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ZYGMUNT KARPIŃSKI 

Chemiczna metoda zabezpieczenia upraw sosnowych 
przed szkodami ze strony szeliniaka sosnowca 

Химический метод защиты сосновых культур 

от повреждений сосновым долгоносиком 

Chemical method of the protection of young plantations of pine against damage 
done by pine veevil 

7 abezpieczenie upraw sosnowych przed szkodami wyrzadzanymi przez 
szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) stanowi powazny problem 

w gospodarce leśnej, gdyż powszechność występowania tego szkodnika 
i brak metody do ustalania prognozy jego pojawu stwarzają sytuację, 
w której w zasadzie wszystkie nowo zakładane uprawy sosnowe powinny 
być przed nim zabezpieczone. 

Iradycyjna metoda mechanicznego zabezpieczania upraw przed szeli- 
niakiem, polegająca na okopywaniu powierzchni zrębowej rowkiem 
chwytnym lub ochronnym, na wykładaniu w uprawie pułapek, a następ- 
nie na zbiorze gromadzących się w rowkach i pod pułapkami owadów do- 
skonałych szkodnika ma kilka wad. Po pierwsze jest bardzo kosztowna, 
a to ze względu na znaczną pracochłonność kopania rowków, wykładania 
pułapek i codzienny zbiór owadów. Po drugie, pochłania w okresie wio- 
senno-letnim dużo robocizny, a więc utrudnia wykonanie w tym czasie 
pilnych prac z zakresu hodowli i ochrony lasu. Po trzecie okopanie row- 
kiem powierzchni świeżego zrębu zabezpiecza wprawdzie przed najściem 
szkodnika z sąsiednich drzewostanów, ale nie ma wpływu na ograniczenie 
ilości szeliniaków wywodzących się ze świeżych jeszcze pni i korzeni na 
powierzchni uprawy. Ilości te mogą być znaczne i decydujące dla losu 
uprawy, więc tradycyjna metoda, już choćby z tego względu, powinna być 
zastąpiona nową, dającą większą gwarancję ochrony sadzonek przed że- 
rem szeliniaka, a jednocześnie koszt i pracochłonność niezbędne dla jej 
wykonania powinny być niższe od dotychczasowych. 

Instytut Badawczy Leśnictwa opracował taką metodę; w dokumentacji 
Instytutu nosi ona nazwę: „Chemiczne zabezpieczenie upraw sosnowych 
od szkód ze strony szeliniaka sosnowca”. 

Metoda ta w ciągu kilku lat wdrażana do praktyki i nadal badana 
przez specjalny zespół pracowniczy powołany przez Naczelny Zarząd La- 
sów Państwowych została ostatecznie sprecyzowana w założeniach gene- 
ralnych i w szczegółach technicznego wykonania. 

Otrzymane wyniki z wielu prób dokonanych w skali półgospodarczej 
udowodniły wysoką wartość metody chemicznej, tak pod względem sku- 
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teczności zabezpieczenia świeżo zakładanych upraw przed szkodami po- 
wodowanymi przez szeliniaka, jak z uwagi na niskie koszty jej stosowania | 
i znaczne zaoszczędzenie robocizny, a przede wszystkim pod względem 
wysokiej selektywności zabiegu. 

Szkody wyrządzane przez szeliniaka powstają: a) w nowo zakładanych 
jednorocznych uprawach, b) w uprawach dwuletnich i starszych, 
c) w pewnych wypadkach lokalnie na pasie kilku rzędów młodnika sos- 
nowego, przyległych bezpośrednio do ściany starodrzewia. 

Najgrozniejsze są żery szeliniaka w uprawach jednorocznych, w któ- 
rych ponadto na ubogich siedliskach, a zwłaszcza na pożarzyskach, wy- 
stępują nie rzadko równie groźne zmienniki: brudny i leszczynowiec — 
Strophosomus melanogrammus Foerst. i S. rufipes Steph. oraz sieciech 
nieglebek — Philopedon (Cneorrhinus) plagiatus Schall. Badania nad sto- 
sowaniem metody chemicznej szły w dwu kierunkach: profilaktycznego 
zabezpieczenia uprawy sosnowej przed spodziewanymi żerami i zabiegu 
ratowniczego stosowanego w wypadku bezpośredniego zagrożenia uprawy, 
nie zabezpieczonej w jakikolwiek sposób przed szeliniakiem. 

Chemiczna metoda profilaktycznego zabezpieczenia upraw sosnowych 
polega na zmoczeniu, przed posadzeniem, nadziemnej części sadzonki 
w 2% roztworze wodnym płynnego preparatu ,„Tritox 30” w celu po- 
krycia toksyczną emulsją strzałki i igliwia sadzonki. Stosuje się ją 
w uprawach nowo zakładanych na terenach chronicznego zagrożenia żerem 
szeliniaka. Na podstawie znajomości miejscowych warunków nadleśniczy 
decyduje, które uprawy należy zabezpieczyć profilaktycznie. 

