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Wyniki chemicznego zwalczania postaci doskonałych 
chrabąszcza majowego(Melolontha melolontha L.) 

w szkółce zadrzewieniowej 

Pe3yJIbTaTbl XHMHUECKOŃ ÓOpbÓbi c HuMaro MalicKoro xpyma (Melolontha melolontha L.) 

в древесном питомнике 

Results of chemical control of adult forms of cockchafer (Melolontha melolontha L.) 

in forest nursery 

przez ostatnie kilkanaście lat utrzymywał się w Polsce pogląd, że jedy- 
nym skutecznym sposobem zapobiegania szkodom od pędraka chra- 

bąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) i chrabąszcza kasztanowca 
(Melolontha hippocastani F.) jest dezynsekcja gleby przeprowadzana prepa- 
ratami opartymi na HCH. Istotnie sposób ten daje pozytywne wyniki, choć 
jak zwykle w praktyce zdarzają się wypadki małej skuteczności, szczegól- 
nie wtedy, gdy zapędraczenie gleby przekracza kilkakrotnie tzw. liczby kry- 
tyczne pędraków. 

Na terenie OZLP Opole zagrożenie przez pędraka występuje głównie 
w szkółkach, a przede wszystkich w Szkółce Zadrzewieniowej w Radawiu 
(pow. Olesno), należącej administracyjnie do nadl. Jełowa. Szkółka ta po- 
wstała w 1958 r. na gruntach byłego majątku rolnego. Ma ona gleby glinia- 
sto-piaszczyste, nadające się do produkcji szkółkarskiej. Wadą tej szkółki 
było i jest występowanie w niej pędraków chrabąszczy. 

W celu przeprowadzenia rozważań na temat skuteczności wykonywa- 
nych zabiegów chemicznych i dla uzyskania bardziej porównywalnych da- 
nych posłużyłem się materiałami z badania zapędraczenia gleby wykona- 
nych jesienią w latach, w których odbyła się rójka chrabąszcza majowego 
(1). Dane te podane są w tab. 1. 

Z. materiałów tych wynika, że: 
1) Na terenie szkółki występuje prawie jednolity szczep chrabąszcza 

majowego. 
2) Po każdej nowej rójce wzrastała powierzchnia zagrożenia przez pę- 

draka, by w latach następnych zmaleć w wyniku przeprowadzonej dezyn- 
sekcji gleby i ubytku naturalnego. 

3) W wyniku dezynsekcji gleby przeprowadzanej w sposób planowy 
od 1960 r.: 

— zmniejszyła się maksymalna liczba pędraków znajdowanych w 1 do- 
le próbnym o wymiarach 1X 1X 0,5 m — z 37 szt. w 1960 r. do 12 szt. 
w 1969 r., 
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m , Tabela 1 
Wyniki badania zapędraczenia gleby wykonane jesienią 
w Szkółce Zadrzewieniowej w Radawiu, nadl. Jełowa, 

w latach, w których odbywała się 
rójka chrabąszcza majowego 

(Melolontha melolontha L.) 
  

  

    
            
  

| Liczba znalezionych pędraków przezna. bow, za. 

Rok bada- | Powierzch- wykopą. czona do|pędraczo- 
nia zapę- | nia kontro- . a | dezynse-| nej w 
draczenia lowana nych do PrZECIĘ maksy- keji w | stosunku 

gleby w ha łów pró- razem | "9a w l| malna w następ- | do kont- bn\ ch dole pró-| 1 dole nym ro- zólowac 

onym próbnym ku w (ha)nej w % 

1 2 | 3 | 4 5 6 | 7 8 

_ 1960 35,77 144 336 2,33 37 19,26 53 
-" 1964 10,49 524 221 0,42 19 12,88 18 

1969 110,63 280 500 1,75 12 88,44 79 
1972 110,63 317 13 0,04 1 3,69 3 

— zmniejszyła się również przeciętna liczba pędraków znajdowanych 
w 1 dole próbnym z 2,33 szt. do 0,42 szt. 

