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ROMAN SOROKOWSKI 

Zwalczanie pniakowych odrośli grabu pospolitego (Carpinus betulus 
L.) preparatem 2,4-D 

Борьба со стволовыми отростами граба обыкновенного 

(Carpinus betulus L.) mpm помощи препарата 2,4-0 

Control of stump coppice in hornbeam (Carpius betulus L.) with the preparation 

2,4-D 

WSTEP 

7 agadnienie zwalczania odrośli pniakowych drzew liściastych przy uży- 

ciu preparatów chemicznych (tzn. arborycydów) nie zostało dotychczas 

w naszym kraju naukowo opracowane. Prawdopodobnie ten sposób zwal- 

czania odrośli nie jest u nas w praktyce stosowany. Za granicą natomiast 

arborycydy są coraz częściej w ręku leśnika skuteczną bronią w zwalcza- 

niu odrośli drzew (1). Arborycydy znalazły już praktyczne zastosowanie 

w ZSRR, USA, Anglii, Francji, NRF, Szwecji, Czechosłowacji i innych 

krajach. Chemiczne zwalczanie odrośli pniakowych zasługuje z wielora- 

kich względów na uwagę, tym bardziej że na rynku krajowym można 

nabyć jeden ze stosowanych do tego celu preparatów, tj. kwas 2,4 — 

— dwuchlorofenoksyoctowy. Nazwa handlowa preparatu „Pielik'”. 

Celem pracy badawczej było opracowanie podstawowych zasad zwal- 

czania odrośli pniakowych grabu pospolitego (Carpinus betulus L.) pre- 

paratem 2,4—D. | 

METODYKA I WYNIKI 

Badania wykonano na powierzchniach doświadczalnych założonych 

w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, Wyższej Szkoły 

Rolniczej w Poznaniu, w latach 1967 i 1968. | 

W roku 1967 powierzchnię doświadczalną zlokalizowano w oddziałach 

21 i 292 Leśnictwa Doświadczalnego Wielisławice, na siediisku lasu mie- 

szanego, na zrębach powstałych w listopadzie i grudniu 1966 r. w roku 

1968 założono podobne powierzchnie doświadczalne w oddziale 55 Leś- 

nictwa Doświadczalnego Laski, również na siedlisku lasu mieszanego, na 

zrębie ze stycznia i lutego 1968 r. Powierzchnie doświadczalne założono 

w układzie znanym pod nazwą kwadratu łacińskiego Fishera w czterech 

wariantach i czterech powtórzeniach. | 

Tabela 1 ilustruje stężenia preparatów oraz terminy wykonania 

opryskań, 
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Tabela 1 
Preparaty, stężenia oraz terminy wykonania opryskań 

odrośli pniakowych grabu 
          
  

  

      
  

| Stężenie Terminy 

preparatu 
Wariant Nazwa preparatu w reztwo- | | 

rze wodnym 6 czerwca 4 kwietnia 

Z 1967 r. | 1968 r. 

A 2,4-D ,,Pielik ptynny * 58 — 62% 

estru butylowego kwasu 2,4 dwu- 

chlorofenoksyoctowego 2 + "> 

B > » 3 + + 

C 2,4-D ,,Pielik’’. Sol sodowa 

kwasu 2,4 dwuchlorofenoksyocto- 

towego 2 + + 

D > » 3 + | 

А! 2,4-D ,,Pielik płynny” 58 — 62% 

estru butylowego kwasu 2,4 dwu- 

chlorofenoksyoctowego 4 — + 

В! >, ,, 5 — Е 

Ci 2,4-D ,,Pielik. Sól sodowa kwasu 

2,4 dwuchlorofenoksyoctowego 4 — + 

О! > > 5 — + 

-- zabieg wykonany, —zabieg niewykonany 

W dniu opryskania wskazana jest pogoda ciepła i bezdeszczowa. Z da- 
nych lokalnych stacji meteorologicznych wynikało, że średnia tempera- 
tura w dniu 6 czerwca 1967 r. wynosiła 14,7 *C. Dzień był bezdeszczowy. 
Najbliższy opad deszczu wystąpił 7 czerwca 1967 r. w wielkości 2,6 mm. 
Srednia temperatura w dniu 4 kwietnia 1968 r. wynosiła 5,2 9C. Dzień 
był bezdeszczowy, a najbliższy opad deszczu wystąpił 6 kwietnia 1968 r. 
w wielkości 3,2 mm. 

Preparaty z grupy stymulatorów wzrostu mogą być stosowane w ciągu 
całego roku, lecz najbardziej skuteczne są w czasie intesywnego wzrostu 
roślin (czerwiec i lipiec) (2, 3). W tym okresie jednak powierzchnia zrę- 
bowa bywa najczęściej już odnowiona. Wtenczas należy stosować oprys- 
kiwacze z odpowiednimi osłonami, aby uchronić sadzonki drzew przed 
dostaniem się na nie roztworu, co mogłoby zagrozić uprawie. Dlatego 
bardziej wygodny jest termin wiosenny, tj. w okresie po wykonaniu cięć 
zrębowych, a przed przygotowaniem gleby do odnowienia. 

