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Karbolina sadownicza, jako Środek przeciwko uszkadzaniu 

młodników sosnowych przez zwierzynę. 

Znaną ogólnie plagą jest uszkadzanie młodników sosnowych przez zwierzynę 

leśną. Ma to zwykle miejsce w styczniu i lutym, gdy wierzchołkowe pędy sosen 

kilkuletnich wystają ponad warstwę śniegu; są one wówczas masowo obgryzane 

przez zwierzynę, a zwłaszcza sarny. Szkody w ten sposób wyrządzane są bardzo 

znaczne, bo uszkodzeniu podlegają wystające pędy wierzchołkowe sosenek najwar- 
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tościowszych, bo najsilniej rosnących i rokujących najlepsze nadzieje na przy- 

szłość. Przygryzione w ten spoób wierzchołki, wypuszczają po kilka pędów bocz- 

nych, z których wprawdzie jeden zazwyczaj wybija się na przodujący, ale nie zaw- 

sze, bo częstokroć wyrasta ich po kilka, — a w każdym wypadku korona sosenki 

ulega mniejszemu lub większemu zniekształceniu. 

W młodnikach o przewadze sosny, nie ma to tak wielkiego znaczenia, gdyż 

częstokroć sosenki słabiej początkowo rosnące, a które były zupełnie pokryte śniegiem, 

wybijają się w górę — o ile w latach następnych nie zostaną również uszkodzone 

przez zwierzynę. Badzo dotkliwe jednak straty ponosimy w młodnikach miesza- 

nych, w których tych sosenek jest stosunkowo mniej i gdzie każda z nich walczy 

z innym gatunkem jak z dębem, brzozą i t. d. i gdzie trudno już o dokonanie 

uzupełnienia. 

W swej praktyce miałem bardzo ładne młodniki sosnowo dębowe z niezna- 

czną domieszką brzozy, które jak długo były w porze zimowej pokrywane śniegiem, 

rosły bardzo ładnie. Gdy tylko pojedyncze sosenki wyrosły na tyle, że ponad śnie- 

giem ich wierzchołki były widoczne, ogryzały je sarny, których w tym rewirze 

była znaczna ilość. Sosenki takie naturalnie zostały zahamowane w swym pożąda- 

nym rozwoju na wysokość, straciły na swej wartości hodowlanej i były tem silniej 

głuszone przez sąsiednie dębczaki i brzozy, a stosunek pomieszania normalnie roz- 

winiętych sosen do innych gatunków zmienił się na niekorzyść sosny. 

Nie znałem dotychczas skutecznego i przystępnego pod względem kosztów, 

sposobu przeciwdziałania tego rodzaju uszkodzeniom. Radykalnym środkiem byłoby 

zmniejszenie stanu zwierzyny do ilości, jakaby już nie przedstawiała poważniej 

szego niebezpieczeństwa dla młodników, — ale wiemy z doświadczenia, że to w bar- 

dzo wielu gospodarstwach leśnych, szczególnie prywatnych, jest częstokroć trudne 

albo zgoła niemożliwe do przeprowadzenia, a to w tych gospodarstwach leśnych, 

których właściciel jest zamiłowanym hodowcą zwierzyny i myśliwym i pragnie 

tej zwierzyny posiadać jaknajliczniejszy albo liczny stan. 

W obecnych warunkach mojej pracy mam wygrodzoną niedużą przestrzeń 

lasu, w której znajduje się kilka sarn. W tej partji leśnej rośnie młodnik mieszany 

sosnowo - brzozowo - grabowo - dębowy, w którym największą wartość w danych 

warunkach przedstawiają sosenki. Te właśnie sosenki zaczęły mi sarny ogryzać. 

Jako środek przeciwko tak dotkliwym szkodom, zastosowałem 5-cio procen- 

towy roztwór karboliny sadowniczej marki „Azot* w ten sposób, że robotnik prze- 

chodził z opryskiwaczem wzdłuż rządków i każdy wystający ponad śniegiem pęd 

sosenki opryskał roztworem. Środek ten okazał się bardzo skutecznym, gdyż sarny 

nie uszkodziły mi ani jednej z sosenek opryskanych i wogóle unikały tego młodnika, 

co się da łatwo wytłumaczyć bardzo silnym i trwałym odorem, jakim karbolina się 

odznacza. Wystarczyło jednorazowe opryskanie, które wykonano w pierwszej po- 

łowie stycznia. 

