej precyzyjne niż 
dotąd rozeznanie nasilenia zagrożenia, dokładna znajomość progu gospo- 
darczej szkodliwości, dysponowanie pestycydami o zróżnicowanym oddzia- 
ływaniu na szkodnika oraz przede wszystkim dokładna znajomość bionomii 
i ekologii samego szkodnika jak i jego wrogów naturalnych w danym śro- 
dowisku. 

Przedstawione tu w telegraficznym skrócie najważniejsze tendencje 
rozwojowe w nowoczesnej światowej ochronie roślin, będące podsumowa- 
niem stanowisk większości uczestników kongresu, odnoszą się również 
w istotnym stopniu i do ochrony lasu, mimo jej nieco odmiennej specyfiki. 

Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowego przedstawienia 
treści ciekawszych referatów dotyczących leśnych problemów ochroniar- 
skich, które niestety nie były zbyt'*obficie reprezentowane w obradach 
kongresu, warto przytoczyć jeszcze kilka ogólnych danych odnoszących 
się do tematyki omawianej w ważniejszych sekcjach. Najwięcej referatów, 
bo aż 168 wygłoszono w ramach sekcji zajmujących się metodą chemicz- 
nego zwalczania. Ponadto dalsze trzy sekcje zajmowały się chemosterylan- 
tami, atraktantami, repelentami itp. — łącznie 23 referaty. W ramach 
sekcji, zajmujących się tak popularnymi w ostatnich czasach metodami 
biologicznymi, przedstawiono tylko 40 referatów. 22 problemowe referaty 
przedstawiono w sekcji pierwszej „A”, zajmującej się aspektami ekono- 
micznymi ochrony roślin. Tego samego problemu dotyczył referat inaugu- 
rujący obrady kongresu, wygłoszony na posiedzeniu plenarnym przez 
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Mathysa — dyrektora generalnego Europejskiej Organizacji Ochrony 
Roslin (OEPP). W jednej z sekcji, w 12 referatach przedstawiono proble- 
matykę związaną z wpływem walki chemicznej na środowisko. Streszcze- 
nia wszystkich referatów, na które się powołuję zostały opublikowane 
w wydawnictwie „Resumós des communications. VIle Congres Internatio- 
nal de la Protection des Plantes’’, Paris, 21—25 Septembre 1970. 

Ponieważ sekcja „A” rozpoczęła obrady kongresu i dotyczyła proble- 
mów aktualnych zarówno dla ochrony upraw rolnych jak i ochrony lasu 
należy poświęcić jej obradom nieco więcej miejsca. 

W swym wprowadzającym wystąpieniu przewodniczący sekcji Chia- 
rappa nawiązał do sympozjum zorganizowanego przez FAO jeszcze 
w 1967 r., na którym zapoczątkowano międzynarodową współpracę nad 
metodyką ustalania wysokości strat wyrządzanych przez szkodniki i cho- 
roby w najważniejszych gospodarczo uprawach rolnych. 

_. Jak podkreślało wielu uczestników kongresu referujących swe prace 
m.in. 5mith z USA i Strickland z Wielkiej Brytanii, ustalenie 
właściwych metod wyceny strat jest sprawą skomplikowaną i wymaga 
ścisłej międzynarodowej współpracy pomiędzy specjalistami z zakresu 
ochrony roślin a ekonomistami, co dotychczas rzadko miało miejsce. Ocena 
ekonomiczna zabiegu ochroniarskiego jest trudnym zadaniem, gdyż wiąże 
się ścisle nie tylko z wysokością bezpośrednich strat, lecz także z wieloma 
szerszymi zagadnieniami, jak ubocznym oddziaływaniem na środowisko, 
produkcją przemysłową pestycydów czy znaczeniem gospodarczym roślin 
chronionych itd. 

