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Notatnik Naukowy

MO¯LIWOŒCI ZABEZPIECZANIA
DREWNA IGLASTEGO
PRZED SINIZN¥
Uszkodzenia drzew wywo³ywane przez silne wiatry i nadmierne opady œniegu
(wiatro³omy, wiatrowa³y, œniego³omy) sprzyjaj¹ pojawieniu siê wad wtórnych, m.in.
sinizny drewna, powoduj¹c deprecjacjê surowca. Przypomnieæ nale¿y, ¿e sinizn¹ okreœla siê plamy w drewnie o zabarwieniu od jasnoniebieskiego do czarnego powodowane
przez ró¿nego rodzaju grzyby. Dotychczas stosowane metody ochrony drewna podczas
sk³adowania „na mokro” s¹ kosztowne i wymagaj¹ odpowiedniej infrastruktury (zamkniêtych systemów zraszania), zatapianie zaœ drewna nie wszêdzie jest mo¿liwe i
wymaga uzyskania zgody w³adz odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami wód.
Przechowywanie drewna „na sucho” bez dodatkowego zabezpieczenia fungicydami i
insektycydami (lub repelentami) jest ma³o skuteczne. Uwarunkowania te uzasadnia³y
podjêcie przez IBL badañ nad alternatywnymi metodami (krótko i d³ugoterminowymi)
ochrony drewna w lesie umo¿liwiaj¹cymi bezpieczne jego sk³adowanie.

Przyjazne dla œrodowiska preparaty chemiczne do zastosowania w lesie
Przetestowano w lesie nowe œrodki grzybobójcze: Wolsin 35 FL w stê¿eniu 2%,
Agrosteril w stê¿eniu 7%, Meksolek w stê¿eniu 2%, Impuls – 15%, Nectec 150 AL –
25%, Fungosept – 8%, które w warunkach laboratoryjnych powstrzymywa³y rozwój
grzybów powoduj¹cych siniznê drewna. Wysok¹ skutecznoœæ zabezpieczenia drewna
przed sinizn¹, w porównaniu z kontrol¹, wykaza³y w trakcie kilkumiesiêcznego przechowywania k³ód sosnowych pod okapem drzewostanu preparaty Wolsin, Fungosept i
Nectec. Z kolei do zabezpieczenia drewna przed owadami roznosz¹cymi grzyby sinizny
zastosowano z powodzeniem preparaty Decis i Fastac. Zintegrowana
ochrona drewna w lesie (tzn. jednoczeœnie przed grzybami i ich roznosicielami) jest obecnie nieodzowna,
aby nie dopuœciæ do obni¿enia jego
wartoœci. Najnowszy wykaz œrodków
(i ich stê¿enia) do zabezpieczania niekorowanego drewna przed zasiedleniem przez szkodniki wtórne zapro-

Myg³a doœwiadczalna zabezpieczona Wolsinem. Odciêcie czó³ bez ponownego zabezpieczenia w sezonie wegetacyjnym powoduje pojawienie siê sinizny w ci¹gu dwóch tygodni.

Wykrot pozostawiony w lesie przez szeœæ
miesiêcy (zabezpieczony jeden raz Decisem
w marcu). Po odciêciu karpy bez sinizny.
(Nadl. Kolbudy)
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ponowany zosta³ przez IBL w publikacji „Œrodki
ochrony roœlin zalecane do stosowania w leœnictwie w roku 2002”.
Z punktu widzenia skutecznoœci, wydajnoœci i
ceny preparatów zastosowanie w praktyce leœnej
mog¹ znaleŸæ 2 preparaty: Wolsin 35 Fl (stê¿enie
2%) i Fungosept 93 (w stê¿eniu 8%), przy zu¿yciu
cieczy roboczej ok. 3 do 5 l/m3 drewna. W celu
ochrony drewna okr¹g³ego (tj. wyrobionych i zerwanych, a nastêpnie u³o¿onych w myg³y d³u¿yc)
nale¿y opryskaæ wszystkie miejsca nara¿one na
infekcje, tzn. przede wszystkim czo³a oraz powierzchnie drewna ods³oniête podczas okrzesywania i zrywki. Kora, o ile nie zosta³a naruszona
przez owady lub zwierzêta leœne, stanowi naturaln¹ ochronê przed sinizn¹.
Wykrot pozostawiony w lesie przez szeœæ miesiêcy niezabezpie-

