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– sprawcy uszkodzeñ szyszek
na plantacjach nasiennych
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Dokuczliwym problemem dla nadleœnictw posiadaj¹cych nasienne
plantacje modrzewiowe s¹ szkodniki nasion modrzewi. Najwa¿niejsze z
nich s¹ œmietki modrzewiowe, których larwy ¿eruj¹c wewn¹trz szyszek,
niszcz¹ produkowane na plantacji nasiona. Straty s¹ tym dotkliwsze, ¿e
szkody s¹ najczêœciej stwierdzane dopiero w wy³uszczarniach w postaci
bardzo niskiej wydajnoœci nasion z jednostki masy szyszek.
Do niedawna uwa¿ano, ¿e tego typu szkody powoduje jeden gatunek œmietka modrzewiowa (Strobilomyia laricicola). Ostatnie badania autora
prowadzone na kilku plantacjach nasiennych modrzewia w po³udniowej i
œrodkowej czêœci kraju (Nadleœnictwa: Le¿ajsk, Starachowice, Ostrowiec
Œwiêtokrzyski, Brzeziny) wykaza³y, ¿e na terenie Polski wystêpuj¹ dwa
gatunki œmietek zwi¹zanych z
modrzewiem. S¹ to Strobilomyia
melania
oraz
Strobilomyia
infrequens. Nie uda³o siê natomiast
potwierdziæ wystêpowania S. laricicola, która najprawdopodobniej jest
gatunkiem zwi¹zanym z wy¿szymi
po³o¿eniami górskimi i by³a w
Polsce mylona z pozosta³ymi
gatunkami.
Dwa stwierdzone gatunki ró¿ni¹
siê zarówno morfologi¹ poszczególnych
stadiów
rozwojowych, jak i biologi¹. Z punktu
widzenia
praktyki
leœnej
wymienione zostan¹ najwa¿niejsze
Ryc. 1. Imago Strobilomyia melania
ró¿nice,
umo¿liwiaj¹ce
ich
(samiec)
oznaczenie.
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Imagines
Owady doros³e obu gatunków
s¹ do siebie bardzo podobne. S¹
to drobne muchówki o ciemnym
tu³owiu i d³ugoœci cia³a oko³o 7
mm. Odw³ok samców jest od
góry szaro opylony z ciemn¹,
nieregularn¹ i nieco postrzêpion¹
prêg¹ przez jego œrodek. Samice
s¹ czarno ubarwione zarówno na
tu³owiu jak i na odw³oku, bez
opylenia. Oba gatunki ró¿ni¹ siê
jednak wyraŸnie budow¹ pok³ade³ka samicy oraz szczegó³ami
anatomicznymi budowy przydatków odw³okowych u samców
(ryc. 2).

Ryc. 2. Przydatki odw³okowe samców Strobilomyia melania
(z lewej) i Strobilomyia infrequens

Jaja
Jaja obu gatunków odró¿niæ mo¿na z ³atwoœci¹ po wygl¹dzie chorionu. Strobilomyia melania
ma jaja nieco mniejsze i zupe³nie g³adkie (ryc. 3). S¹ one sk³adane pod ³uskami szyszek w
pocz¹tkowym okresie ich rozwoju i s¹ niewidoczne po z³o¿eniu. Jaja S. infrequens s¹ wiêksze,
wystaj¹ zza ³uski, a ich powierzchnia jest pokryta struktur¹ regularnych, wielok¹tnych wg³êbieñ.

Ryc. 3. Jaja Strobilomyia melania (z lewej) i Strobilomyia infrequens

Larwy
Larwy przechodz¹ w ci¹gu ca³ego swojego rozwoju trzy stadia. Ewenementem rozwoju
larwalnego rodzaju Strobilomyia jest to, ¿e z jaj do szyszki przechodzi larwa drugiego stadium
(L2), natomiast wylinkê ze stadium L1 do L2 larwy œmietek przechodz¹ wewn¹trz jaja. Tak wiêc w
szyszkach mo¿na spotkaæ larwy dwu stadiów rozwojowych: L2 i L3. Doros³e larwy L3 o d³ugoœci
6-7 mm po skoñczeniu ¿erowania wygryzaj¹ siê z szyszki przez niewielki kolisty otwór, nastêpnie
wypadaj¹ do gleby i tu siê przepoczwarczaj¹. Rozpoznawanie larw jest trudne, ale mo¿liwe.
G³ówn¹ cech¹ ró¿ni¹c¹ oba gatunki jest obecnoœæ ostro zakoñczonych wyrostków w tylnej czêœci
odw³oka. Aby larwê oznaczyæ nale¿y j¹ uprzednio specjalnie spreparowaæ, co jednak nie jest
³atwe do wykonania.

Bobówki
Bobówka S. melania jest bardziej krêpa i wyraŸnie b³yszcz¹ca, z silniej zwê¿on¹ czêœci¹
g³owow¹ i wyraŸniej zaznaczonymi przetchlinkami tylnymi. W pobli¿u przetchlinek tylnych tego
gatunku brak jest ostro zakoñczonych wyrostków. Bobówka œmietki S. infrequens jest z regu³y
wiêksza, matowa, ze s³abiej zwê¿on¹ czêœci¹ g³owow¹ oraz z wyraŸnymi zaostrzonymi
wyrostkami w czêœci odw³okowej (ryc. 4).

