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Wpływ łubinu wieloletniego na zagęszczenie populacji zwójki 
sosnóweczki (Rhyacionia buoliana Schiff) 

i innych owadów w uprawach sosnowych * 

Влияние многолетнего лупина 

на концентрацию популяции соснового IIOÓenoBbroHa (Rhyacionia buoliana Schiff.) 

и других наюекомых в сосновых культурах 

Influence of perennial lupine upon the density of European 

pine shoot moth (Rhyacionia buoliana Schiff.) and other 

insect populations in young plantations of pine 

1. WSTĘP 

P odjęte badania prowadzono w sosnowych uprawach zagrożonych przez 

zwójkę sosnóweczkę, do których w czasie ich zakładania wprowa- 

dzono łubin wieloletni. | 

W świetle licznych opracowań łubinowanie gleb leśnych wpływa ko- 

rzystnie nie tylko na rozwój roślinności drzewiastej, ale także na środo- 

wisko, a szczególnie takie elementy mikroklimatu jak wilgotność i tem- 

peratura powietrza (2, 4, 5, 7, 9). Łubin użyźnia glebę przez wzbogace- 

nie jej w związki azotowe wywierając pośrednio znaczny wpływ na skiad 

chemiczny igieł i pączków sosny stanowiących substrat pokarmowy wielu 

gatunków szkodliwych owadów, a wśród nich również i zwójki. 

Według Kohlera (6) poprawa żyzności gleby potęguje rytm me- 

taboliczny procesów drzew i wzmaga produkcję substancji obronnych, 

przede wszystkim żywice i olejków eterycznych, które stwarzają fitofagom 

na ogół mniej korzystne warunki rozrodu. Liczni autorzy podają, że od- 

porność sosny przed szkodnikami liściożernymi w znacznej mierze uzależ- 

niona jest od koncentracji poszczególnych terpenów wchodzących w skład 

  

1 Badania były finansowane przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczo- 

nych AP, Biuro Badań Rolniczych, temat FG-PO-295. 

These research has been financed by a grant made by the United States De- 

partament of Agriculture, Agricultural Research Service, Grant FG-PO-295. 
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olejków eterycznych. Według Rudniewa (10, 11) w odniesieniu do 
zwójki główne znaczenie odgrywa zawartość a-pinenu, limonenu, /3ka- 
renu, yterpinenu i В-рштепи. Na ogół bardzo niewiele jest jednak pozycji 
piśmiennictwa specjalistycznego dotyczących oddziaływania omawianej 
rośliny na ilościowe i jakościowe układy entomofauny leśnej (5, 8, 12). 
Wiele natomiast czasu i miejsca poświęcono badaniom nad wpływem na- 
wożenia mineralnego zarówno na rozwój upraw i młodników, jak i ewen- 
tualny wzrost ich odporności na ataki ze strony owadów. W pierwszym 
przypadku uzyskano efekty wyraźne i bezsporne, natomiast w drugim 
wyniki badań wielu autorów są niejednolite, a niekiedy nawet sprzecz- 
ne (3). | 

Zasadniczym celem podjętych badań było: 1) ustalenie różnic w ge- 
stości populacji zwójki sosnóweczki i gatunków jej towarzyszących 
w uprawach, gdzie w międzyrzędach wysiewano łubin i na powierzch- 
niach porównawczych; 2) podjęcie próby określenia wpływu tej rośliny 
na rozwój wspomnianych owadów. 

2. METODYKA I MATERIAŁY 

W latach 1968—1970 na terenie nadl. Złoty Potok, leśn. Dębowiec za- 
łożono lite rozległe uprawy sosnowe na siećclisku boru świeżego, na gle- 
bach średnio zbielicowanych z piasków luźnych, głębokich. 

Bezpośrednio po posadzeniu sosny wysiano w kwietniu i maju w mię- 
dzyrzędy po 10—15 kg/ha nasion łubinu wieloletniego. W ten sposób za- 
lesiono kilka zrębów zupełnych o powierzchniach od 1 do 4 ha, rozdzie- 
lonych pasami drzewostanów sosnowych w różnym wieku. 

Na obszarach tych, od wielu lat nękanych wzmożonym pojawem zwój- 

ki sosnóweczki, zaobserwowano w 1975 r., że uprawy z wprowadzonym 

łubinem charakteryzowały się znacznie lepszym wyglądem (wzrost, bar- 

wa igliwia) oraz w mniejszym stopniu opanowane były przez zwójkę. 

W związku z tym w następnym roku (1976) wybrano w 6—7-letnich so- 

śninach o zbliżonych warunkach siedliskowych i konfiguracji terenu dział- 

ki doświadczalne o powierzchni po 0,5 ha każda. Trzy z nich zlokalizo- 
wano w uprawach zbujnie rosnącym łubinem, natomiast trzy pozostałe 

stanowiły obiekty porównawcze (bez łubinu). 