Kolejnoœæ pozyskiwania drzew

czony (Nadl. Kolbudy)

Oprócz ochrony chemicznej wyrobionego, zerwanego i u³o¿onego w myg³y surowca, jako metodê prewencji
poleciæ mo¿na zachowanie odpowiedniej kolejnoœci pozyskania drzew, w zale¿noœci od potencjalnego zagro¿enia przez grzyby sinizny. Najbardziej nara¿one na zasinienie s¹ z³amane i oderwane od pnia k³ody. Z³omy i
wykroty powsta³e zim¹, pozostaj¹ce w lesie nawet przez pó³ roku (po 1-krotnym wiosennym zabiegu ochronnym
przed owadami 2% Decisem), nie wykazuj¹ cech zasinienia drewna. Drzewa pochylone, naderwane mog¹
pozostawaæ w drzewostanie nie zasinione bardzo d³ugo (o ile nie zostan¹ zasiedlone przez owady, wektory
zasinienia drewna). Drzewa wywalone przez wiatr, lecz posiadaj¹ce nadal kontakt z gleb¹ za pomoc¹ czêœci
korzeni, pozostan¹ ¿ywe. Ich drewno bêdzie zbyt wilgotne, aby dosz³o do zasiedlenia przez grzyby sinizny. Na
zasinienie znacznie bardziej nara¿ony jest biel sosen ni¿ drewno œwierka, dlatego sosny uprz¹taæ trzeba w
pierwszej kolejnoœci (lub zostawiæ w ca³oœci z karpami i korzeniami).
Wyróbka drewna i jego u³o¿enie w lesie w myg³ach lub stosach bez zabezpieczenia chemicznego w okresie
wegetacyjnym spowoduje bardzo szybkie jego zasinienie (w ci¹gu ok. 2 tygodni).

Postêpowanie profilaktyczno-ochronne
! W sytuacji klêski ¿ywio³owej wydaje siê celowe podjêcie wysi³ku pozyskiwania surowca z uszkodzonego
drzewostanu kilkakrotnie.

! W pierwszej kolejnoœci nale¿y usuwaæ z³amane czêœci strza³ (le¿aninê), która ulega szybkiej deprecjacji w
warunkach du¿ej wilgotnoœci i wysokiej temperatury. Wywroty liœciaste mo¿na pozostawiæ d³u¿ej, w celu
odparowania wody i w ten sposób przesuszenia drewna.
! Gdy nie ma mo¿liwoœci pozyskania i szybkiego sprzedania cennego iglastego surowca tartacznego (klasy
WDA, WDB) lub jego zatopienia i sk³adowania w wodzie, nale¿y rozwa¿yæ zabezpieczenie preparatem
chemicznym Wolsin 35 FL (koszt preparatu ok. 32 z³/l, stê¿enie 2%, zu¿ycie cieczy roboczej 3 do 5 l/m3
drewna). Preparat mo¿na mieszaæ z insektycydem Fastac, co dodatkowo zmniejsza koszty zabiegu kompleksowej ochrony drewna okr¹g³ego (grzyby/owady). Dotychczas Wolsin 35 FL znany jest jako skuteczny œrodek
ochrony tarcicy przed sinizn¹ (przebadany przez Wydzia³ Technologii Drewna SGGW), obecnie podjêto
starania o jego rejestracjê równie¿ w leœnictwie.
! W drugiej kolejnoœci uprz¹taæ mo¿na wywroty i z³omy (w zale¿noœci od stopnia zagro¿enia ze strony
owadów), pamiêtaj¹c przy tym, ¿e kora stanowi naturaln¹ ochronê przed grzybami powoduj¹cymi siniznê.
! Najd³u¿ej mo¿e zalegaæ w lesie drobny surowiec przeznaczony do przerobu chemicznego (papierówka), jak
¿e sinizna nie wp³ywa na proces technologiczny (i cenê) w produkcji papieru.

Opracowa³: dr in¿. Tomasz Oszako

Zagadnienie zabezpieczania drewna iglastego przed sinizn¹
zostanie zaprezentowane szerzej w jednym z najbli¿szych zeszytów
„Prac Instytutu Badawczego Leœnictwa, Seria A”.

