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WSTĘP 

W ciągu ostatnich lat, mimo wysiłków administracji lasów państwo- 
wych, stan sanitarny lasów polskich nie uległ poprawie. Z różnych 

stron kraju słyszy się coraz częściej o masowych pojawach szkodników 
i chorób lasu, co pozostaje między innymi w ścisłym związku z tym, że 
blisko 80%0 naszych lasów stanowią bory iglaste (przeważnie jednogatun- 
kowe), rosnące bardzo często na nieodpowiednich i wyjałowionych sie- 
dliskach. Drzewostany te, objęte częstokroć gradacjami szkodników pier- 
wotnych, atakowane przez grzyby pasożytnicze i pożary, uszkadzane 
przez wiatr i okiść, stanowią podatne podłoże do rozmnożania szkodni- 
ków wtórnych. Do tych czynników, na które człowiek może mieć wpływ 
tylko pośredni, dołączają się systematycznie wzrastające przemysłowe 
zanieczyszczenia powietrza, a także inne czynniki abiotyczne. 

W tym stanie rzeczy podjęte zostały próby uodpornienia drzew przed 
szkodnikami wtórnymi i sinizną przez nawożenie. Zastosowanie nawo- 
zenia przedzrębnego — zamiast niebezpiecznych dla życia biologicznego 
lasu oprysków chemicznych lub pracochłonnego korowania drewna z cięć 
zimowych — byłoby bardzo atrakcyjne ze względu na ochronę środo- 
wiska naturalnego oraz pozostawienie gleby bardziej zasobnej w składni- 
ki mineralne na powierzchniach przeznaczonych do odnowień. 
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Koncepcja zabezpieczania surowca drzewnego przed ścinką powstała- 

podczas prac badawczych nad zwiększaniem odporności w stosunku do 
szkodników nękających młodniki sosnowe przez ich nawożenie (12). 

I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

Już w 1903 r. ukazują się prace Zygmunta Mokrzeckiego „O по- 
wej metodzie leczenia i odżywiania drzew i „O wewnętrznej terapii ro- 
Slin” a w roku 1904 artykuł pt. „Leczenie chlorozy”, w których autor 
zwraca uwagę na możliwość wzrostu odporności drzew w stosunku do 
owadów przez stosowanie nawożenia (4). Jak podaje H. Baule (2) pra- 
widłowe nawożenie, głównie azotowe, wzmaga odporność drzew i drze- 
wostanów na ataki ze strony szkodników i chorób, dzięki czemu zmniej- 
szają się koszty ich zwalczania, jak również zwiększa się odporność 
drzew na szkodliwe działanie dymów i gazów fabrycznych. 

W lasach Szwecji stosuje się głównie mocznik oraz saletrę amonową 
(ok. 150 kg/ha) na kilka lat przed wyrebem. Zabieg ten spowodował 
wzrost przyrostu drewna o prawie 13%, a wartość przyrostu była większa 
od kosztów nawożenia. Stwierdzono, iż nawożenie fosforem i potasem (3) 
było opłacalne tylko na glebach bagiennych i torfowych. Fiedler (6) 
podaje, że nawożenie azotowe wpływa na silniejsze nagromadzenie sie 
magnezu w igliwiu drzew, co może mieć duże znaczenie w zagadnieniach 
odpornościowych. Według Kowalkowskiego (15) najbardziej racjo- 
nalnym nawożeniem lasu jest nawożenie azotowe, a fosfor i potas w 
szczególnych tylko przypadkach mogą powodować zwiększenie przyro- 
stu drewna. Dotychczas stosowane oceny potrzeb nawożenia na podsta- 
wie chemicznej analizy ich składu nie dawały zadowalających wyników. 