Na wszystkich poletkach doświadczalnych i kontrolnych przeprowa- 

dzono w dniach 13 VII; 4 VIII 1976, IX/X 1977 r. ocenę nasilenia wystę- 

powania zwójki przez analizę zdrowotności pączków w wierzchołkowych 

okółkach 100 losowo wybranych drzewek. Ponadto w listopadzie 1976 r. 
pobrano również ze 100 drzewek na każdej działce po jednym pędzie 

z wierzchołkowego okółka i przeprowadzono laboratoryjne pomiary i ana- 
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lizy dotyczące: 1) zdrowotności pączków w okółku, 2) długości i grubo- 

ści pędów, 3) długości i grubości igieł, 4) uszkodzeń igliwia przez różne 

szkodniki na 5 cm wierzchołkowej części pędu. Uszkodzone igły segre- 

gowano według sprawców żerów podzielonych na następujące grupy: 

a) skośnik tuzinek (Exoteleia dodecella), b) igłówka sosnowa (Thecodizle- 
sis brachyntera), c) krótkostopka (Brachonyx pineti), а) choinek szary 

(Brachyderes incanus), sieciech niegłębek (Philopedon plagiatus) i zmien- 

nik brudny (Strophosomus rufipes), e) gąsienice motyli (Lepidoptera) 

i imagines żukowatych (Scarabeidae), f) inne uszkodzenia, g) igły opano- 

wane przez tarczyki (Coccidae) lub ze złożami jaj mszyc (Aphididae). 

Ten sam materiał posłużył do biochemicznych analiz igliwia, a mia- 

nowicie do określenia zawartości olejków eterycznych, chlorofilu, cukrów 

i kwasów organicznych. Poszczególne próbki o ciężarze 20 g stanowiły 

świeże, nie uszkodzone igły o przeciętnej długości i wyglądzie. Każdą ana- 

lizę wykonywano w 4 powtórzeniach. W świeżym igliwiu oznaczono olejki 

eteryczne metodą Derynga oraz chlorofil metodą kolorymetryczną Ge- 

try, natomiast w igliwiu suchym (wysuszonym w temp. 105?C) oznaczono 

zawartość cukrów w stosunku do glikozy metodą kolorymetryczną Nel- 

sona oraz kwasy organiczne w stosunku do kwasu szczawiowego metodą 

Baura. | 

3. WYNIKI BADAŃ 

Wstępna ocena zagęszczenia produkcji Rh. buoliana przeprowadzona 

w lipcu 1976 r. w uprawach łubinowych i kontrolnych wykazała znaczne 
zróżnicowanie liczby pączków i pędów uszkodzonych. Według uzyska- 

nych danych z 200 drzewek (100 na powierzchni łubinowej i 100 na kon- 
trolnej) liczba uszkodzonych pączków i pędów. na działkach z łubinem 

była prawie dwukrotnie mniejsza. Podczas następnej kontroli upraw, 

dokonanej w sierpniu tegoż roku w okresie żerowania młodocianych ga- 

sienic Rh. buoliana stwierdzono na działkach łubinowych przeciętnie o jed- 

ną trzecią mniej uszkodzonych jpączków w stosunku do powierzchni kon- 

trolnej (rycina). 

Jeszcze wyraźniejsze efekty rozrzedzenia produkcji Rh. buoliana na po- 

wierzchniach z łubinem stwierdzono na podstawie wyników analiz pącz- 

ków pobranych w 1977 r. Na działkach doświadczalnych procent pączków 

uszkodzonych wahał się w granicach od 2,5 do 7,2%, a na działkach kon- 

trolnych od 18,5 do 24,6%. Sekcje zebranych w tym czasie larw Rh. ou- 

oliana wykazały ich spasożytowanie w granicach 67—93% na działkach 

z łubinem i 60—66% na kontrolnych. Można zatem sądzić, że obecność 

łubinu wprowadzonego w międzyrzędy upraw wpływa na obniżenie 
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liczebności zwójki, przez co podwyższa się również efektywność pasoży- 

tów, które w tym środowisku zapewne nie znajdują przeszkód w roz- 

woju. = 
Rezultaty pomiarów pędów pobranych do analiz laboratoryjnych, 

przedstawione w tabeli 1 wykazują, że w sąsiedztwie z łubinem były one 

przeciętnie o 8 cm dłuższe, a także o 16 mm grubsze. | 

Wyniki analiz igliwia (około 40 tys. igieł z każdej powierzchni) w za- 

kresie uszkodzenia ich przez różne inne szkodniki towarzyszące zwójce 

sosnóweczce zestawiono w tab. 2. Wprawdzie ogólny procent igieł uszko- 

azonych przez wszystkie szkodniki na działkach łubinowanych wynosił 
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1976 1977 ków przez Rh. buoliana na 

1 100 analizowanych drzew- 
CZ pow. lubinowana nach 

5—2 — 7,6, a na kontrolnych 10,2—11,0, to jednak różnice w odniesie - 

niu do poszczególnych szkodników były na ogół zbyt małe, by można 

było stwierdzić istotny wpływ łubinu. Jedynie uszkodzenia powodowane 

przez Brachyderes incanus, Philopedon plagiatus i Strophosomus rufipes 

na działkach łubinowanych były nieco mniej liczne niż na kontrolnych. 

