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Zwalczanie szkodników szyszek i nasion w plantacjach 
nasiennych modrzewia europejskiego 

(Larix decidua Mill.) 

Борьба с вредителями шишек и семян на семенных плантациях 

европейской лиственницы (Гатх decidua Mill.) 

Control of pests of European larch (Larix decidua Mill.) 

cones and seed in seed orchards 

WSTEP 

ей początek badań bionomii owadów szkodników owoców i na- 
sion drzew leśnych datuje się na koniec wieku XIX (1), to praktycz- 

ne wykorzystanie tych badań do ich zwalczania sięga dopiero lat czter- 
dziestych (6). | 

W Polsce pierwsze szersze badania dotyczące szkodników tej grupy 
rozpoczęły się w latach trzydziestych (4) i kontynuowane były już w la- 
tach pięćdziesiątych (2, 3, 9, 10, 11, 12), ale zabiegi mające na celu ich 
zwlaczanie nie weszły wciąż jeszcze do praktyki ochrony lasu. Szczególnie 
chronione winny być nasiona drzew iglastych, gdyż ponad 160 gatunków 
owadów na świecie przyczynia się do ich niszczenia (14), a często jeden 
tylko gatunek potrafi zniszczyć ponad 90% zdrowych nasion (5). 

Rozbudowa koncepcji drzewostanów nasiennych, a w szczególności 
plantacji nasiennych, spowodowała nasilenie badań nad szkodnikami na- 
sion oraz praktycznym zastosowaniem odpowiednich zabiegów ochroniar- 
skich. Konieczna i szczególnie intensywna winna być ochrona nasion na 
plantacjach nasiennych drzew leśnych, przede wszystkim ze względu na 
genetyczną wartość pozyskiwanych tam nasion, a także ze względu na 
mały obszar plantacji. 

Liczba gatunków owadów niszczących szyszki i nasiona modrzewi, jak 
1 wysokość wyrządzanych przez nie szkód są bardzo poważne. Jak po- 
daje Shearer (7) często 2/3 nasion modrzewi w USA jest niszczonych 
przez owady. W Polsce szacuje się odsetek nasion modrzewi niszczonych 
corocznie przez owady na ok. 25% (13), a w okolicach Krakowa — jak 
podaje Skrzypczyńska (8) — zanotowany tam tylko jeden gatu- 
nek (śmietka modrzewiowa) niszczył w latach 1968—72 do 80% szyszek. 
Ponieważ przy tym udział nasion pustych i niedorozwiniętych stanowi 
w szyszkach modrzewi od 16 do 45%, problem zwalczania szkodników 
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szczególnie w plantacjach nasiennych tego drzewa jest sprawą wyjątko- 
wo poważną. 

Z. dotychczasowych badań w dziedzinie ochrony szyszek i nasion 
przed szkodnikami wynika jednoznacznie, że tylko stosowanie walki che- 
micznej przynosi wystarczające rezultaty. W poniżej opisanych badaniach 
podjęto więc próbę opracowania sposobu ochrony chemicznej szyszek 
i nasion modrzewia. 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenia nad szkodnikami szyszek i nasion modrzewia koncen- 
trowały się głównie na plantacji nasiennej znajdującej się na terenie 
nadl. Pniewy, natomiast uzupełniające dane zbierane były z plantacji 
nasiennych w Kórniku i w nadl. Brzeziny. Plantacja modrzewia europej- 
skiego w nadl. Pniewy, licząca 20 lat, jest usytuowana ok. 500 m od 
drzewostanu sosnowego (ze sporadycznie występującym modrzewiem). 

W celu ustalenia składu gatunkowego szkodników szyszek i nasion 
modrzewia oraz stopnia nasilenia szkód, w ciągu sezonów wegetacyjnych 
1981—1984 dokonywano zbioru szyszek modrzewia począwszy od momen- 
tu ich zawiązywania się do późnej jesieni (po 60 szyszek co 1—2 tygod- 
nie). Połowę zebranego materiału bezpośrednio po zbiorze analizowano 
metodą sekcjonowania w celu stwierdzenia obecności w szyszkach larw 
szkodników, a drugą połowę pozostawiano do hodowli dla otrzymania 
owadów doskonałych występujących w szyszkach i nasionach, w celu 
oznaczenia ich przynależności gatunkowej. Na przełomie września i paź- 
dziernika zbierano większą partię kontrolną (100—200 szyszek) w celu 
ustalenia stopnia uszkodzenia szyszek i nasion. Analizę wykonywano oce- 
niając wzrokowo zewnętrzny stopień uszkodzenia szyszek, ich zażywi- 
czenie, a następnie przekrawając wzdłuż szyszkę stwierdzano charakter 
i nasilenie ' wewnętrznych uszkodzeń. W ostatnim etapie analizy krajano 
wydobyte z szyszki nasiona dzieląc je na zdrowe, puste i uszkodzone 
przez owady. 