_ Stwierdzone zapędraczenie gleby zmuszało do wykonywania dezynsekcji 
gleby preparatem Owadziak 1,2%, który stosowany był w ilości około 
267 kg/ha. Jakkolwiek ten sposób zwalczania pędraka zapobiegał szkodom 
i pozwalał na rozrzedzenie populacji szkodnika, o czym świadczy zmniejsze- 
nie maksymalnej ilości jednorocznego pędraka w latach rójkowych, np. 
w 1964 i 1968 r., niemniej nie zabezpieczał szkółki przed nowym zapędra- 
czeniem, które powstawało w wyniku odbytych rójek, na skutek nalotów 
owadów doskonałych z okolicznych pól i składania przez nie jaj do gleby 
szkółki. 

_ Czynnikiem przywabiającym owady doskonałe chrabąszcza majowego 
na Szkółkę Zadrzewieniową w Radawiu są warunki lokalne, a mianowicie 
fakt występowania na obrzeżu szkółki alei złożonych z brzozy, kasztanowca 
1 lipy, obrzeża lasu z rosnącym tam dębem i brzozą oraz kwater z wielo- 
latkami gatunków liściastych znajdującymi się na terenie Szkółki. 

. Mając na uwadze pozytywne wyniki chemicznego zwalczania owada do- 
skonałego na terenie OZLP Zielona Góra (3), jak również lokalne warunki, 
tj. zgrupowanie gatunków liściastych wokół szkółki i na szkółce, jak podano 
wyżej, przeprowadzone zostało w 1972 r. chemiczne zwalczanie owada do- 
skonałego chrabąszcza majowego podczas odbywania rójki. Zabieg został 
przeprowadzony przez leśniczego do spraw szkółkarskich, ob. Brunona 
Kantorskiego w sposób wskazany przez OZLP w Opolu. Do wyko- 
nania opyłu został zastosowany opylacz konny Holder i preparat pylisty 
„„Ditox L”, którym opylano drzewa alejowe, obrzeże lasu i kwatery z wie- 
lolatkami gatunków liściastych. Opył wykonywany był od czasu stwierdze- 
nia większego pojawu owadów doskonałych i powtarzany co kilka dni aż 
do stwierdzenia zaniku lotu owada doskonałego, tj. w dniach: 11, 13, 18, 19 
i 27 maja 1972 r. w godzinach rannych od 3.30 do 6.30. 

„Ditox L” działał skutecznie, czego dowodem był masowy opad pora- 
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żonych chrabąszczy stwierdzony po kazdym dokonanym opyle. Po wyko- 
nanej we wrześniu 1972 r. kontroli zapędraczenia gleby stwierdzono, iż wy- 
datnie zmniejszyły się: 

a) przeciętna liczba pędraków przypadających na 1 dół próbny do 
0,04 szt., 

b) maksymalne zapędraczenie do 1 szt. pędraka w jednym dole prób- 
nym, 

c) powierzchnia zapędraczona zakwalifikowana do chemicznej dezyn- 
sekcji gleby w 1973 r. do 3,69 ha, 

d) procentowy udział powierzchni zapędraczonej w stosunku do po- 
wierzchni objętej kontrolą zapędraczenia, który w 1972 r. wyniósł zaled- 
wie 3%. 

Ponadto zwalczanie chrabąszczy w stadium postaci doskonałej w warun- 
kach szkółki zadrzewieniowej w Radawiu ma też pozytywną stronę, że wy- 
datnie zmniejsza ilość użytych insektycydów. W wypadku wykonania za- 
biegu wczesnym rankiem i przy bezwietrznej pogodzie ma to duże znacze- 
nie dla ochrony środowiska przyrodniczego człowieka. Znaczne zaś zmniej- 
szenie się populacji tego szkodnika zmniejszy areał koniecznych chemicz- 
nych zabiegów na 2- i 3-letniego pędraka w szkółce oraz w znacznym stop- 
niu zmniejszy szkody w plonach okolicznych pól. co dotychczas w ogóle 
było niemożliwe. 