Łącznie na tych pierwszych igieł uszkodzonych było 0,31%, a na drugich 

1,73% (tab. 2). 

Natomiast jednoznaczne, choć niezbyt zróżnicowane, wyniki uzyska- 

no z biochemicznych analiz igliwia. We wszystkich przypadkach zawar- 

tość olejków eterycznych, chlorofilu, cukrów i kwasów organicznych 

w igliwiu zebranym z drzewek rosnących na powierzchniach doświad- 

czalnych była wyższa niż na kontrolnych. Procent objętości olejków ete- 

rycznych w igliwiu sosen sąsiadujących z łubinem był o 0,3 wyższy, na- 
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Tabela 1 

Wyniki analizy pędów sosnowych z powierzchni doświadczalnych z łubinem 

i kontrolnych (Złoty Potok 1976) 
  

  

  

Długość Grubość | Długość | _ Grubość 
Powierzchnia pędu pędu igieł igieł 

| w cm w mm | w mm w mm 

łubinowana 30,0 4,9 51,3 0,49 

kontrolna 25,0 4,7 49,7 0,42 

łubinowana 32,9 5,6 56,0 0,53 

kontrolna - 22,6 4,0 47,1 0,48 

Tabela 2 

Wyniki analiz igieł uszkodzonych (i zasiedlonych) przez różne gatunki owadów 

na powierzchniach z łubinem i kontrolnych (Złoty Potok 1976 i 1977) 

Powierzcbnia 

kontrolna kontro' na 

| 

Gatunek szkodnika lubinowana | tubinowana 

| 

  

procent igieł uszkodzonych 
  

  

  

  

Exoteleia dodecella 14 2,0 2,2 1,7 

Thecodiplosis brachyntera 0,28 0,53 0,37 0,52 

Brachonyx pineti 0,04 0,08 0,13 0,09 
  

Brachyceres incanus, 

Philopedon plagiatus, 

  

  

  

  

  

  

Strophosomus rufipes 0,27 0,35 1,03 2,43 

Igty uszkodzone przez 
gasienice Lepidoptera 

i chrząszcze Scarabeidae 0,24 0,20 - 0,44 0,11 

Inne nadgryzienia 

i nakłucia igliwia 2,9 4,4 6,0 6.1 

Złoża jaj Aphididae 0,03 0,01 0,01 0,01 

Coccidae — 0,01 0,01 — 

Łącznie 5,2 7,6 10,2 11,0 

tomiast zawartość cukrów wynosiła ogólnie o 3,7 mg (w 1 g suchej ma- 

sy) więcej niż w materiale pochodzącym z działek porównawczych (tab. 3). - 

Zwiększona zawartość wymienionych wyżej związków chemicznych i chlo- 

rofilu świadczy o korzystniejszych warunkach rozwoju sosen, a także 

w pewnym stopniu również o podwyższonej odporności na ataki owa- 

dów, Bowiem według wielu autorów stan fizjologiczny drzew w dominu- 

jącym rozmiarze determinuje stopień ich podatności na choroby i ataki 

ze strony owadów. 
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Tabela 3 

Wyniki biochemicznych analiz igliwia sosen 

z powierzchni doświadczalnych i kontrolnych 
  

  

  

  

  

  

Olejki | Cukry_w mg/l g Kwasy 

Powierzchnia Powtó- etery- | Chlorofil organi- 

rzenia |czne w %) w mg/g | proste | złożone | ogólne czne 
objętości w mg/g 

1 1,20 0,880 43,1 40,0 83,1 73,6 
2 1,21 0,882 43,3 40,3 83,6 73,8 

łubinowana 3 1,20 0,883 43,3 40,1 83,4 | 73,9 

4 1,20 0,882 43,1 40,0 83,1 73,9 

5 1,20 0,882 43,2 40,1 83,3 73,8 

1 0,90 0,745 31,8 41,6 79,4 61,0 

2 0,90 0,744 37,8 41,6 79,4 61,3 
kontrolna 3 0,91 0,745 37,7 41,7 79,3 61,2 

4 0,91 0,743 37,8 41,5 79,4 61,3 

5 0,90 0,744 37,8 41,6 79,4 61,2 

Jak wynika z przedstawionych materiałów, łubin wieloletni wprowa- 

dzony do upraw sosnowych na lekkich glebach piaszczystych wpływa ko- 

rzystnie nie tylko na skład chemiczny gleby, przez co znacznie poprawia 

warunki wzrostu sosen, lecz ma również duże znaczenie z punktu widze- 

nia ochrony lasu. 
Uodporniający wpływ łubinu na sosnę atakowaną przez barczatkę so- 

snowke (Dendrolimus pini) wykazywany przez Iżewskiego (5) i przez 

borecznika sosnowca (Diprion pini) podawany przez Schwenkego (13) 

stwierdzony został również w omawianych badaniach w odniesieniu do Rh. 