Górny (7) wyraża przypuszczenie, że odporność drzewostanów sie- 
dlisk bogatych na gradacje szkodników wynika ze specyficznego stanu 
fizjologicznego drzewa i polega na wykształceniu w nich substancji ha- 
mujących rozwój szkodników. Wartość odżywcza rośliny pokarmowej 
wpływa na występowanie i rozprzestrzenianie się szkodliwych owadów. 
Najlepsze efekty dało nawożenie mineralne pełne, szczególnie z zasto- 
sowaniem soli azotowych. Merker (16) wykazuje, że kornik drukarz 
(Ips typographus L.) zasiedlał przede wszystkim drzewa na siedliskach 
suchych, unikając siedlisk wilgotnych, gdzie drzewa były w pełnym tur- 
gorze. W wyniku przeprowadzonych badań Oldiges (20) stwierdził, że 
najwyraźniej na zwiększenie odporności drzew wpływało nawożenie azo- 
towe. Autor wykazał równocześnie różnice w zależności od tego, czy 
stosowano azot w formie azotanowej czy amoniakalnej. 
. Schwenke (32) podaje, że w wyniku badań stwierdzono istnienie 
ścisłego związku między zawartością cukru w liściach a liczebnością że- 
rujących na nich owadów. Brak substancji pokarmowych w glebie i su- 
sza powodują zwiększenie zawartości cukrów, co wpływa korzystnie na 
odżywianie się owadów i wzrost ich populacji. 

_ Grzelinska (8) wykazuje, że obrona biochemiczna roślin uzależ- 
niona jest od aktywności enzymów utleniających, tworzących fenolową 
barierę ochronną, której intensywność uzależniona jest od zawartości 
utlenionego azotu w tkankach. Teoria ta znalazła potwierdzenie w ba- 
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daniach Zakładu Ochrony Lasu IBL, stwierdzających równoległość od- 
porności sosny na żery szkodników nękających z zawartością substancji 
fenolowo-kwasowych w igliwiu drzew nawożonych azotem. Grzeliń- 
ska sformułowała swoją hipotezę jako teorię fitotoksyn — będących 
odpowiednikiem przeciwciał u zwierząt. 

Na podstawie badań Johnson (9) sugeruje zaprzestania chemicz- 
nego zwalczania korników, gdyż, jak twierdzi, akcje te nie dają prak- 
tycznych rezultatów i są bardzo kosztowne. 

Drozd (5) wprowadza w swoich pracach pojęcie zależności stanu 
zdrowotnego i odpornościowego lasu od struktury i zasobności gleby, 
podkreślając duże znaczenie zawartości soli mineralnych w glebach leś- 
nych i połączonej z tym zawartości fulwokwasów będących nośnikami 
takich fizjologicznie czynnych mikroelementów jak żelazo, mangan, cynk 
l inne. Autor stwierdza, że w glebach leśnych znajduje się bardzo mało 
fulwokwasów w stosunku do zawartości kwasów huminowych. 

Kononowa (10 zwraca uwagę, że sole kwasów fulwowych wapnia, 
manganu, glinu, żelaza, magnezu i cynku są rozpuszczalne w wodzie 
i odznaczają się dużą zdolnością przenikania do tkanek. 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury można wysunąć na- 
stępujące wnioski dotyczące zagadnień związanych z tematem: 

a) wzięcie pod uwagę saletry amonowej i mocznika jako ewentualnych 
składników projektowanych preparatów; 

b) spośród mikroelementów uwzględnienie przede wszystkim manganu; 
c) dodanie preparatu „Humit”, będącego wyciągiem alkaliczno-moczni- 

kowym z torfu aktywowanego siarczanem amonu do nawożenia do- 
glebowego jak i do nawierceń, celem zwiększenia zdolności przeni- 
kania do tkanek wybranych kationów. 

II. MIEJSCE I METODYKA BADAŃ 

W latach 1973/74 w nadl. Włocławek na siedlisku boru suchego prze- 
prowadzono doświadczenia nad ustaleniem orientacyjnej dawki dogle- 
bowej nawożenia azotowego dla drzew przeznaczonych do ścinki. W tym 
celu potraktowano 20 sosen w wieku 30—34 lat mieszanką nawozów 
azotowych w ilości 300 i 500 g na 1 drzewo. 