Dla pełnego zilustrowania efektywności zabiegu należy rozpatrzyć stro- 
nę finansową. Otóż koszty poniesione w 1972 r. przy chemicznym zwalcza- 
niu owadów doskonałych chrabąszcza majowego we wspomnianej Szkółce 
wyniosły: 

  

— płace: 30 godz. X9 zł 210,— zł 
— materiały: (Ditox 1035 kg i Tritox 250 kg) 8893,— zł 
— usługi: 15 godz. X 80 zł (koń) 1200,— zł 
— składki ubezp.: 270 zł X 15,5% 42,— zł 

razem 10405— zł 

Przeciętny zaś koszt dezynsekcji gleby na pow. 1 ha jaki ponosi Szkółka 
wynosi 1585 zł. 

Przeprowadzenie szczegółowego porównania kosztów chemicznego zwal- 
czania owada doskonałego chrabąszcza majowego i dezynsekcji gleby jest 
niemożliwe wobec braku stałego czynnika odniesienia, tj. znajomości wiel- 
kości zasiedlenia gleby przez jednoroczne pędraki w jesieni 1972 r., które 
wystąpiłoby w wypadku, gdyby nie było przeprowadzane zwalczanie imago. 
Zapedraczenie to jest zmienne, gdyż zależy od nasilenia rójki w poszczegól- 
nych latach rójkowych, przebiegu pogody i innych czynników natury oży- 
wionej i nieożywionej. 

W celu wyliczenia przybliżonych efektów ekonomicznych przyjęto jako 
podstawowy miernik skuteczności chemicznego zwalczania owada dosko- 
nałego chrabąszcza majowego zmniejszenie się do 3% powierzchni zapędra- 
czonej w roku rójki w odniesieniu do powierzchni ogólnej objętej kontrolą 
zapędraczenia gleby, a wyliczenie proponuje się przeprowadzić w następu- 
jący sposób: Powierzchnia szkółki przeznaczona do dezynsekcji na podsta- 
wie wyników kontroli zapędraczenia gleby wykonanej jesienią w roku rójki 
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minus 3% powierzchni objetej kontrola zapedraczenia gleby w wypadku, 
gdyby w danym roku wykonano chemiczne zwalczanie chrząszczy, tj. po- 
wierzchni, która wymagałaby mimo tego zabiegu dodatkowo dezynsekcji 
gleby X koszt dezynsekcji 1 ha gleby (1585 zł) minus koszt chemicznego 
zwalczania imago (10.405 zł = wartość stała). 

Oszczędności te, wyliczone na podstawie zestawień liczbowych zawar- 
tych w tab. 1 wyniosłyby w latach odbytych rójek: 

Rok 1960 19,26 ha — (35,77 haX3%)= 19,26 — 1,07 =18,19 hax 
X 1585 zł — 10.405 zł = 29.031 zł — 10.405 zł = 18.626 zł 

Rok 1964 12,88 Ба— 2,11 ha=10,77 ha X 1585 zł=10.405 zł = 
= 17.070 zł — 10.405 zł = 6665 zł 

Rok 1969 88,44 ha—3,32 ha=8512 ha X 1585 zł —10.405 zł — 
= 154.915 zł — 10.405 = 124.510 zł. 

Jak z powyższego wynika, oszczędności te są dość wysokie, co przy 
uwzględnieniu poprzednio podanych pozytywnych wyników potwierdza 
w pełni celowość wykonywania chemicznego zwalczania owada doskona- 
łego chrabąszcza majowego i uważanie go jako zasadniczego zabiegu, a de- 
zynsekcję gleby jako jego uzupełnienie. 
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