Przytoczone względy zaważyły na doborze terminów doświadczeń 
w latach 1967 i 1968, przy czym w roku 1967 doświadczenie wykonano 
na powierzchni odnowionej. 

Opryskanie wykonano opryskiwaczem marki „Solo”, który jest sto- 
sunkowo najwygodniejszy i daje gwarancję dokładnego dawkowania pre- 
paratu (2). Dla każdego wariantu przyjęto 0,3 litra roztworu wodnego 
preparatu na 1 pniak niezależnie od jego średnicy (4). 
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Pomiary wynikowe materiału doświadczalnego wykonano jednorazowo 

jesienią każdego roku, w którym wykonano zabieg. Na powierzchni doś- 

wiadczalnej z 1967 r. wykonano pomiary dwukrotnie, tj. jesienią 1967 r. 
oraz w okresie lata 1968 r., lecz wyniki były identyczne. 

Wyniki doświadczeń ilustrują tabele 2—7. 

Tabela 2 

Syntetyczne zestawienie wyników doświadczenia 
wykonanego 6 czerwca 1967 r. 
  

Pniaki grabu 
    

  
  
  

    

  
        

  

  

  

    
      

  

  
  

  

    
              

  

  

  
  

  

  

  
  

      

  

      

czonymi zę zniszczonymi odroślami 
Wariant! odroślami Rozstęp 

w sztukach przeciętny średni 

% *Blissa 

A 4 236 98,33 86,2 14,94 

B 8 232 96,66 82,5 14,94 

C 12 228 95,00 80,8 18,40 

D 14 226 94,16 78,2 18,40 

Suma 66,68 

16,7 

S 
S = 16,7 : 2,06 = 8,10; Sx = ya = 4,05; przybliżona istotna 

n 

różnica = Sx X 38 = 12,15 

Tabela 3 

Syntetyczne zestawienie wyników doświadczenia 

wykonanego 4 kwietnia 1968 r. 

Pniaki grabu 

z nie Znisz- 

czonymi ze zniszczonymi odroślami 

Wariant | odroślami Rozstęp 

przeciętny średni 
w sztukach o, oBlissa 

A 86 154 64,20 53,3 12,30 

B 52 188 78,30 62,7 16,90 

C 72 168 70,00 57,0 13,16 

D 60 180 75,00 60,2 11,16 

Suma 
53,52 

13,4 
      

    

  
a m 2 

S — 6,5; Sx = 3,25; przybliżona istotna różnica = 9,75 
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Tabela 4 

Syntetyczne zestawienie wyników doświadczenia 
wykonanego 4 kwietnia 1968 r. 
  

  

  
      

      

  

      

  

  

  

  

Pniaki grabu | 

Z Nie ZNISZ- 

czonymi ze zniszczonymi odroślami 
Wariant | godroślami Rozstęp 

w sztukach przeciętny średni” 

A Blissa 7 

A 52 188 78,30 62,4 11,16 

В! 26 214 89,20 71,3 11,66 

Ci 50 190 79,20 63,3 16,90 

О! 8 232 98,90 81,0 14,94 s 

Suma  — 54,66 
13,7 

5 = 6,6; Sx= 3,3; przybliżona istotna różnica = 9,9 

Tabela 5 

Analiza wariancji ustalona dla wyników doświadczenia 
wykonanego 4 kwietnia 1968 r. w wariantach 

Ay, B;, Ci, О! 
  

  

          

Fteor. 
Źródło | Hzba eum Warian- | = 

zmienności | УР wacra”| cja emp. 0,05 0,01 
| Swobody| tow 
  a 

    

Rzedy 3 7,94 

Kolumny 3 183,32 

Warianty 3 894,13 298,04 10,36 3,86 6,99 

Błąd 9 258,82 28,75 

Całkowita 18 1 344,21 
  

2. 52е , z 
Sd = —_——_= 8,19; przy czym to,95 = 2,262,a to.99 = 3,169 

n 

Tabela 6 

Porównanie istotności różnic wyników doświadczenia wykonanego 
4 kwietnia 1968 r. w wariantach A;, By, С,, 0, 
  

  

  

        

Obliczenie wariantów 

_ Ар | Bl | Cy | Dy 

Wariant Średnie | Pniaki grabu ze zniszczonymi odroślami Uwagi 

*Blissa 
      62,4 | 71,3 | 633 | 81,0 

At 62,4 — 8,9* 0,9 18,6** Najmniejsza 

By 71,3 — — — 9,7* istotna różnica 

Ci 63,3 — 8,0 — 17,7** 8,57 (P=0,95) 

Di 81,0 — — ~ — 12,01 (P=0,99) 
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Tabel 7 

Przeciętny procent zniszczenia odrośli pniakowych grabu 
  a : ———— 

  

    

  
  

Procent zniszczenia odrośli 

Termin Wariant Wariant 

, wykonania prze- prze- 

zabiegu A | B | C | D |[cięt- | A; | B; | Cy, | Dy | ciet- 

| ny | | | Ry               
  

6.6.1967 98,33 96,66 95,00 94,14 96,04 — — — — — 

4.4.1968 64,20 78,30 70,00 75,00 71,90 78,30 89,20 79,20 98,90 86,40 

Jak wykazała analiza wstępna wyników doświadczeń przedstawionych 
w tabelach 2 i 8, różnice między badanymi wariantami nie wystąpiły. 
Natomiast różnice takie wykazała analiza wstępna wyników doświadczeń 
przedstawionych w tabeli 4. Różnice te zostały obliczone i pokazane 
w analizie szczegółowej (tab. 5 i 6). 