Na marginesie tych referatów chciałbym podkreślić, że w związku z od- 
rębną specyfiką gospodarki leśnej obejmującej wieloletnie okresy produk- 
cyjne, sprawa wyceny strat w leśnictwie jest bardziej skomplikowana niż 
w rolnictwie. Jednakże należy sobie zdać sprawę z oczywistego faktu, że 
intensyfikacja produkcji leśnej, która jest obecnie centralnym zagadnie- 
niem w naszym kraju, zwiększa bardzo istotnie ekonomiczne znaczenie 
ochrony roślin jako jednego z czynników tej intensyfikacji. Im wyżej bę- 
dzie kształtowała się produkcja, tym większy będzie uszczerbek powodo- 
wany tą samą procentową stratą przyrostu, będącą rezultatem działania 

chorób i szkodników. 
W związku z tym za istotne bieżące zadanie ochrony lasu należy uznać 

ustalenie progu gospodarczej szkodliwości dla najgroźniejszych szkodników 
i chorób lasu, a więc mówiąc językiem praktyki ochrony lasu, rewizję 
dotychczasowych zawyżonych chyba liczb krytycznych, które ustalane były 
raczej nie z punktu widzenia opłacalności zabiegu zwalczania, lecz głównie 
jako wskaźniki śmiertelnego zagrożenia drzewostanu czy uprawy. Konse- 
kwencją uwzględniania nowego ekonomicznego podejścia w ochronie lasu 
musiałoby być również podejmowanie walki z tymi gatunkami szkodni- 
ków i sprawców chorób, które dotąd ze względu na swą umiarkowaną 
szkodliwość gospodarczą nie były obiektami zwalczania. 

Z zakresu tematyki dotyczącej fitopatologii leśnej, przewijającej się 
w poszczególnych sekcjach, zasługuje na uwagę referat dotyczący biolo- 
gicznego i gospodarczego aspektu zwalczania huby korzeniowej (Fomes 
annosus), który przedstawili Burdekin i Morgan. Autorzy ci na 
podstawie swych dwunastoletnich badań stwierdzili, że najskuteczniejszą 
metodą zapobiegania chorobie przy zakładaniu nowych upraw sosnowych 
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na zagrożonych terenach w Anglii okazało się karczowanie pniaków będą- 
cych głównym źródłem infekcji. Zabieg tego rodzaju zmniejszał straty 
z 54 do 20%, przy czym średnia wysokość upraw była o 80 cm większa 
niż na powierzchniach kontrolnych. Ponieważ jednak koszty usuwania 
pniaków były tylko nieznacznie niższe niż osiągnięte korzyści eko- 
nomiczne autorzy zalecili na razie stosowanie tego zabiegu tylko na skalę 
doświadczalną. Mają oni nadzieję, że dalsze usprawnienia procesu usuwania 
pniaków mogą przyczynić się do zwiększenia opłacalności tej metody. 

Kolejny referat z zakresu fitopatologii pt. „Chemiczne zwalczanie grzy- 
ba Dothichiza populea Sacc and Br. w szkółkach topolowych”, wygłoszony 
przez Gajkowića z Jugosławii, zawiera zalecenia dotyczące zwalczania 
tego patogena w szkółkach topolowych. Grzyb ten jest silnie rozprzestrze- 
niony również w plantacjach topolowych. Jak stwierdza autor, dopiero 
0—10-krotne zabiegi chemiczne w ciągu roku gwarantują ich skuteczność, 
co obniża praktyczną przydatność tych zaleceń. 

Bardzo ciekawe, z praktycznego punktu widzenia, było przedstawione 
przez Lutharda i Lyra doniesienie pt.: „Znaczenie środków zwięk- 
szających przyczepność preparatów przy chemicznym zwalczaniu Lopho- 
dermium pinastri”. Informowało ono o zastosowaniu w NRD specjalnych 
środków wybitnie zwiększających przyczepność preparatów do zwalczania 
osutki sosnowej i zapobiegających w ten sposób zmywaniu ich przez desz- 
cze. Pozwoliło to na zredukowanie w szkółkach sosnowych dotychczasowej 
ilości 8—10 opryskiwań do 4, a zamiast stosowania 3—4 opryskiwań 
w uprawach ograniczono się tylko do 1 w sezonie, nie zmniejszając przy 
tym skuteczności zabiegów. 