Fakt, że preparat toksyczny znajduje się tylko na strzałkach i igliwiu 
sadzonek, decyduje o wysokiej selektywności zabiegu. Łatwość jego wy- 
konania bez potrzeby użycia opryskiwaczy, niska dodatkowa pracochłon- 
ność i koszty, przy najniższym zużyciu preparatu chemicznego, wysoki 
stopień zabezpieczenia przed żerami tak ze strony szeliniaka, jak równo- 
cześnie niegłębka i zmienników, wystarczająco długa trwałość zabezpie- 
czenia i praktycznie stwierdzony dodatkowy korzystny wpływ na wzrost 
sadzonek maczanych, stawiają tę metodę na pierwszym miejscu, jako naj- 
bardziej godną zalecenia do powszechnego stosowania. 

W praktyce maczanie sadzonek wykonuje się w dole, obok uprawy, 
w czasie sortowania. Dla grupy sadzących (kilkanaście kosturów) wystar- 
czy jeden zdrowy (zbadany przez lekarza) robotnik — mężczyzna. Trzy- 
mając w dłoni pęczki sadzonek po około 20 sztuk, skierowane korzeniami 

do góry, zanurza część nadziemną dwukrotnie w wiadrze z 2% roztworem 
„Tritoxu 30”, za każdym razem otrząsając do wiadra nadmiar płynu, 
po czym układa sadzonki w skrzynkach. Po lekkim obeschnięciu, sadzonki 
są gotowe do sadzenia. Zużycie czystego preparatu wynosi około 0,80 
l/ha, czyli ca 40 1 roztworu wodnego. 

Chemiczną metodę ratowniczą stosuje się w uprawach sosnowych na 
tych terenach, na których nie występuje chroniczne zagrożenie żerem 
szeliniaka, w wypadkach zrębów przylegających i w uprawach dwulet- 
nich i starszych w momencie masowego nalotu szeliniaka lub gdy zostaną 
zaobserwowane szkody wyrządzone przez tego owada. Również w tym 
wyjątkowym wypadku, gdy zabezpieczona profilaktycznie uprawa 1-rocz- 
na, po dłuższym czasie nie sprzyjających warunków atmosferycznych, 
zostanie zaatakowana przez szeliniaki, niegłębka lub zmienniki. 
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Należy zaznaczyć, że dla orientacji, w uprawach niezabezpieczonych 
profilaktycznie, konieczne jest wykładanie niewielkich ilości pułapek kon- 
trolnych. 

Zabieg ratowniczy polega na dokonaniu oprysku sadzonek w uprawie 
2% roztworem wodnym preparatu ,,Triotox 30” przy użyciu opryskiwa- 
czy ciśnieniowych z dyszą mgławicową i pistoletowym zaworem. Zawór 
tego typu pozwala na podniesienie selektywności zabiegu i znaczną 
oszczędność preparatu, który wówczas zużywany jest na oprysk samych 
tylko sadzonek. Zużycie preparatu wynosi 4 l/ha, a roztworu 2% 200 
ра. Można wyjątkowo użyć opryskiwacza motorowego typu ,Solo”, 
używając jednak roztworu o stężeniu 5%, zużywając na hektar również 
4 | preparatu, ale tylko 80 1 roztworu. Użycie opryskiwacza motorowego 
ma jednak tę wadę, że całkowicie przekreśla selektywność zabiegu, za- 
mieniając go w totalny środek zniszczenia wszystkich owadów na po- 
wierzchni uprawy, łącznie z pożytecznymi. 

Motorowe opryskiwacze są jednak niezastąpione w wypadku, gdy 
chodzi o ratowanie wąskiego pasa starszej uprawy lub młodnika sosno- 
wego pod ścianą starodrzewia, gdzie często występują bardzo silne żery 
szeliniaka, a wielkość drzewek wyklucza inny sposób oprysku. 

Jak wskazuje tytuł opracowanej metody chemicznej, dotyczy ona 
upraw sosnowych. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku, który czynnie 
uczesthiczył w kilkuletnich próbach oraz prowadził inne badania z prepa- 
ratem „Tritox 30” stwierdził, że świerk, nawet jednoroczny, jest bardziej 
odporny na ewentualne poparzenie igliwia tym preparatem od sosny. 
Biorąc pod uwagę znaczny udział świerka w niektórych krainach przy- 
rodniczo-leśnych, zwłaszcza na północnym wschodzie i południu Polski, 
oraz stwierdzoną odporność jego na parzące działanie preparatu, metodą 
chemiczną należałoby objąć poza sosną i świerk, który również jest 
uszkadzany przez szeliniaka. | 

Dla zobrazowania korzyści wypływających z chemicznej metody za- 
bezpieczenia upraw sosnowych (i świerkowych) przed szeliniakiem, po- 
daję zestawienie porównawcze niektórych elementów uzasadniających 
jej stosowanie. 