Zastosowano następujące mieszanki: 

I. siarczan manganu — lo g 
saletra amonowa — 785 g 
Humit — 200 g 

II. siarczan manganu — 30$ 
saletra amonowa — 770 g 
Humit — 200 g 

2. III. 1974 r. ścięto drzewa potraktowane i drzewa kontrolne i pozo- 
stawiono je na miejscu. Dłużyce te zasiedlone zostały przez cetyńca 

1% | 3



większego i cetyńca mniejszego. Około połowy czerwca 1974 r. okoro- 

wano je i obliczono zasiedlenie w stosunku do dłużyc kontrolnych. 

Na podstawie wcześniejszych prac przeprowadzonych w Wolsztynie 

(11) i we Włocławku ustalono, że najwłaściwsze nawożenie zabezpiecza- 

jące ma miejsce na rok przed ścinką, jako aktywatora dodano domiesz- 

kę humianów alkalicznych (preparat Humit). 
Dalsze doświadczenia prowadzono w nadl. Nowogród w drzewostanie 

ok. 100-letnim na siedlisku boru świeżego, żywicowanego w obiegu czte- 

roletnim. Nawożenie wykonano w 1974 r. wiosną, zaś w dniu 11 marca 

1975 r. wszystkie drzewa ścięto pozostawiając je na zrębie do zasiedlenia 

przez szkodniki wtórne. Na wybranej powierzchni ok. 5 ha wytypowa- 

no 71 drzew, które podzielono na 6 grup w zależności od zastosowanych 
dawek i sposobu wiprowadzenia mieszanki: 

Grupa I 

(10 drzew) siarczan manganu — 405 
mocznik — 808g 
saletra amonowa — 80 g 

woda — 200 cm? 

Grupa II 

(10 drzew) siarczan manganu — 40 g 
saletra amonowa — 120 g 
Humit — 405 
woda — 200 cm? 

Grupa III 

(10 drzew) siarczan manganu — 40 g 
Humit — 100 g 
woda — 200cm? 

W grupie drzew I—III wykonywano nawiercenia w szyi korzeniowe}] 
Swidrem Ф 34 пла skośnie w kierunku korzenia palowego (24— 
—25.IV.74r.). W drzewach o pierśnicy 15—25 cm wykonywano jedno 
nawiercenie, w drzewach o pierśnicy 25—35 cm po 2 nawiercenia, po- 
wyżej 350 cm — 3 nawiercenia. Głębokość nawierceń sięgała 12—15 cm. 
Do wywierconych otworów wlewano roztwory prepartów w 2 terminach 
26.1V.74 r. i 16.V.74r. W następnym dniu po dokonaniu wlewek spraw- 
dzano obniżenie się cieczy w nawierceniach, określane procentowo. 

Obok doświadczeń z nawiercaniem wyłkonano na 20 drzewach (IV 
i V grupa) doświadczenia ze stosowaniem nawożenia doglebowego. 
W tym celu przy 20 wybranych ok. 100-letnich sosnach zdarto motyką 
runo i warstwę próchniczą naokoło pni w promieniu 60 cm aż do gleby 
mineralnej, po czym posypano jednorazowo następujące mieszanki: 

Grupa IV 

(10 drzew) Ssianczan manganu — 15$ 
saletra amonowa — 785 g 
Humit | — 200g



Grupa V 

(10 drzew) sianczan manganu — 30 g 

saletra amonowa — 770 g 

Humit — 200 g 

Na całym terenie objętym doświadczeniem oznakowano 21 drzew 

kontrolnych, przy czym drzewa te podzielono na dwie grupy: plerwsza 

była rozmieszczona między drzewami doświadczalnymi (w każdej grupie 

po 3 drzewa), druga była oddalona od obrzeży terenu doświadczalnego 

o 50—150 m. Ta druga grupa kontrolna została wydzielona na wypadek 

większych opadów, co mogło spowodować pobieranie zastosowanych na- 

wozów z silnie wilgotnego środowiska także przez sąsiednie drzewa kon- 

trolne. W dniach 238.IV i 16.V.75 r. przeprowadzone zostały wstępne 

kontrole w celu określenia stanu zasiedlenia dłużyc przez owady. Po 

okorowaniu ich w dniu 5 czerwca policzono dokładnie ilości chodników 

macierzystych ustalając stan zasiedlenia w grupach doświadczalnych 

drzew w przeliczeniu na 1 m? oraz stopień zasinienia przekrojów i po- 

wierzchni dłużyc. 

