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Przydatność insektycydu Marshal 250 EC 
oraz Fastac 10 EC do zabezpieczania drzewek 

sosny (Pinus sylvestris L.) 
przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez szeliniaka Hylobius abietis (L.) 

Usefulness of the insecticides Marshal 250 EC and Fastac 10 EC 
for the protection of pine trees (Pinus sylvestris L.) 

against damages caused by large pine weevil Hylobius abietis (L.) 

Abstract. In the studies, one-year old Pinus sylvestris L. tree plant were used. Before planting, the plants were 
dipped in water suspensions of the preparations Marshal 250 EC and Fastac I O EC. lt was found that Fastac I O 
EC was more effective in protecting P. sylvestris trees against damages caused by Hylobius abietis (L.) . 
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Wstęp 

W ochronie upraw drzew iglastych przed szkodami wyrządzanymi przez szeliniaki 
- Hylobius abietis (L.) środki chemiczne można stosować profilaktycznie lub 

interwencyjnie. W przypadku zabiegów profilaktycznych bardzo ważny jest jak najdłuższy 
okres działania preparatu. Dlatego środki płynne korzystniej jest nanosić na strzałki metodą 

aczania drzewek w cieczy użytkowej insektycydu niż przez opryskiwanie (Beitzen -
Heineke i Brandes 1988, Głowacka i inni 1991, Skrzecz 1997). Preparaty służące do 
ochrony upraw przed szeliniakiem najczęściej porównywano między sobą na podstawie 
ich aktywności owadobójczej w warunkach laboratoryjnych (Głowacka 1992, Malinowski 
i inni 1992). Tymczasem stopień ochrony drzewek zależy nie tylko od właściwości 
owadobójczych insektycydu, ale również od stopnia akceptacji traktowanych nim drzewek 
ptzez żerujące owady. Dlatego do pełniejszej oceny przydatności preparatów potrzebne są 
zarówno doświadczenia laboratoryjne jak i terenowe. 
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Celem pracy było porównanie w warunkach terenowych efektywności dwóch popularnych 
insektycydów, służących do zabezpieczania drzewek przed szeliniakiem. 

Metodyka 

Badania wykonano w 1993 r. w Nadl. Oborniki, położonym na terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu. Doświadczenie założono w obr~bie Oborniki, oddział 
760c, na siedlisku boru świeżego, na powierzchni zrębu zupełnego szerokości 80 m. 

W doświadczeniu wykorzystano Marshal 250 EC oraz Fastac I O EC. Preparat handlo · 
Marshal 250 EC zawierał w 1 litrze 250 g karbosulfanu, należącego do grupy karbaminia
nów, natomiast Fastac 10 EC zawierał w 1 litrze 10% alfametryny należącej do grup 
pyretroidów. Ciecze użytkowe przygotowano w postaci 0 ,5% i I% emulsji wodnej k~ego 
z testowanych preparatów handlowych. Drzewka kontrolne nie były traktowane żadnym 
preparatem. 

Doświadczenie założono w układzie bloków losowych. Na zrębie wyznaczono 20 poletek 
próbnych o wymiarach lOxlO m, po 5 poletek w bloku, w czterech powtórzeniach. 15 
1993 r. na każdym poletku posadzono 120 jednorocznych sadzonek sosny. Bezpośrednio 
przed sadzeniem sadzonki maczano w cieczy użytkowej insektycydu. Liczbę drzewe 
uszkodzonych przez szeliniaki określono 9 V i 5 VI 1993 r. Liczbę drzewek uschniętych 
po uszkodzeniu przez szeliniaki określono 5 VI 1993 r. Istotność różnic pomiędzy średnimi : 
określono testem analizy wariancji i testem wielokrotnego rozstępu Duncana na poziomi 
istotności 0,05. 

Wyniki 

Już wyniki pierwszej , wykonanej 6 maja, kontroli liczby uszkodzonych drzewek wykazały 
że Marshal 250 EC gorzej chronił drzewka przed uszkodzeniem niż Fastac 10 EC (tab. I). 
Najwięcej uszkodzonych drzewek było na poletkach kontrolnych (około 15%) i na polet· 
kach z drzewkami traktowanymi preparatem Marshal 250 EC w stężeniu 0,5% ( około 9~) 
a najmniej na poletkach z drzewkami traktowanymi preparatem Fastac 10 EC w stężeniu 
1 % ( około 1 % ). Istotność różnic pomiędzy średnimi liczbami drzewek uszkodzonych do 6 
maja można przedstawić graficznie: 

17,8 11,2 _ 7 ,5 2,5 1,0 

Różnica pomiędzy średnimi połączonymi linią ciągłą była statystycznie nieistotna. ZateID 
wykazano istotną różnicę między preparatem Marshal 250 EC w stężeniu 0,5%, a prepara
tem Fastac 10 EC w dwóch stężeniach oraz preparatem Marshal 250 EC w stężeniu 1 %. 