W celu stwierdzenia terminu porażenia szyszek przez poszczególne 
szkodniki osiatkowywano w odstępach 1—2-tygodniowych partie po 30 
szyszek na drzewach, izolując je w ten sposób od dalszego zasiedlenia 
przez owady, jednocześnie umożliwiając rozwój zarówno szyszek jak 
i znajdujących się wewnątrz nich owadów w warunkach naturalnych. 
Jesienią zdejmowano siatki i sekcjonowano szyszeczki przeglądając jedno- 
cześnie zawartość siatek dla stwierdzenia terminu ewentualnego opusz- 
czania porażonych szyszek przez szkodniki. 

W sezonach wegetacyjnych prowadzono także obserwacje fenologicz- 
ne dotyczące pomiaru długości pędów i igieł, a także przeobrażania się 
kwiatostanów w szyszeczki w celu powiązania danych fenologicznych 
z terminem pojawu i żerów szkodników szyszek i nasion modrzewia. 

W niniejszych badaniach zastosowano chemiczną metodę zwalczania 
szkodników szyszek i nasion modrzewia, opryskując korony drzew na- 
stępującymi preparatami w stężeniach: BI 58 (2%), Metox (2%), Izothrine 
(0,2%), Decis (2° о, ) oraz preparat bakteryjny Bactospeine (2%). Wszystkie 
preparaty stosowano w ilości 100 | 1 cieczy roboczej na 1 ha, a zabieg 
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wykonywano opryskiwaczem ręcznym (dla każdego preparatu w każdym 

wariancie opryskano 1 drzewo). Wykonywano zabiegi jedno-, dwu- i trzy- 

krotne w terminach podanych w tab. 2. Na przełomie września i paż- 

dziernika zbierano zarówno ze wszystkich drzew opryskiwanych jak i kon- 
trolnych po 30 szyszek modrzewia w celu sprawdzenia skuteczności wy- 
konanego zabiegu. Zebrany materiał poddano opisanej powyżej analizie. 

WYNIKI BADAŃ 

Zarówno przytoczone wyniki naszych badań jak i dane z literatury 
wskazują jednoznacznie, że najgroźniejszym szkodnikiem szyszek i nasion 
modrzewia jest śmietka modrzewiowa (Hylemyia laricicola Karl.). Z na- 
szych ustaleń wynika, że szkody powodowane przez ten gatunek dochodzą 
do ok. 85% porażonych szyszek, przy czym nawet na oddalonych od sie- 
bie plantacjach poziom szkód jest jednakowo wysoki (tab: 1). Z tego 
względu zwalczanie pozostałych, o niewielkim znaczeniu gospodarczym, 
gatunków szkodników szyszek i nasion. modrzewi podporządkowano ko- 
nieczności ochrony szyszek przed tym głównym szkodnikiem. 

Pierwszoplanowym zadaniem badawczym było ustalenie terminu wy- 
konania zabiegu chemicznego i liczby jego powtórzeń. Stwierdzono na 
podstawie siatkowania szyszek, że w 1982 r. śmietka składała jaja dopie- 
ro po 17 maja, natomiast wyniki krajania szyszek w 1983 r. wykazały 
(ryc.), że składanie jaj przez śmietkę miało miejsce już po 7 maja. Po- 
wyższe zróżnicowanie terminu składania jaj przez Smietke jest uzalez- 
nione od wahań warunków atmosferycznych, szczególnie temperatury. 
Stąd też postanowiono oprzeć termin wykonania pierwszego opryskiwa- 
nia na danych fenologicznych. Ustalono, że pośród różnych badanych cech 
rozwojowych modrzewia jedna jest najbardziej przydatna, a mianowicie 

Tabela 1 

Wyniki analizy szyszek i nasion modrzewia porażonych przez śmietkę modrzewiową 

(Hylemyia laricicola Karl.), zebranych w październiku na trzech plantacjach 

nasiennych w 1982 r. 