WNIOSKI 

Z analizy wyników wykonanych doświadczeń wyłaniają się następu- 

jące wnioski. 

1. Preparat 2,4—D, zarówno w postaci estru butylowego, jak i soli 

sodowej, może być z powodzeniem stosowany do zwalczania odrośli pnia- 

kowych grabu pospolitego (Carpinus betulus L.). Różnice w działaniu est- 

ru butylowego i soli sodowej 2,4—D o stężeniach 2, 3.i 4% nie stwier- 

dzono. 

2. Stężenie 2 i 3% preparatu 2,4—D daje podobne wyniki w działaniu 

niszczącym odrośla. Istotne różnice wystąpiły przy stężeniu 5% prepa- 

ratu w stosunku do stężenia 4%, ponadto przy stężeniu 5%! zaznaczyły 

się różnice między obu postaciami preparatu. 

3. Odsetek zniszczonych odrośli jest wyższy w wyniku zastosowania 

preparatu 2,46—D w okresie lata niż w okresie wiosennym. W związku 

z tym jednak, że termin wiosenny jest dogodniejszy, należy więc w tym 

czasie zwiększać stężenie preparatu. 

LITERATURA 

1. Dekatow N.E,Samojłow A.P. — Perspektiwy primienienja chimiczeskich 

sredstw borby s sornoj rastitielnostju w lesnom chozjajstwie. ,,Lesnoje Chozjaj- 

stwo” nr 12, 1959. : , 

2 Fróhlich H. J. — Jungwuchspflege und Liiuterung mit synthetischen Wuch- 

sstoffen, 1961. , | 

3. Linden G. — Die Schnittflachen — und Stammgrundbehandlung mit 2, 4,5 T 

zur Verlunderung und Bekiimpfung des Stockausschlages. „Forst u. Holzwirt” 10, 

1955. 
4 Zawiedniuk W.F. — Iz opyta borby c poroslju nieżełatielnych porod. ,,Les- 

noje Chozjajstwo” nr 7, 1966. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 2 stycznia 1969 r. 

19



Краткое содержание 

Автором проводились исследования касающиеся борьбы со стволовыми от- ростами граба обыкновенного (Carpinus betulus L.) при помощи препарата 2,4-П. Опыты проводились в весенний период на площади рубок до начала её возоб- новления, а также в культурах. Препарат 2,4-) применялся в водном растворе, в виде 58—62 бутилового эфира дихлоридфенилуксусной кислоты, а также в виде содовой соли этой-же кислоты в четырёх концентрациях: 2, 3, 4u 5%. 
На основании результатов опытов автор делает следующие выводы: 
1. Препарат 2.4-) в том и другом виде пригоден для борьбы со стволовыми от- 

ростами граба обыкновенного (Сатуутиз$ betulus Г.). Разниц в эффективности 
обоих видов этого препарата с концентрацией 2,3 и 4% не констатировано. 

2. Препарат 2,4-П с концентрацией 2 и 3% дал сходный результаты. Суще- 
ственные разницы наблюдались при 5% концентрации препарата по сравнению 
с 4% концентрацией. 

3. Эффективность действия, препарата использованного в летний период, 
выше, чем результат полученный во время опыта, проведенного в весенний 
период. Однако, в связи с тем, что весенний период является более удобным, 
следует в этот период повышать концентрацию препарата. 

4 

Summary 

Author carried out studies concerning the control of stump coppice in hornbeam 
(Carpinus betuius L.) with the preparation 2,4-D. The experiment was carried out 
during spring on clear-cutting area before its regeneration and in a young plan- 
tation — during summer. Preparation 2.4-D was used in water solution in the form 
of 58—620, butyl esther of dichlorophenoxyacetic acid and in the form of sodium 
salt of this acid in four concentrations: 2, 3, 4, and 5%. 

Based on experimental results author arrived at following conclusions: 
1) In its both forms the preparation 2.4-D is suitable for the control of stump 

coppice in hornbeam (Carpinus betulus L.). There were fond no differences in the action of both forms of preparation at the concentration of 2, 3, and 4%. 
2) Preparation 2.4-D at the concentration of 2 and 3% yielded similar results. 

Significant differences occurred with 5%, concentration of the preparation, when 
compared with 4% concentration. 

3) Effect of the action of preparation used during summer is higher, when 
compared with the result obtained in an experiment carried out during spring. 
Since, however, the spring date is more convenient, the concentration of prepa- 
ration should be increased at this season,


