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Nowy termin zwalczania barczatki sosnówki 
(Dendrolimus pini L.) 

Новый срок борьбы с сосновым коконопрядом 

New date for Dendrolimus pini L. control 

Te gąsienic barczatki sosnówki występuje dwa razy w ciągu roku, 
tj. jesienią i wiosną. Stwarza to w przypadku zagrożenia drzewo- 

stanów przez masowy jej rozród dwie możliwości wkraczania z zabie- 
gami ratowniczymi. Dotychczas przeprowadzano jednak zwalczanie bar- 
czatki tylko wiosną, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, znajdu- 
jących się w zasięgu masowego występowania tego szkodnika. Kon- 
cepcja jesiennego zwalczania barczatki powstała w zakładzie Ochrony 
Lasu IBL już dość dawno, ale dopiero jesienią 1966 r. powstały możli- 
wości jej zrealizowania. 

W pierwszej połowie września 1966 r. Zakład Ochrony Lasu IBL 
zalecił wszystkim Okręgowym Zarządom Lasów Państwowych, na te- 
renie których barczatka wystąpiła w nasileniu przekraczającym liczby 
krytyczne, przeprowadzenie poszukiwań tego szkodnika. Miały one być 
dokonywane w drzewostanach, w których obserwowano największe 
nasilenie lotu motyli oraz na terenach, na których przeprowadzone 
wiosną zwalczanie barczatki było najmniej efektywne. 

Niezależnie od powyższego, kontrola stanu sanitarnego drzewosta- 
nów w nadleśnictwach Jedwabna i Czarne w OZLP Toruń, dokonana 
przez Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku wykazała, że w wielu drzewo- 
stanach tych naleśnictw liczebność barczatki przekraczała wielokrotnie 
liczby krytyczne. Zalecane przez IBL kolejne zagęszczanie poszukiwań 
barczatki, wykonywanych przez ścinanie drzew na płachty, doprowa- 
dziło ostatecznie do zakwalifikowania do jesiennych zabiegów ratow- 
niczych przeszło 3000 ha drzewostanów w: nadl. Jedwabna, Czarne oraz 
w sąsiadujących z nimi nadl. Włocławek i Duninów. 

Podjęcie natychmiastowej akcji chemicznego zwalczania na wyty- 

powanych powierzchniach było konieczne nie tylko ze względu na 
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niezwykle wysoką! liczebność barczatki, lecz również z tego powodu, 
że drzewostany, w których wystąpiła barczatka, były silnie uszko- 
dzone przez żer borecznika podobnego (Diprion simile). W identyczny 
sposób skontrolowano drzewostany nadleśnictw w OZLP Lublin, nie 
stwierdzając zagrożenia przez barczatkę. Na terenie OZLP Białystok 
w nadl. Lipniki, Kolno i Nowogród kontrola wykazała istnienie wielu 
dość silnych, lecz niewielkich ognisk gradacyjnych. Ze względów orga- 
nizacyjnych zwalczanie w tych nadleśnictwach zostało przesunięte na 
okres wczesno wiosenny. 

Dzięki dużemu wysiłkowi personelu alp i sprawnemu kierownictwu 
wydziału ochrony lasu w OZLP Toruń, akcja na terenie nadl. Jedwabna, 
Czarne, Włocławek i Duninów przebiegała wyjątkowo pomyślnie i szyb- 
ko. Przyczyniły się do tego również bardzo korzystne warunki atmo- 
sieryczne. Nie bez znaczenia okazało się także zastosowanie preparatu 
„Mgławik', którego niewielkie zużycie na hektar pozwala na objęcie 
jednym lotem operacyjnym znacznie większych powierzchni, niż ma to 
miejsce przy preparatach pylistych. 

Zestawienie wyników jesiennego zwalczania barczatki sosnówki za- 
wiera tabela 1. 

Na podstawie wyników omawianej akcji nasuwają się następujące 
uwagi, które przemawiają za stosowaniem jesiennego zwalczania. 