Wygłoszony przez Laniera z Francji referat pt.: „Zwalczanie osutki 
sosnowej , sugeruje zastosowanie pewnego rodzaju integrowanego zwal- 
czania, opartego na kompozycji zabiegów zwalczających i profilaktycznych 
pochodzących z trzech odrębnych metod. Z zakresu profilaktyki agrotech- 
nicznej autor sugeruje odnawianie upraw z nasion, co zwiększa ich odpor- 
ność na osutkę, położenie nacisku na eliminację konkurencji chwastów 
przez ich radykalne zwalczanie, a z metod genetycznych zaleca pozyski- 
wanie nasion do odnowień z najbardziej odpornych klonów sosny. Wreszcie, 
jako uzupełnienie tych zaleceń, sugeruje stosowanie ograniczonego co do 
ilości zabiegów, programu zwalczania chemicznego. 

Interesujące dla fitopatologii leśnej były również tematy dotyczące sy- 
stemicznie działających fungicydów, które oddziaływać mogą przez sty- 
mulację odporności roślin na choroby, neutralizację toksyn patogena lub 
wreszcie przez bezpośrednią dla niego toksyczność. Wyniki dotychczaso- 
wych badań pozwalają stwierdzić, że systemicznie działające fungicydy 
w dużym stopniu spełniają pokładane w nich nadzieje, szczególnie w zwal- 
czaniu patogenów, które były trudne do zwalczania przy użyciu dotąd po- 
wszechnie stosowanych preparatów. Niestety, brak było na kongresie refe- 
атом omawiających zastosowania systemicznych fungicydów w ochronie 
asu. 

Przejdźmy z kolei do przedstawienia tematyki kongresowej związanej 
ze szkodnikami ze świata owadów. 

ź zakresu walki biologicznej przedstawiono tym razem znacznie mniej 
niż dotychczas doniesień; głównie dotyczyły one dziedziny rolnictwa, co 
może świadczyć o pewnym zahamowaniu rozwoju badań nad tą metodą, 
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głównie ze względu na małą, często, skuteczność praktyczną. Warto jednak 
wspomnieć o ciekawych badaniach, które w swym referacie pt.: „Zastoso- 
wanie nicieni (Neoaplectana spp.) do zwalczania owadów przedstawił 
Poinar z USA. Tym bardziej, że przedstawiciel rodzaju Neoaplectana 
został, jak wiadomo, wykazany u nas w kraju jako pasożyt larw osnui 
gwiaździstej. Poinar opracował bardzo wydajną metodę hodowli spe- 
cjalnie efektywnych szczepów tego pasożyta, pochodzących z różnych ob- 
szarów geograficznych. Koszt hodowli 1 miliona osobników wyniósł 1 do- 
lara. Udało się również autorowi opracować sposób przechowywania nicieni 
przez okres kilku lat bez utraty ich żywotności. 

Z, dość licznej grupy referatów z zakresu biologicznych metod walki wy- 
głoszonych przez naukowców ZSRR interesujący dla ochrony lasu był re- 
ferat pt.: „Wtórne oddziaływanie mikrobiologicznych preparatów na 
populacje szkodliwych owadów”. Sikura i współautorzy, zwracają 
uwagę na ciekawy fakt, że osobniki przeżywające akcje zwalczania, w któ- 
rych zastosowano takie patogeny jak Beauveria spp, czy Bacillus thurin- 
giensis, odznaczają się wyraźnie słabszym potencjałem biotycznym, wyraża- 
jącym się głównie zmniejszoną płodnością. Natomiast nie stwierdzono 
takiego zjawiska u przeżywających osobników, które zetknęły się z sub- 
telnymi dawkami pestycydów, a co ciekawsze, stwierdzono nawet niekiedy 
zwiększoną płodność u przeżywającej populacji. Na uwagę w tej grupie 
tematycznej zasługuje także referat Czumakowej ze Związku Ra- 
dzieckiego pt.: „Znaczenie odżywiania larw i owadów doskonałych dla 
dojrzewania i płodności drapieżnych i pasożytniczych owadów”. Autorka 
podkreśla znaczenie obecności w środowisku uzupełniającego pokarmu dla 
tej grupy pożytecznych owadów w postaci nektaru i pyłku kwiatów. 