Ryc. 4. Bobówki Strobilomyia melania (z lewej) i Strobilomyia infrequens

Biologia
Wed³ug literatury najwczeœniej pojawia siê gatunek S. laricicola, nie stwierdzony dotychczas
przez autora w œrodkowej i po³udniowej Polsce. Nastêpnie pojawia siê S. melania, rójka tego
gatunku mo¿e rozpoczynaæ siê w drugiej dekadzie kwietnia i trwaæ do koñca pierwszej dekady
maja, niekiedy w czasie ch³odniejszej wiosny mo¿e przed³u¿aæ siê do koñca drugiej dekady maja.
Jako ostatni pojawia siê gatunek S. infrequens, którego rójka jest przesuniêta o 1-1,5 tygodnia w
stosunku do pojawu S. melania. U wszystkich gatunków jako pierwsze pojawiaj¹ siê samce, a
nastêpnie po kilku dniach samice. Owady pojawiaj¹ siê
w rojach od kilkunastu do kilkudziesiêciu osobników,
niekiedy wspólnie z innymi gatunkami œmietek.
Przedstawiciele tego rodzaju wykazuj¹ sk³onnoœæ do
przelegiwania w stadium bobówki nawet do 4 lat, jednak
wiêksza czêœæ populacji wylêga siê ju¿ wiosn¹
nastêpnego roku.
Szkody
Szkody powodowane przez larwy œmietek polegaj¹
g³ównie na zniszczeniu (zjedzeniu) nasion w
zasiedlonych szyszkach. Larwa zazwyczaj spiralnie
dr¹¿y korytarz w szyszce wyjadaj¹c niemal wszystkie
nasiona. Zasiedlenie szyszki, gdy jest ona jeszcze
zielona zdradzaj¹ martwe, przebarwione na br¹zowo
³uski. Œmietki mog¹ zasiedlaæ od kilkunastu do nawet
80% i wiêcej szyszek. Szkody s¹ wiêc dotkliwe,
szczególnie na plantacjach nasiennych w latach
œredniego i niskiego urodzaju.

Ryc. 5. Przekrój szyszki modrzewiowej
uszkodzonej przez larwy mietki

Zwalczanie
Wydaje siê, ¿e dotychczasowe niepowodzenia prób
chemicznej ochrony plantacji modrzewi s¹ wynikiem
ró¿nic w fenologii wymienionych gatunków œmietek i
ich sposobie sk³adania jaj. Gdy pojawiaj¹ siê du¿e i
widoczne go³ym okiem jaja œmietki Strobilomyia
infrequens (ryc. 6), wczeœniej pojawiaj¹cy siê gatunek
S. melania z³o¿y³ ju¿ jaja lub jest w zaawansowanej
fazie ich sk³adania.
Zastosowane w próbach zwalczania imago œrodki
chemiczne okazuj¹ siê nieskuteczne, poniewa¿ jaja
Strobilomyia melania zosta³y ju¿ z³o¿one i
„zabezpieczone” przed insektycydem pod ³uskami
szyszek. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e zwalczanie
œmietek jest przeprowadzane zbyt póŸno i dlatego daje
tylko po³owiczne wyniki!

Ryc.
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tylko

czêciowo jest ukryte pod ³usk¹

W tej sytuacji wydaje siê, ¿e teoretycznie mo¿liwe by³yby dwie strategie zwalczania
szkodliwych muchówek modrzewiowych.
♦ Pierwsza strategia mo¿e byæ oparta na d³ugo oddzia³uj¹cych insektycydach systemicznych lub
systemiczno-kontaktowych. Nie wymaga ona szczegó³owych obserwacji dynamiki rozwoju
œmietek, w jej przypadku konieczna jest jedynie informacja o rozpoczêciu rójki, tj. pojawieniu siê
imagines œmietek na plantacji. Do tego typu zabiegów odpowiednie mog³yby byæ dzia³aj¹ce
systemicznie i kontaktowo œrodki: Mospilan 20 SP, Confidor 200 LS lub Apacz 50 WG.
♦ Druga strategia mo¿e byæ oparta na œciœle ustalonym terminarzu zabiegów przy pomocy tanich,
krótko dzia³aj¹cych œrodków kontaktowych u¿ytych przeciwko imagines muchówek podczas
kulminacji rójki przed masowym sk³adaniem jaj. Pierwszy zabieg zwalczania przy pomocy
insektycydów kontaktowych, np. pyretroidów powinien byæ wykonany w ostatnich dniach
kwietnia lub pierwszych dniach maja – najpóŸniej do dnia 5 maja. Kolejny zabieg nale¿a³oby
wykonaæ po 7-10 dniach od daty pierwszego. Fenologicznym znakiem zbli¿ania siê kulminacji
rójki œmietek i pocz¹tku sk³adania jaj jest stopieñ zaawansowania przekwitania modrzewi na
plantacji i faza rozwoju szyszek. Pierwszy zabieg nale¿a³oby wykonaæ, gdy szyszki osi¹gn¹
przeciêtnie ok. 1,5 cm d³ugoœci.
Jednak obecnie ¿aden z wymienionych powy¿ej œrodków owadobójczych nie mo¿e byæ legalnie
u¿yty z powodu braku rejestracji i dopuszczenia do zwalczania œmietek. Ze wzglêdu na niewielk¹
ogóln¹ powierzchniê plantacji modrzewia w Polsce oraz op³aty zwi¹zane z rejestracj¹,
producenci insektycydów nie s¹ zainteresowani przeprowadzeniem procedury rejestracyjnej w
celu ochrony nasion przed œmietkami. Problem zwalczania œmietek móg³by zostaæ rozwi¹zany,
gdyby Lasy Pañstwowe, wykorzystuj¹c przeprowadzone w IBL wyniki badañ skutecznoœci
insektycydów, zdecydowa³y siê ponieœæ koszty op³aty rejestracyjnej.

Temat badawczy zwi¹zany z powy¿sz¹ problematyk¹ jest realizowany w Zak³adzie
Ochrony Lasu IBL w Sêkocinie Starym na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów
Pañstwowych.