III. WYNIKI I WNIOSKI 

W doświadczeniach prowadzonych w nadl. Włocławek przeciętne za- 

siedlenie wynosiło 68 chodników macierzystych na 1 m* dłużyc kon- 

trolnych, natomiast na dłużycach nawożonych dawką 300 g — przypa- 

dały średnio 52 chodniki macierzyste, a przy dawce 500 g — 31 chod- 

ników na 1 m2. W nadl. Nowogród zasiedlenie wszystkich dłużyc do- 

świadczalnych stopniowo się zwiększało 'w czasie przelegiwania w lesie. 

Rójka cetyńca większego rozpoczęła się ok. 15 marca, ale po kilku 

dniach została przerwana na skutek niesprzyjających warunków mete- 

orologicznych i ponownie rozpoczęła się w pierwszych dniach kwietnia. 

W tym czasie drewno było opanowane tylko przez cetyńca większego. 

Dopiero w drugiej połowie kwietnia pojawiły się żerowiska cetyńca 

mniejszego, a w maju — kornika sześciozębnego. W okresie 6 tygodni od 

Ścinki zasiedlenie było bardzo małe, co można tłumaczyć przerwą w rój- 

ce cetyńca większego. Już w ciągu następnych 3 tygodni zasiedlenie dłu- 

życ wyraźnie wzrosło; pojawił się cetyniec mniejszy 1 kornik sześcio- 

zębny. Wystąpiło pewne zróżnicowanie zasiedlenia. Drzewa kontrolne 

miały mniejsze obłożenie niż kontrolne dłużyce rozłożone na obrzeżu 

powierzchni doświadczalnej, co prawdopodobnie tłumaczyć należy od- 

działywaniem substancji nawozowych zastosowanych pod sąsiednimi 

drzewami doświadczalnymi. Podczas drugiej kontroli zauważono również 

na niektórych dłużycach pojawienie się sinizny powodowanej przez 

grzyb Ceratocystis sp. Na początku czerwca 1975 r. zasiedlenie dłużyc 

osiągnęło maksimum — cetyniec większy (Blastophagus piniperda L.) 

znajdował się już w stadium poczwarki, podobnie jak i cetyniec mnie j- 

szy (B. minor Htg.), a kornik sześciozębny (Ips sexdentatus L.) pozosta- 

wal jeszcze w stadium larwy. Sporadyeznie spotykano tez zerowiska 

kornika ostrozebnego (Ips acuminatus L.). W czasie kontroli zaobserwo- 
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wano bardzo duże zasiedlenie niektórych dłużyc przez cetyńca mniejsze- 

go, którego żerowiska były rozmieszczone na całej długości dłużyc za- 

równo w korze cienkiej jak i w korze grubej, co u tego gatunku zda- 

nza się bardzo rzadko. Na dłużycach zasiedlonych silniej przez przez ce- 

tyńca mniejszego obserwowano wzmożone występowanie sinizny. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na dłużycach było sporo chodników ma- 

cierzystych bardzo krótkich (0,5—1 cm) opuszczonych przez owady, 

silne wydzielanie się żywicy prawdopodobnie utrudniało im założenie 

żerowisk. Nie zauważano tego zjawiska w dłużycach kontrolnych. Ze- 

rowisk krańcowo małych nie uwzględniano w obliczeniach, stan zasie- 

dlenia obejmuje tylko normalnie rozwinięte chodniki macierzyste. 

Otrzymane wyniki zebrano w tabeli. 