1. Skuteczność jesiennego zabiegu ratowniczego w porównaniu do 
wiosennego była znacznie wyższa (przeciętnie 99/6 przy 76,3% wio- 
sną). Różnica ta spowodowana jest głównie przez większą wrażliwość 
młodszych stadiów gąsienic na insektycydy. | 

2. Dzięki zabiegowi jesiennemu unika się szkód, jakie wyrządzają 
gąsienice barczatki żerujące do końca jesieni i na wiosnę do czasu pod- 

jęcia zabiegu. Jak wiadomo bowiem, ratowniczy zabieg wiosenny moz- 
na rozpoczac dopiero po wyjsciu w korony drzew wszystkich gasienic, 
co trwa około miesiąca. , 

3. Przy zabiegu jesiennym niszczy się znacznie mniej niż wiosną 
pożytecznych organizmów. Wg Rywkina porażone wczesną jesienią 
przez pasożyty gąsienice barczatki żerują również na wiosnę, a więc 
termin zabiegu nie odgrywa tu roli. 

4. Znacznie korzystniejsze układy warunków atmosferycznych, po- 
wtarzające się rokrocznie na jesieni (tzw. okres babiego lata) pozwa- 
lają na szybsze i co ważniejsze, bardziej efektywne przeprowadzenie 
akcji. 

5. Ze względów organizacyjno-technicznych wykonywanie zabiegów 
ratowniczych jesienią jest również łatwiejsze. Wynika to z mniejszego 
zaangażowania lotniczych zespołów usług gospodarczych w pracach 
z zakresu rolnictwa oraz z mniejszego nasilenia innych prac w leśnic- 
twie. Wiosną akcja zwalczania barczatki zbiega się z pracami odnowie- 
niowymi i zalesieniowymi. 

') Zdarzały się przypadki, że w drzewostanach II klasy wieku znajdowano wa 
kontrolnych poszukiwań przeszło 700 gąsienic barczatki na jednym drzewie. Przecię г. . 
liczba gasienic obserwowanych na kontrolnych powierzchniach podokapowych po 3 а 
biegu wynosiła 304 sztuki, maksymalna 330 sztuk. Jak wysokie są to liczby СН 
świadczyć dane zawarte w pracy Frydrychewicza, z której wynika, że podczas gra ad 
barczatki sosnówki w 1931 r. po zalepowaniu 400 ha drzewostanów w nadl. Nowogr 
na jedno drzewo przypadało przeciętnie 11 gąsienic. 
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Tabela t 
Wyniki jesiennego zwalczania barczatki 
  

          
              

  

  

Po- Przecięt- 
na liczba р смо | О | gasenie| сет Nadleśnictwo Leśnictwo grożenia Parczatki ności są. Uwagi 

a pow. 
w adi. podoka- biegu 

powej 

Duninów Koralewo 364 98 
| Studzianki 537 141 97 
| 

Czarne Jazy 598 | 99 

Goreń 788 666 100 

Jedwabna Smolarskie 538 97 barczatka 
270 100 borecznik 

podobny 

Pinczata 161 100 

89 100 " 

Wikaryjskie 326 97 wytaczono 2 
przypadki nie- 
udanego technicz- 
nie zabiegu 

Przyborowo 271 100 

Krzywy Las 1442 220 100 barczatka 
borecznik 360 100 
podobny 

Włocławek Falbanka 292 111 100 

Ogółem 3059 304 99 barczatka 
239 100 borecznik 

podobny           
Pewne zastrzeżenia co do jesiennego terminu zwalczania barczatki 

budzić mogą dwa zagadnienia: 
a) ewentualna możliwość naturalnego zredukowania populacji szkod- 

nika w okresie od jesieni do wiosny, o 
b) konieczność przeprowadzania poszukiwań przez ścinkę drzew na 

płachty na całym obszarze spodziewanego zagrożenia, określonego na 
podstawie jesiennych poszukiwań szkodników sosny oraz rozeznania 
uzyskanego w czasie wiosennych kontroli i akcji. 