Blisko walki biologicznej stojące zastosowanie substancji hormonal- 
nych, zakłócających przebieg metamorfozy u owadów, powodujących nie- 
korzystne dla nich zmiany morfologiczne oraz działających letalnie na 
rozwój ambrjonalny jak i ich właściwości sterylizacyjne, były również 
tematem referatów kongresowych. 

O zagadnieniach związanych z integrowanym zwalczaniem w ochronie 
roślin wspomniano już szerzej na początku artykułu, a ponieważ brak było 
na kongresie tematów wiążących się bezpośrednio z integrowanym zwal- 
czaniem w leśnictwie pozostaje tylko jeszcze raz podkreślić z jednej strony 
znaczne trudności związane z praktyczną realizacją tej metody, z drugiej 
jednak strony potrzebę dalszego jej rozwijania również w ochronie lasu, 
wykorzystując przede wszystkim jej obecne osiągnięcia w sadownictwie. 

Z omawianej na kongresie tematyki dotyczącej chemicznego zwalczania 
szkodników leśnych trzeba wspomnieć o jeszcze jednym z kilku znanych 
wariantów zwalczania groźnej i u nas zwójki sosnówki, tym razem opra- 
cowanym w Hiszpanii przez Robredo Junco i przedstawionym w refe- 

racie pt.: „Zastosowanie insektycydów w zwalczaniu Rhyacionia buoliana 

w Hiszpanii”. Autor zaleca dwukrotne, w ciągu sezonu wegetacyjnego, 

opylanie zaatakowanych młodników sosnowych 10% preparatami na bazie 

DDT w ilości 10 kg na hektar. Pierwszy opył należy przeprowadzać w okre- 

sie gdy 50—75% motyli opuściło już poczwarki, co pokrywa się z pierwszą 

fazą wylęgu młodych gąsieniczek. Termin drugiego opyłu przypada 

w 10—12 dni po pierwszym zabiegu. W ten sposób preparat poraża zarówno 

owady doskonałe jak i młode stadia larwalne szkodnika. 
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Sądząc po wielkości powierzchni upraw sosny pospolitej objętych: 

zwalczaniem w Hiszpanii (ponad 23 tys. ha w ostatnim czasie) ten sposób 

walki ze zwójką sosnóweczką wydaje się być rzeczywiście skuteczny 
i opłacalny. 

Zastosowanie zabiegu chemicznego w odpowiedniej fazie rozwoju gra- 
dacji brudnicy nieparki przedstawione przez autorów Kolybine 
i Zielinskaja (ZSRR) w referacie pt.: „Chemiczne zwalczanie i nie- 
które aspekty dynamiki populacji brudnicy nieparki” wydaje się mieć 
znacznie szersze znaczenie niż tylko w odniesieniu do zwalczanego gatunku 
szkodnika. Mianowicie chodzi tu o ogólne stwierdzenie, że zwalczanie che- 
miczne najbardziej wskazane jest w inicjalnej lub końcowej, erupcyjnej 
fazie gradacji. Natomiast stosowanie go w fazie wyraźnego narastania 
liczebności szkodnika powoduje powstawanie tendencji do przedłużania się: 
i powtarzania gradacji w krótkich odstępach czasu. Autorzy tłumaczą to 
fizjologiczno-ekologiczną predyspozycją populacji szkodnika zwalczanego 
w tym okresie gradacji. W szczególności selekcyjne oddziaływanie zabiegu, 
powodujące przeżywanie części populacji składającej się z najżywotniej- 
szych i najbardziej odpornych osobników, ma powodować w tym okresie, 
w wyniku heterozji, bardzo szybkie odbudowywanie się liczebności prze- 
rzedzonej populacji szkodnika i przedłużenie czasu trwania gradacji. Wy- 
daje się jednak, że wnioski te wymagają dalszych potwierdzeń tym bar- 
dziej, że autorzy zbyt małą uwagę przywiązują do znaczenia reakcji zespołu 
pasożytów i patogenów na zastosowany zabieg chemiczny. 