Zasiedlenie dłużyc sosnowych w drzewostanach nawożonych przedzrębowo, 

ściętych 11 marca 1975 r. w nadl. Nowogród 
  

Przeciętna liczba żerowisk cetyńca większego 
Grupa drzew do- na 1 m” dłuż. i % opanowania powierzchni 
świadczalnych (D) w czasie kontroli 
i kontrolnych (K) am 

  
  

23 04 1975 16 05 1975 7 06 1975 

D I 0,3 (0,940) 2,2 (4,00%) 16,2 (16,70%) 
K I 31,7 (100%) 54,0 (100%) 96,6 (100%) 
D II 0,2 (0,610) 2,0 (3,70) 20,9 (22,80/4) 
K II 32,5 (100%) 54,2 (100%) 91,3 (100%) 
D III 0,2 (0,62%) 3,1 (5,80%) 16,7 (19,00%) 
K III 32,1 (100%) 53,0 (100%) 87,6 (100%) 
D IV 0,3 (0,92%) 3,1 (6,3°/) 17,0 (17,9°/o) 
K IV 32,5 (100%) 53,8 (1000) 96,7 (1000) 

DV 0,9 (2,70) 4,3 (7,79/o) 17,1 (18,7%) 
KV 33,3 (100%) 55,3 (100%) 91,4 (1000) 

Zastosowanie wlewek roztworów wodnych saletry amonowej, mocz- 

nika, sierczanu manganu z dodatkiem lub bez preparatu Humit do na- 

wierceń w szyjach korzeniowych 100-letnich sosen dało wyrażne efekty 

zmniejszenia zasiedlenia tych drzew po ścince przez szkodniki wtórne. 

Podobne efekty dało zastosowanie doglebowe tych preparatów ze zdar- 

tym dookoła drzew runem, ściółką i glebą próchniczną. Nasuwa się przy- 

puszczenie, że zastosowane 'w doświadczeniu nawożenie przy dużych 

opadach zadziałało również na sąsiadujące z drzewami nawożonymi drze- 

wa kontrolne, znajdujące się na powierzchniach doświadczalnych. 

Na podstawie przedstawionych materiałów wydaje się celowe trak- 

towanie substancjami nawożeniowymi całego przyszłego zrębu, tym bar- 

dziej że byłaby to najbardziej ekonomiczna fomma zastosowania nawo- 

żenia przedzrębnego. 
Zmniejszenie masilenia występowania szkodników wtórnych w po- 

szczególnych grupach drzew po upływie ok. 10 tygodni od czasu ich 

Ścinki (7.06.75) kształtowało się następująco: Grupa I — 83,3% w sto- 

sunku do dłużyc kontrolnych, II — 77,2%, III — 81,0%, IV — 82,1%, 

У — 81,3%. 
Najlepsze wyniki otrzymywano w grupie I i IV i podobne jakościo- 

wo efekty zabezpieczenia surowca. 
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Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w nadl. Włocławek 

i Nowogród wydaje się, że metoda nawożenia przedzrębnego — uodpar- 

niająca niekorowany surowiec sosnowy przed atakiem szkodników wtór- 

nych i sinizny — ma szanse zastosowania gospodarczego. 

LITERATURA 

1. Bac S$, Bieszczad S, Panek K. — Wpływ poziomu wody gruntowej 

© 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

i zróżnicowanego nawożenia azotowego pastwiska na plony siana i jego war- 

tość pokarmową. „Zesz. Probl. Podst. Nauk Rolniczych” 1973, z. 140. 

Baule H. — Nawożenie w praktyce leśnictwa światowego. „Las Polski” 1973, 

nr 13—14. 

Baule H. — Uber den Umgang mit Diingemitteln im Walde. „Allg. Forstz”. 

1962, t. 17 nr 43. 

Czyżewski J. A. — Zygmunt Mokrzecki znakomity entomolog polski. „Pol. 

Związek Entomologiczny”. Lwów 1937. 

Drozd J. — Związki próchnicze gleb na tle ich fizyko-chemicznych właści- 

wości. „Roczniki Gleboznawcze” 1973, t. XXIV. 

Fiedler, Nebe, Hoffmann — Forstliche Pflanzenernahrung u. Dungung. 

VEB Gustaw Fischer Verlag, Jena 1973. 

Gorny M. — Nawozenie a ochrona lasu. ,Sylwan” 1961, nr 6. 

Johnson N. E. — Pesticide usage in forestry. ,,J. Forestry” 1972, t. 70 nr 9. 

Grzelińska A. — Teorie mechanizmu odpornosci roslin na choroby infekcyj- 

ne. „Postępy Biochemii” 1973, t. 12, nr 1. 