Możliwość redukcji populacji szkodnika w okresie od późnej jesieni 
do wczesnej wiosny jest w naszych warunkach na ogół niewielka i przy 
Przyjęciu odpowiednich kryteriów oceny zagrożenia może praktycznie 
nie być brana pod uwagę. Najsilniejsza redukcja liczby gąsienic bar- 
czatki następuje w pierwszym stadium larwy oraz na początku drugie- 
go stadium, dlatego też termin jesiennego zwalczania nie może być zbyt 
wczesny. Zimujące stadia niszczone są przez grzyby oraz przez krety 
l sorki. Przy masowym rozrodzie szkodnika te ostatnie praktycznie nie 
odgrywają żadnej roli. Grzyby pasożytnicze, wymagające znacznej wil- 
gotności, na terenie typowych ognisk gradacyjnych barczatki nie miały 
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na ogół w Polsce większego znaczenia. Inne mikroorganizmy (bakterie, 
wirusy, pierwotniaki, riketsje) w ogóle nie były na terenie Polski wy- 
kazywane jako zimowi reducenci populacji barczatki. 

Przeprowadzenie poszukiwań umożliwiających określenie terenu za- 
grożenia wymaga wprawdzie większej koncentracji siły roboczej, lecz 
w sumie nie jest bardziej kosztowne i pracochłonne niż analogiczne pra- 
ce wykonywane w okresie wiosennym. Jak wykazują doświadczenia 
z akcji zwalczania barczatki sosnówki w 1966 r. — na wiosnę w jednym 
przeciętnie zagrożonym leśnictwie jeden robotnik zatrudniony był przy 
kontroli iepowanych drzew przez miesiąc (oprócz tego niezbędna jest 
także dodatkowa kontrola polegająca na ścinaniu drzew na płachty). 
Jesienią 10 robotników pracuje przy poszukiwaniach przez 3 dni. Trud- 
ność polega więc tylko na zorganizowaniu większej liczby pracow- 
ników. 

Doświadczenia uzyskane w 1966 r. wykazują, że jesienne zabiegi 
przeciwko barczatce sosnówce powinny na stałe wejść do metod zwal- 
czania tego szkodnika. 

Nie jest to jednak jednoznaczne z wnioskowaniem o zaprzestaniu 
stosowania zabiegów ratowniczych wiosną. W przypadku stwierdzenia 
znacznego zagrożenia nie można dopuścić do powstania strat w okre- 
sie wiosny przez odkładanie zwalczania do jesieni. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 17 marca 1967r. 

Краткое содержание 

В 1966 году был применен впервые осенний срок борьбы с сосновым коко- 

нопрядом. Кампания химической борьбы с этим вредителем проводилась с по- 

мощью ядохимиката „Мглавик” на площади 3059 га в надлесничествах: Дуни- 

нов, Чарнэ, Едвабна, Влоцлавэк. Наблюдалась очень высокая эффективность 

мероприятий, значительно более высокая, чем весной (осенью в среднем 99, 

весной 76,1%/0). Эта разница вызвана, главным образом, большей чувствительно- 

стью младших стадий гусениц к инсектицидам. Осенний срок борьбы более 

выгоден еще по поводу: 1) избежание осеннего и ранневесеннего поедания, 

2) уменьшение числа убитых полезных организмов, 3) более влагоприятные 

атмосферические условия для борьбы © сосновым коконопрядом. В пользу 

произведения защитных мерприятий осенью говорят еще в условиях Польши 

также организационно-технические отношения. 

Summary 

The autumnal date of Dendrolimus pini L. control has been used for the first time in 

1966. The treatment of chemical control of the pest was done with the use of the prep 

ration ,Mgtawik" on the area of 3,059 ha in forest-districts: Duninów, Czarne, Jedwab- 

na, and Włocławek. Very high effectiveness of treatment has been attained, considerably 

higher than in the spring control (during autumn on an average 990/9, while during 

spring 76,1%/0). The difference results mainly from the higher susceptibility ol younge! 
-caterpillar instars towards insecticides. The autumnal time of control has also advan 

tages owing to: 1) avoidance of autumnal and early spring feeding, 2) decrease 1” a 

number of useful organisms killed, 3) more favourable atmospheric conditions for ‘aes 

-drolimus pini control. Organizational and technical considerations also support the ! 

ol autumnal date of rescue treatments under Polish conditions. 
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