Kiika ciekawych dla ochrony lasu doniesień przedstawiono na sekcji 
zajmującej się problemem wpływu stosowania pestycydów na środowisko. 
Należy podkreślić bardzo umiarkowany na ogół ton wypowiedzi reierentów 
i dyskutantów, daleki od wyolbrzymiania niekorzystnych ubocznych skut- 
ków chemicznego zwalczania. 

Jepson z Wielkiej Brytanii w swym referacie pt.: „Pestycydy a śro- 
dowisko” — podkreśla na przykład, że już dzisiaj mamy wiele, głównie 
fosforoorganicznych pestycydów, których bardzo niskie stężenia i mini- 
malne dawki wystarczające do zniszczenia szkodnika, stosunkowo niewielka. 
toksyczność dla organizmów wyższych, czas rozkładu ograniczony często 
do 2—3 dni, w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury do ich 
stosowania — uwzględniają dezyderaty najaktywniejszych przeciwników 
walki chemicznej. 

Ciekawe, choć nie zakończone jeszcze badania, prowadzone z dużym 
rozmachem w Kanadzie, przedstawił Y ule w swym referacie pt.: „DDT 
w ekosystemie lasu”. Wstępne wyniki tych badań potwierdzające długi 
czas rozkładu DDT nie są jednak alarmujące. 

W referacie pt.: „Pestycydy i mikroflora glebowa w szkółkach leśnych” 
Langkramer z Czechosłowacji stwierdził, że zaburzenia w normalnym 
rozwoju mikroflory glebowej pod wpływem stosowania pestycydów mają 
charakter na ogół przejściowy a czasami można nawet zaobserwować sty- 
mulacyjny efekt ich działania. 

Wreszcie w referacie Szmidta pt.: „Wpływ intensywnego chemicz- 
nego zwalczania na entomofaunę leśną”, główny nacisk położono na ubocz- 
ny wpływ wielkoobszarowego stosowania kontaktowych insektycydów na 
ważniejsze elementy entomocenozy leśnej. W wyniku wieloletnich badań 
prowadzonych w Puszczy. Noteckiej nie stwierdzono istotnych długofalo- 
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wych zaburzeń biocenotycznych, mimo powtórzenia zabiegu chemicznego 
w ciągu dwóch kolejnych lat na tym samym terenie. 

Spośród szkodliwych gatunków owadów jedynie, mało zresztą groźne 
w starszych drzewostanach sosnowych, ryjkowce z rodzaju Strophosomus 
wykazywały w kolejnych latach po zabiegach niewielką skłonność do 
zwiększania swej liczebności na terenach traktowanych. Wszystkie pozo- 
stałe szkodliwe dla sosny gatunki owadów, łącznie z brudnicą mniszką 
i opaślikiem sosnowcem, przeciwko którym zabiegi były skierowane i to 
z doskonałym skutkiem, w ciągu następnych 5 lat nie wykazywały żadnej 
tendencji do wzrostu ich liczebności. Nie stwierdzono także żadnego trwal- 
szego obniżenia się liczebności owadów pasożytniczych w wyniku zastoso- 
wania walki chemicznej. Zaobserwowano natomiast wyraźny wpływ za- 
biegów chemicznych na obniżenie się liczebności niektórych grup owadów 
drapieżnych, szczególnie z rodziny Carabidae. 

Mimo to ogólny stosunek liczbowy reprezentantów pożytecznej ento- 
rnofauny do entomofauny szkodliwej na terenie powierzchni traktowanych 
chemicznie nie różnił się istotnie od takiego samego stosunku na powierz- 
chni kontrolnej. Stąd, w tym konkretnym wypadku, brak podstaw do stwier- 
dzenia, że w wyniku intensywnej wielkoobszarowej walki chemicznej na 
ubogich siedliskach Puszczy Noteckiej zachodzą niekorzystne biocenotycz- 
nie zaburzenia stymulujące nawroty pojawów szkodników owadzich. 

Ten krótki przegląd tematyki VII Międzynarodowego Kongresu Ochro- 
ny Roślin w Paryżu z września 1970 r. zwraca tylko uwagę na najważ- 
niejsze, poruszone problemy. Dla szczegółowego zapoznania się z mate- 
riałami kongresu należy odesłać zainteresowanych do wspomnianej już 
publikacji kongresowej. 
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