Po upływie 7 tygodni od założenia doświadczenia jeszcze raz określono liczbę uszkodzo-
nych drzewek (tab. 1). Stwierdzono, że średnia liczba drzewek uszkodzonych przez 
szeliniaki na poletkach chronionych preparatem Marshal 250 EC była już taka sama jak n 
poletkach kontrolnych. Na poletkach chronionych preparatem Fastac 1 O EC była natomiast 
o połowę mniejsza. Istotność różnic pomiędzy średnimi można przedstawić następująco: 

46 O 44,2 43,8 23,2 18,2 
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Data 

Date 

9 W 1993 

TABELA I 
Liczba drzewek sosny uszkodzonych przez szeliniaki na poletku próbnym 

Number of pine trees damaged by Hylobius abietis on test plot 

Kontrola 

Control 

14 

13 

14 

30 

Marshal 0,5% Marshal l % 

10 11 

18 6 

12 7 

5 6 

Fastac 0,5% 

6 

o 
o 
4 

Fastac 1% 

3 

1 

o 
o 

----- -----------------------------------------------------------------------
Ś ednio 
~ean 

17,8 11,2 7,5 2,5 1,0 

-----------------------------------------------------------------------------------
5 Wł 1993 54 

38 

21 

64 

33 

66 

47 

29 

41 

43 

45 

55 

24 

20 

26 

23 

21 

17 

16 

19 

s- -d;io 44,2 43,8 46,o 23,2 18,2 - - -
Man 

1 Stwierdzono zatem statystycznie istotną różnicę między efektami traktowania sadzonek 
preparatem Fastac 10 EC, a pozostałymi zabiegami. Fastac 10 EC zarówno w stężeniu 0,5% 
jak i 1 % jeszcze na początku czerwca zmniejszał liczbę drzewek uszkodzonych przez 
s eliniaki. Natomiast Marshal 250 EC był już nieskuteczny. 

i Na początku czerwca określono również liczbę drzewek uschniętych po uszkodzeniu przez 
l szeliniaki (tab. 2). Stwierdzono, że na poletkach kontrolnych uschło przeciętnie tyle samo 

1 
d zewek co na poletkach z drzewkami maczanymi w emulsji preparatu Marshal 250 EC o 

1 st~żeniu 0,5%. Na pozostałych poletkach zabiegowych przeciętnie uschło znacznie mniej 
I I d zewek. Jednakże nie można tego stwierdzić z wystarczająco dużą pewnością, gdyż 

I 

I P wtórzenie 
I 

R plication 

1 

2 

3 

4 

TABELA2 
Liczba drzewek na poletku próbnym uschniętych po uszkodzeniu przez szeliniaki 

Number of withered trees on the test plot after damages caused by Hylobius abietis 

Kontrola 

Control 

10 

7 

13 

13 

Marshal 0,5% Marshal 1 % 

6 1 

23 O 

Il 5 

2 7 

Fastac 0,5% 

8 

2 

7 

I 

Fastac 1 % 

o 
5 

o 
3 

~ ---------------------------------------------------------------------------------~rednio 10,8 10,5 3,2 4,5 2,0 
Mean 
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analiza wariancji wykazała, że pomiędz średnimi przedsta 10n m1 tabeli 2 brak ·es1 

istotnych statystycznie różnic (F
0 = 2 839 Fo os = 3 06). 

W czasie trwania doś 1adczenia można b ło zau ażyć aźne różnice po O' i 
działania obu preparató . Pod drze kami trakto anymi preparatem ar hal 50 EC 
leżało najczęściej po kilka (do kilkunastu martwych zeliniakó . · ie tóre martwe zeli
niaki pozostały między igłami na drze kach. Jednocześnie te drze ka b ły mocno uszk 

1 

dzone przez szeliniaki. Oznacza to że arshal 250 EC nie od traszał szeliniakó 
żerowania i działał dużym stopniu jako trucizna żołądko a. Pod drze kami trakto -
nymi preparatem Fastac 10 EC nie znajdo ano natomiast martwych szeliniakó a 
dzenia drzewek do początku 3 de ady maja b ły nie ielkie. Pra dopodobnie przez · 
wiosennych tygodni gd alfametryna znajdo ała się je zcze tarczająco dużej ilo

1 

~ 
na korze drzewek działała na s2elin1aki odstraszająco i chroniła drze ka nie zatru 

szeliniaków. 

• 
nioski 

I 

iosną w długim okresie Fastac 10 EC lepiej chronił drze ka osn przed 1 

uszkodzeniem przez szeliniaka niż , , arshal 250 EC. 

• Drzewka sosny maczane ietniu emul ji za ierającej 1 % preparatu Fasta 
I O EC były starczającym topniu chronione przed sze iniakiem przez okf7es 
około 7 tygodni. 
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Summary 

'UJsefulness of the insecticides Marshal 250 EC and Fastac 10 EC for the protection 
of pine trees (Pinus sylvestris L.) against damages caused by large pine weevil 

Hylobius abietis (L.) 

The studies were carried out in Pinus sylvestris stands in the middle-western part of Poland. 
The experiment was established on a large elear cut area. Directly before planting, one-year 
olei P. sylvestris plants were dipped in water suspensions of the insecticides Marshal 250 
EC or Fastac 10 EC in concentrations of 0.5 and 1 %. The control plants were not treated 
whh any preparation. Each of the 5 treatments was repeated on 4 test plots. On each plot 
110 trees were planted. It was found that Fastac 10 EC protected better the pine trees against 
damages caused by Hylobius abietis than Marshal 250 EC. The period of sufficient 
protection after planting was about 7 weeks. 
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