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ANDRZEJ GORZELAK 

Próby z nowymi herbicydami 
w szkółkach z sosną zwyczajną 

Опыты с новыми гербицидами в питомниках с сосной 

обыкновенной 

X . 

Experiments with new herbicides in Scots pine nurseries 

l. WSTĘP 

D otychczas w szkółkach przy produkcji sadzonek sosny zwyczajnej , 
zalecano w kraju herbicydy triazynowe: Gesagard (prometryna), 

Gesatop (symazyna), Gesaprim (atrazyna); mocznikowe: Betanil (profam 
+ proksyfam) i Tenoran (chloroksuron), a także Dual (metolachlor), ben- 
zyńę lakową (frakcja destylacji ropy naftowej), Gramoxone (parakwat) 
oraz Reglone (dikwat). W zestawieniu dominują preparaty o działaniu 
doglebowym. 
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II. CEL BADAŃ, MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ 

1. Cel badan 

Badania nad zastosowaniem różnych herbicydów w jedno- i dwuletniej 
sośnie miały na celu wyróżnienie nowych herbicydów, głównie o dzia- 
łaniu dolistnym. Oceny ich przydatności dokonano na podstawie stanu za- 
chwaszczćnia ordz cech biometrycznych sadzonek. 

2. Materiały badawcze 

W doświadczeniach zastosowano następujące preparaty: 
Betanal (fenmedifam) produkowany w Sarzynie (Polska), 
Fusilade (fluazifop-butyl) produkowany przez firmę ICI (Wielka Bry- 

tania), 

Gesaprim (atrażyna) produkowany przez firmę Ciba-Geigy (Szwajcaria), 
Pielisam (linuren-+terbutryna+metabenzotiazuron) produkowany w Pol- 
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i zapotrzebowania pokarmowego, oraz odnośnie do narażania drzew na 
zgryzanie i spałowanie, dalsza hodowla żubra w terenie otwartym z za- 
chowaniem tendencji ciągłego powiększania liczebności populacji staje 
się problematyczna. Problem dotyczy zachowania równowagi bioceno- 
tycznej dla dobra szeroko pojętej ochrony przyrody — ochrony nie tylko > 
żubra, ale i.środowiska przyrodniczego, zwłaszcza zachowania właściwej 
struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, co jest niezmiernie waż- 
ne w dobie rozszerzającego się zjawiska ochrony i zamierania lasów w 
Europie. 

W związku z tym, że żubr nie jest już gatunkiem ginącym (od czasu, 
sdy w 1978 r. jego populacja przekroczyła 2000 sztuk), najwyższy czas, 
by — jak pisze Zurkowski (17) — przestał być podmiotem, a środo- 
wisko w którym bytuje — przedmiotem. Tym bardziej, iż środowiska 
jego bytowania są również z przyrodniczego punktu widzenia unikalne, 
zwłaszcza Puszcza Białowieska i Bieszczady. 

Puszcza Białowieska stanowi bogaty obiekt przyrodniczy i badawczy 
w skali Europy. Jak podaje Sokołowski (12), wyniki badań bioce- 
notycznych i ekologicznych różnorodnej flory i fauny w Puszczy przed- 
stawiono aż w 1600 pozycjach literatury (do 1980 r.). Puszcza Biało- 
„wieska jest szczególnie predestynowana do prowadzenia badań genetycz- 
nych populacji drzew leśnych z uwagi na dużą rozmaitość zbiorowisk ro- 
$linnych. Autor sugeruje pośpiech w badaniach, gdyż przewiduje, że juz 
za kilkanaście lat znikną resztki naturalnego starodrzewu. Obecnie naj- 
starsze sztuczne drzewostany mają ok. 70 lat (12). Jak wiadomo, odnowie- 
nia lasu są niszczone przez jeleniowate i żubry. Już od dłuższego czasu 
niepokoi przyrodników zjawisko ujemnego wpływu dzikich kopytnych 
na drzewostany Puszczy (14, 15). 

Populacja bieszczadzka żubra nie wywiera jeszcze tak wyraźnego 
ujemnego wpływu na środowisko, mimo pewnych szkód w lesie i upra- 
wach rolnych (10, 13). Nie wiadomo jednak, czy w sytuacji kontynuowa- 
nia nie kontrolowanego wzrostu liczebności wolno żyjącej populacji nie 
powstanie w niedalekiej przyszłości problem szkód wyrządzanych wydep- 
tywaniem, zgryzaniem i spałowaniem drzew. Nie wiadomo też, czy wy- 
soka presja dużych kopytnych, takich jak jeleń i żubr na środowisko nie 
przyczyni się do zubożenia bogatej flory bieszczadzkiej, do zanikania uni- 
kalnych gatunków roślin wschodniokarpackich, spotykanych tylko w tym 
rejonie, do których należy np. ostrożeń wschodniokarpacki (7). 

Biorąc pod uwagę stan zagrożenia lasów i postępującą ich chorobę 
związaną z różnorodnym oddziaływaniem antropogenicznym, należałoby 
hodowlę wolną żubrów ograniczyć w Polsce do 3 stad: Puszcza Biało- 
wieska, Puszcza Borecka oraz Bieszczady. Zdaniem Żurkowskiego 
(17), korzystne dla dalszej hodowli żubrów będzie, jeśli te 3 stada będzie 
się hodować bez dopływu materiału hodowłanego z zewnątrz, co pozwoli 
na zróżnicowanie genetyczne w populacjach, w 3 różnych biotopach 
Polski. 

Wraz z podjęciem działań zmierzających do zmodernizowania dal- 
szych kierunków hodowli żubra należy rozważyć, czy nie byłoby celowe 
w niedalekiej przyszłości zaliczenie żubra w Polsce do zwierząt łownych. 
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