Kononowa M. — Substancje organiczne gleby. PWRiL, Warszawa 1968. 

Kulesza J, Baranowska |, Szaniawska D. — Próby intensyfikacji 

żywicowania na drodze nawożenia i stosowania preparatów rozrzedzajacych 

żywicę. „Sylwan 1962, nr 3. 

Kulesza J., Piskorz M. — Próba nawozowego wzmocnienia odporności 

drzewostanów sosnowych zatruwanych dymami przemysłowymi. „Folia Foresta- 

lia Polonica” 1971, s. A, z. 18. 

Koehler W. — Patologia i ochrona lasu. PWRiL, Warszawa 1961. 

Koehler W. — O dynamice populacji szkodników wtórnych. „Las Polski” 

1966, nr 1. 

Kowalkowski A. — Nowe kierunki w nawożeniu gleb leśnych „Sylwan” 

1973, nr 3. 

Merker E. — Der Massenwechsel des grossen Fichtenborkenkafers (Ips typo- 

graphus L.) und seine Abhangigkeit vom Standort. ,,Beitr. Ent.” 1955, nr 5. 

Merker E. — Die Schutzwirkung der Diingung im Walde gegen schadliche 

Insekten. „Forst u. Holzwirt” 19598, nr 13. 

Merker E. — Der Binfluss des Baumzustandes auf die Ubervermehrung 

einiger Waldschadlinge. ,,Ztschit. angew. Ent.” 1960, t. 46, nr 4. 

Oldiges H. — Der Binfluss der Waldbodendtingung auf das Auftreten von 

Schadinsekten. „Z. angew. Ent.” 1960, t. 45, nr 1. 

Oldiges H. — Waldbodendiingung und Kronenfauna. ,,Ztschft. angew. Ent.” 

1960, t. 47, nr 1. 

Schwenke W. — Uber die Wirkung der Walddtingung auf die Massen- 

7



vermehrung der Kiefernbuschhornblattwespe (Diprion pini L.) 1959 in Mittel- 

franken und die hieraus ableitbaren gradologischen Folgerungen. ,,Ztschrift 

angew. Ent.” 1960, t. 46, nr 4. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 31 sierpnia 1976 r. 

Краткое содержание 

Опыты по применению предлесосочного удобрения как попытки выработки 

иммунитета у неокоренного сосного сырья против вторичных вредителей и синевы 

были проведены в надлесничествах Влоцлавек и Новогруд. Был разработан пре- 

парат, который вызвал в сосновом сырье состояние иммунности против вторичных 

вредителей. В состав этого препарата входят: сульфат марганца (1,5%), аммячная 

селитра или мочевина (78,5%) и препарат в порошке Гумит (20%), являющийся 

экстрактом щелочно — мочевинным из торфа активизированного сульфатом аммо- 

НИЯ. 

Предлесосечное удобрение применялось как в виде полива так и внесения вну- 

трипочвенного и дало уменьшение заселения долготья вторичными вредителями 

на около 824. На основании полученных результатов кажется целесообразным удо- 

брение насаждений на площадях предназначенных под будущие лесосечное поль- 

зование. Было бы это наиболее экономной формой предохранения неокоренного 

соснового сырья от вторичных вредителей. 

Summary 

The experimental application of fertilization before felling as an attempt of im- 

proving the resistance of unpeeled pine raw-material against secondary pests and 

blue stain, was carried out in Włocławek and Nowogród forest districts. A pre- 

paration causing resistance of pine raw-material against secondary pests was de- 

veloped. It consists of: manganese sulphate (1.59), ammonium nitrate or urea 

(78,59/5), and powdered Humit preparation (2009), an alkaline-urea extract from peat 

activated with ammonium sulphate. 

The before-felling-fertilization has been done both in the form of enemas and 

into soil amd resulted in the decrease of log infestation by secondary pests by 

circa 82°/). Results obtained indicate the purposefulness of the fertilization of forest 

stands on areas designated for cutting. This would be the most economical form 

of the protection of unpeeled pine material against secondary pests.