Środek ten zastosowałem na stosunkowo niedużej powierzchni bo około 2 ha, 

zalesionej sosną w 25o, gdyż większej powierzchni młodnika sosnowego w tym 

wieku nie mam, któryby był narażony na szkody od zwierzyny, ale na podstawie 

już tej próby, mogę podać przybliżony koszt opryskiwania 1ha czystego młodnika 

sosnowego. 

Koszt ten przedstawia sie nastepujaco: 

Przy zapasie 10.000 sztuk sosen na lha, maksymalnie *a do */s tej ilości 

jest narażona na uszkodzenia, gdyż część sosen już wyrosła na taką wysokość, że 

nie zachodzi obawa obgryzienia im wierzchołków, a które i tak już są na tyle 

zgrubiałe, że zwierzyna ich nie rusza — część zaś jest jeszcze tak niewyrośnięta, 

że zostaje całkowicie zasypana śniegiem. Na niebezpieczeństwo obgryzienia nara- 

żonych więc jest około 2.900, a w zaokragleniu 3.000 sztuk na 1ha.
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Jednym litrem roztworu można opryskać 12 do 20 sosenek czyli przeciętnie 

16 sztuk. 

Jeden robotnik opryska w dzień zimowy 2.500 do 3.000 sztuk czyli prze- 

ciętnie 3.000 sztuk sosenek, licząc w tem przygotowanie roztworu, lecz bez dowozu 

wody, karboliny, czyszczenia opryskiwacza, przerw z powodu jego ewentualnych 

wadliwości w działaniu i t. d. 

"Jako dniówkowe wynagrodzenie robotnika przyjmuję 2,50 zł., a koszt 1-go 

litra karboliny 1,30 zł. 

W ten sposób koszt opryskania 1 ha czystego młodnika sosnowego, przy uży- 

ciu automatycznego opryskiwacza, wynosi: 

3.000 sztuk sosenek X 0.0031 litra karboliny X 1,30 zł. X 1 dniówka ro- 

botnika X 2,50 zł = 30,22 zł. 

Koszt ten jest stosunkowo nie duży, a ponieważ naogół rzadko spotykamy 

młodniki czysto sosnowe lecz przeważnie mieszane, koszt opryskiwania 1 ha będzie 

jeszcze niższy, gdyż mniejsza ilość sosenek na iha będzie do opryskiwania. 

Mając na uwadze, że karbolina niszczy również różne szkodniki ze świata 

owadziego, oraz grzybki, korzyści z opryskiwania są tem większe, a poniesione 

koszty sowicie się opłacą. 

Opryskiwać należy w bezmroźny, pogodny i na pogodę zapowiadający się 

dzień, aby deszcz lub śnieg nie zmył karboliny przez około 2 dni. Jeśli bezpośrednio 

po opryskaniu spadnie deszcz lub śnieg, spryskanie trzeba powtórzyć. Opryskiwa- 

nie kończyć przed zapadnięciem wieczoru, by drzewa obeschły przed ewentualnym 

mrozem wieczornym. Mróz silniejszy rozkłada nieobeschnięte karbolineum na olej 

i wodę i krople wydzielonego oleju, mogłyby poprzypalać pączki. 

Najtrudniejsze jest wybranie stosownej pory do opryskiwania, trzeba więc mieć 

tak wszystko przygotowane by przy nadejściu odpowiedniej pogody wykorzystać 

ją do opryskiwania. 

W ogrodnictwie karbolina jest stosowana bardzo szeroko, a racjonalnie pro- 

wadzone sadownictwo obecnie nie jest do pomyślenia bez stosowania tego tak sku- 

tecznego środka, wartoby więc wypróbować karbolinę również i w leśnictwie do 

zwalczania niektórych szkodników owadzich i grzybich. 

  

 