buoliana. Z własnych obserwacji i z literatury (1) wynika, że łubin nie sta- 

nowi atrakcyjnego pokarmu dla owadów. Dotychczas stwierdzono wystę- 

powanie zaledwie kilku gatunków owadów na tej roślinie. W warunkach 

leśnych najczęściej spotykanym gatunkiem jest Sitona sp. 

Traktując przedstawione wyniki badań jako wstępne studium, można 

już na podstawie dotychczas uzyskanych rezultatów stwierdzić, że łubin 

wprowadzany do upraw sosnowych w poważnym stopniu wpływa na roz-- 

rzedzenie populacji zwójki sosnóweczki i niektórych gatunków owadów 

jej towarzyszących. 

4. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji można sprecyzo- 

wać następujące wnioski: = 

t. Łubin wieloletni wprowadzony do upraw sosnowych okazał się 
ważnym czynnikiem ograniczającym liczebność populacji zwójki sosnó- 
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weczki i niektórych gatunków jej towarzyszących. Na działkach doswiad- 

czalnych stwierdzono około trzech razy mniej pączków i pędów uszko- 

dzonych przez zwójkę niż w kontroli. Procent igieł uszkodzonych przez 

pozostałe gatunki owadów na działkach z łubinem był prawie dwukrotnie 

mniejszy niż na działkach porównawczych. 
2. Na powierzchniach doświadczalnych z wprowadzonym w między- 

rzędy łubinem wieloletnim drzewka sosnowe charakteryzowały się wyż- 

szym wzrostem niż na działkach kontrolnych. Przeciętne wymiary pędów 

były dłuższe o 8 cm i grubsze o 16 mm, natomiast igieł dłuższe o około 

5,8 mm i grubsze o około 0,1 mm. 

3. Igliwie sosen sąsiadujących z łubinem wykazywało wyższą zawar- 

tość olejków eterycznych, chlorofilu, cukrów i kwasów organicznych 

(olejków było o 0,3% objętości więcej, chlorofilu o 0,14%, cukrów 0 5,4% 

i kwasów o 12,7 mg/l g igliwia) niż w kontroli. 
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Краткое содержание 

В 1968—1970 годах на территории надлесничества Злоты Поток в заложенных 

COCHOBLIX культурах посеяно в междурядьях многолетний лупин. Полое 6 и 7 лет 

с момента его посева в культурах с лупином и без лупина установлено разницы 

в увеличении появления КПуасота buoliana ЗсБИЕ. и видов ей сопутствующих. 

На опытных участках по оравнению с контрольными, констатировано : 

1. Почти в три раза меньшее количество почек и ‘побегов поврежденных 

Rh. buoliana; 

2. Почти в два раза меньший процент хвои поврежденной остальными видами 

насекомых; 

3. Более высокий рост деревцев, средние размеры побегов были длиннее на 

8 см и толще на 16 мм, а иглы длиннее на около 5,3 мм в толще на около 0,1 мм; 

4. Большее содержание эфирных масел, хлорофила, сахара и органических 

кислот в хвое (масел было на 0,3) объема больше, хлорофила на 0,14, сахара на 5,4 

и киолот на 12,7 млгр (1 гр. хвом). 

Summary 

Perennial lupine was sown in interrows of newly established young plan- 

tations of pine in the Złoty Potok forest district during years of 1968—1970. Dif- 

ferences in intensity of Rhyacionia buoliana Schiff. and accompanying species 

occurrence were determined after 6 and 7 years in young plantations with lupine 

and without it. 

Experimental plots when compared to control ones revealed: 

1. by thrice lower number of buds and shoots damaged by Rh. buoliana; 

2. almost by twice lewer per cent of needles damaged by remoining insect 

species; 

3. better growth of saplings. Average shoots were longer by 8 cm and thicker 

by i6 mm, while needles were longer by ca 5.3 mm and thicker by ca 0.1 mm, 

4. higher content of volatile oils, chlorophyll, sugars, and organic acids in © 

needles (oils increased their volume by 0.3%, chlorophyll — by 0.14%, sugars — 

by 5.4, and acids — by 12.7 mg/g of needles). 
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