  

  

    
  

  

| Brzeziny Pniewy Kórnik 

Przedmiot analiz 
| szt. 0% szt. 0% szt. 0% 

Szyszki: zdrowe 15 25,0 9 15,0 17 28,0 

uszkodzone 45 75,0 51 85,0 43 72,0 

razem ‘ 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

Nasiona: zdrowe 846 27,5 720 25,7 921 30,7 

uszkodzone 915 29,8 940 33,5 847 28,3 

puste 1315 42,7 1143 40,8 1229 41,0 

razem 3073 100,0 2803 100,0 2997 ° 100,0 
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Analiza szyszek i nasion modrzewia traktowanych insektycydami w różnych 

szyszki zbierano każdego 
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1982 

Preparat Przedmiot analiz . 7,25 V 
ТУ 7125 V i 14 VI 

Szyszki: zdrowe 66,0 80,0 84,0 

BI 58 uszkodzone 34,0 20,0 16,0 

20/0 na. | : Nasiona: zdrowe 42,1 43,2 50,4 

puste 39,6 44,2 35,6 

uszkodzone 18,3 12,6 14,0 

Szyszki: zdrowe 16,0 86,0 82,0 

Metox*) uszkodzone 84,0 14,0 18,0 

0 
2° Nasiona: zdrowe 29,4 47,9 44,3 

puste 34,8 34,8 36,2 

uszkodzone 35,8 17,3 19,4 

Szyszki: zdrowe 10,0 48,0 52,0 

Teotkwine uszkodzone 90,0 52,0 48,0 

0,20/0 ną. . Nasiona: zdrowe 22,1 39,3 42,3 

puste 36,0 34,0 29,1 

uszkodzone 41,9 26,7 28,6 

Szyszki: zdrowe 

Decis uszkodzone ' 

20 
Nasiona: zdrowe 

puste | 

uszkodzone 

Szyszki: zdrowe * 

Bactospeine uszkodzone 

20 na: Nasiona: zdrowe 

puste 

uszkodzone 

Szyszki: zdrowe 10,0 

uszkodzone 90,0 

Nasiona: zdrowe 21,8 

puste 36,0 

uszkodzone 42,2 

*) Niską skuteczność Metoxu w 1983 r. należy przypisać przeterminowaniu środka. 
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Tabela 2 

terminach na plantacji nasiennej w nadl. Pniewy (dawka 100 I ha), 

roku w październiku 

  

  

    

  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1983 1984 

ov | 17 V "10i125V | 17130V 14 V 28 V 14128 У 

_ 84,0 73,0 83,0  , 88,0 73,0 83,0 90,0 

16,0 27,0 17,0 12,0 27,0 17,0 10,0 

_ _ — — 46.1 53,0 55,0 

— — — - — 38,4 40,7 40,6 

— — — — 15,5 6,4 41 

13,0 11,0 9,0 0,0 66,0 80,0 32,0 

87,0 89,0 91,0 100.0 34,0 20,0 17,0 

— — — — 419 47,6 51,6 

— — — — 38,9 42,1 38,3 
_ _ — | — 19,2 10,2 10,1 

| 

57,0 73,0 80,0 

| 43,0 27,0 20,0 
. 

43.8 48,0 50,0 
38.2 40,5 39,1 
17,0 11,4 9,9 

70,0 76,0 
30.0 24,0 

44,5 50,6 

144,0 40,6 | 
10,6 8,8 

| 

13,0 10,0 
87,0 90,0 

_ 25,5 
_ 23.2 
_ 41,3 
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Analiza terminu i stopnia porażenia szyszek i nasion modrzewia przez szkodniki na 
terenie plantacji nasiennej modrzewia w Nadl. Pniewy 

przekształcanie się kwiatostanów w szyszeczki. Można uznać, że kwiato- 
stan przekształcił się w szyszeczkę wtedy, gdy występuje stwardnienie 
łusek nasiennych, co można wyczuć przez ugniatanie szyszki palcami. 
Z naszych obserwacji wynika, że maksimum składania jaj przez śmiet- 
kę przypada na okres, gdy 80% kwiatostanów przekształciło się już w 
szyszeczki, i ten właśnie termin zaleca się przyjąć jako optymalny do wy-. 
konania pierwszego zabiegu zwalczania. W tym samym terminie atakują 
szyszki i nasiona modrzewia również pozostałe stwierdzone w badaniach 
szkodliwe owady: Reseliella skuhravyoruc Skrzypcz. — 6,3% uszkodzo- 
nych nasion, Asynapta strobi Kieff. — 0,1%, Dioryctia abietella Den. 
et Schiff. — 0,5%, Megastigmus pictus Fórst. — 0,5%. = 