  

  

  

            
  

  

  

Praco- W tym preparat Stwierdzony roczny 

chłonność przyrost sadzonek 
. | Ogólny 

w okresie 

Metoda wiosna —| KOSZt Noe nie 
` lato | Z/ba ha | maczane | 7377 

b. dn/h detal. cm cm 

18,72 — — 
„Chemiczna profilaktyczna - 0,7 76 - 0,78 3,85 4,27 

42,12 — 3,73 — 440 

| 96,00 
Chemiczna ratownicza 2,1 214 — 216 4,00 — — 

Tradycyjna mechaniczna — 

rowki, pułapki, zbiór owa- 6,4 244 — — — — 

dów



Podane w ostatnich rubrykach różnice w rocznych przyrostach sa- 
dzonek maczanych i niemaczanych w 2% „Tritoxie” stwierdzono na pod- 
stawie licznych specjalnych prób i dokładnych pomiarów. Chociaż 
brak na razie uzasadnienia naukowego tego zjawiska, przemawia ono 
dodatkowo na korzyść stosowania metody profilaktycznej. 

Należy zaznaczyć, że do prac przy akcji chemicznej nie mogą w żad- 
nym wypadku być zatrudniani robotnicy nieletni. 

Godnym uwagi jest też fakt, że według opisywanych badań liczba 
zniszczonych lub uszkodzonych sadzonek przez szeliniaka w uprawach 

zabezpieczonych profilaktycznie według przeliczeń późnojesiennych nie 

osiągała 1%. 
Naczelny Zarząd LP wydał w styczniu 1967 r. zarządzenie o zastoso- 

waniu chemicznej metody na skalę gospodarczą, jednak, jak to zwykle 

bywa z wprowadzaniem nowych metod, wystąpiły pewne trudności. Naj- 

pierw związane z przełamaniem, w niektórych wypadkach, nie uzasadnio- 

nych oporów w stosunku do nowych metod, a następnie z terminowym 

dostarczeniem do nadleśnictw potrzebnych ilości preparatu. W rezultacie 

zabezpieczono w pierwszym rzucie metodą profilaktyczną 2 419 ha i za- 

stosowano zabieg ratowniczy na powierzchni 1 564 ha, łącznie więc, me- 

todą chemiczną objęto powierzchnię 3983 ha uzyskując 447910 zł 

oszczędności w stosunku do metody tradycyjnej. Na obniżenie efektów 

ekonomicznych wpłynęło nie tylko przesunięcie znacznej powierzchni 

z metody profilaktycznej na zabieg ratowniczy (spóźniona dostawa pre- 

paratu), ale też zakupienie przez wiele jednostek „Tritoxu 30 w detalu, 

co podniosło koszt o 30 zł na jednym litrze w stosunku do ceny hurtowej. 

Przygotowanie się nadleśnictw do zastosowania metody chemicznej 

powinno polegać na: 

1. ustaleniu przez nadleśniczego w porozumieniu z zainteresowanymi 

leśniczymi, na których powierzchniach upraw sosnowych będzie zastoso- 

wana chemiczna metoda profilaktyczna; 

2. ustaleniu, które nowo zakładane uprawy oraz Starsze, mogą być 

ewentualnie przeznaczone do zabiegu ratowniczego, w związku z czym 

należy wyłożyć w nich niewielkie ilości pułapek kontrolnych. Przy prze- 

widywaniu upraw do zabiegu ratowniczego trzeba liczyć się z konieczno- 

ścią zapewnienia takiej ilości sprawnych opryskiwaczy ciśnieniowych 

i robotników, która wystarczy na dokonanie prawie jednocześnie oprysku 

wszystkich tych upraw. Jeżeli nadleśnictwo nie ma takiej ilości opryski- 

waczy, to lepiej nowo zakładane uprawy przeznaczyć do zabiegu profilak- 

tycznego; 

3. dostatecznie wczesnym zamówieniu, w hurcie, potrzebnej ilości 

preparatu ,„Tritox 30” w płynie; 

4. zaopatrzeniu się w -dodatkowy niezbędny sprzęt i materiały, jak: 

rękawiczki gumowe i brezentowe, kombinezony dla maczających i oprys- 

kujących, mydło, ręczniki, puste beczki i wiadra do przyrządzania roz- 

tworu, beczkowozy; 

5. przeszkoleniu personelu wykonawczego w zakresie zasad wykona- 

nia i znajomości przepisów bhp wg instrukcji o stosowaniu chemicznej 

metody zabezpieczania upraw sosnowych przed szeliniakiem. 
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