Aby podnieść skuteczność zwalczania, przeprowadzono próby dwu- 
i trzykrotnego zabiegu chemicznego w tym samym sezonie wegetacyj- 
nym. Wykonanie dwukrotnego zabiegu (drugie opryskiwanie po 2 tygod- 
niach) podniosło plon nasion zdrowych przeciętnie o 10%, natomiast wy- 
konanie trzeciego opryskiwania po następnych 2 tygodniach polepszyło 
skuteczność tylko w granicach od 0 do 7% w stosunku do zabiegu dwu- 
krotnego (tab. 2). Z tego względu w 1984 r. przyjęto za wystarczające 
wykonanie tylko dwóch opryskiwań co 2 tygodnie. 

Zdecydowanie najlepszym preparatem okazał się 2% BI 58, który już 
przy jednorazowym zabiegu dawał podwyższenie odsetka zdrowych na- 
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sion modrzewia o prawie 20%. Przy zabiegu dwukrotnym procent nasion 

zdrowych wyniósł dla tego preparatu nawet 55%, a więc o 30%0 więcej 

niż w kontroli. Odsetek szyszek zdrowych wyniósł dla tego preparatu 

odpowiednio 66—840 w zabiegach jednorazowych i 80—90% w zabie- 

gach dwukrotnych. Pozostałe preparaty, mimo że dawały dobre wyniki, 

nie wykazały tak wysokiej skuteczności jak BI 58 (tab. 2). 

Zwraca uwagę utrzymujący się zarówno w szyszkach opryskiwanych 

jak i kontroli wysoki procent nasion pustych (29,1-—44,8%о, tab. 2), co 

świadczy o tym, że uszkodzenia powodowane przez owady raczej nie 

powodują wyraźnego zwiększenia liczby nasion pustych, mogą jedynie 

wywołać ich usychanie lub degradację. | 
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Краткое содержание 

Среди вредителей семян и шишек лиственницы самой грозной оказалась 

листвеиничная муха (Ндетуза Цапссефа Ка!1.). Этот вредитель поражал на 

лиственничных плантациях около 85 шишек, уничтожая при этом до 30% 

семян. Кезейёа зКийптазуотит ЭКггурст. уничтожала только 6,3% семян, в то 
время как лиственничный семеяд находился в 0,55) семян. Остальные виды, 

которые были пайдены в шишках и семенах лиственницы не вызывали сущест- 

венных потерь. 

В исследованиях по борьбе самым эффективным оказался химический пре- 

парат Би5$ (29/)) применяемый в дозе 100 л/га, который дал увеличенный урожай 
на 20—30, по сравнению с контрольным. 

Оптимальным сроком проведения борьбы оказался момент, когда 80% co- 

цветий лиственницы превращается в шишечки. Этот момент отвечает моменту 

максимального откладывания яичек самыми опасными вредителями шишек 

и семян лиственницы. Выполнение в томже самом сезоне вторичного мероприя- 
тия после 2 недель, умеличивает эффективности борьбы с 3 до 12%. 

/ 

Summary 

From pests of larch seed and cones Hylemyia laricicola Karl appeared to be the 
most dangerous one. This insect attacked in larch seed orchards about 85% of 
cones, damaging abot 30°) of grains. Reseliella skuhravyorum Skrzyp. damaged 

only 6.3°) of grains and Megastigmus pictus was found in 0.59%/) of grains. Other 
species found in cones and grains did not cause significant damage. 

In control studies, best results were obtained with insecticide Bi58 (2%), applied 

in dose of 100 Iha, which increased the crop by 20—30°,, as compared with untre- 

ated area. 
The moment when 80°, of inflorescences are changed into cones is the optimum 

time for chemical treatment, because it corresponds with the maximum of laying 

eges by the most important pests of larch cones and seed. A repeated treatment 

after 2 weeks increased the effect of control by 3—120y.


