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Notatnik Naukowy

Szrotówek kasztanowcowiaczek
Cameraria ohridella Deschka et Dimic
nowy szkodnik kasztanowca zwyczajnego
Barbara G³owacka
Instytut Badawczy Leœnictwa, Zak³ad Ochrony Lasu
Kasztanowiec zwyczajny, z powodu
podobieñstwa owoców do orzechów kasztana jadalnego czêsto nazywany mylnie
„kasztanem”, zosta³ rozpowszechniony w
Europie w XVI-XVII wieku jako drzewo
ozdobne. Spoœród znanych 25 gatunków
kasztanowców jeden wystêpuje w Europie
(w warunkach naturalnych na Ba³kanach),
kilka spotyka siê w Azji, natomiast najwiêcej gatunków wystêpuje w Ameryce
Fot. 1. Szrotówek kasztanowcowiaczek (fot. M. Kosibowicz)
Pó³nocnej.
Kasztanowce sadzone s¹ g³ównie w
parkach i wzd³u¿ dróg, a niekiedy – ze wzglêdu na nasiona stanowi¹ce cenny
pokarm dla zwierzyny, zw³aszcza dla saren i jeleni – równie¿ w lasach. M³ode
owoce wykorzystuje siê w farmacji jako sk³adnik leków stosowanych w chorobach uk³adu krwionoœnego. G³ówn¹ przyczyn¹ popularnoœci kasztanowców
s¹ ich walory dekoracyjne: maj¹ one okaza³e korony, du¿e, intensywnie zielone liœcie, oryginalne owoce oraz charakterystyczne kwiaty, bêd¹ce symbolem wiosny.
Do niedawna uszkodzenia kasztanowców by³y powodowane g³ównie
przez chrab¹szcze i larwy niektórych owadów oraz przez grzyb Guignardia
aesculi, powoduj¹cy czekoladow¹ plamistoœæ liœci. W 1984 r. w Macedonii w
pobli¿u jeziora Ohryd na kasztanowcu zwyczajnym stwierdzono wystêpowanie nieznanego wczeœniej gatunku owada, któremu nadano nazwê Cameraria
ohridella. Nie przypuszczano wówczas, ¿e w ci¹gu kilkunastu lat ma³y, oko³o
5-milimetrowy motylek (fot. 1) opanuje ca³¹ Europê, powszechnie powoduj¹c
przedwczesne brunatnienie i zasychanie liœci kasztanowców. Szybkoœæ ekspansji nowego gatunku i brak wrogów naturalnych, mog¹cych zredukowaæ
jego liczebnoœæ, wskazuj¹, ¿e zosta³ on zawleczony z terenów odleg³ych geoInstytut Badawczy Leœnictwa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa, e-mail: IBL@ibles.waw.pl

W Polsce Cameraria ohridella, po raz pierwszy
zaobserwowana w 1998 r. w okolicach Wroc³awia,
otrzyma³a nazwê szrotówek kasztanowcowiaczek.
Szkodnik szybko opanowa³ kasztanowce na po³udniu
kraju, nastêpnie wykryto go w Warszawie, Pu³awach i
Poznaniu, obecnie wystêpuje na terenie ca³ej Polski.
Jego liczebnoœæ wzrasta szybko z roku na rok m.in. z
powodu niewielkiej aktywnoœci parazytoidów i drapie¿ców, znacznej odpornoœci na niskie temperatury
oraz wystêpowania 3 pokoleñ w ci¹gu sezonu wegetacyjnego. G³ówn¹ przyczyn¹ szybkiego rozprzestrzeFot. 2. G¹sienica IV stadium ¿eruj¹ca
niania siê owadów jest anemochoria, czyli zdolnoœæ
wewn¹trz miêkiszu liœcia kasztanowca
fot. M. Kosibowicz
unoszenia siê z wiatrem na odleg³oœæ wielu kilometrów. Obserwacje behawioru szrotówka wykaza³y, ¿e
odbywa on pe³ny rozwój równie¿ na liœciach jaworu Acer pseudoplatanus oraz ¿eruje na klonie Acer
platanoides, tote¿ w przysz³oœci gatunek ten mo¿e stanowiæ zagro¿enie równie¿ dla ekosystemów
leœnych.
Szrotówek kasztanowcowiaczek zimuje w stadium poczwarki w opad³ych liœciach. W koñcu
kwietnia i w maju z poczwarek wylêga siê pierwsze pokolenie motyli, po czym odbywa siê rójka na
pniach zasiedlonych kasztanowców. Druga rójka z regu³y ma miejsce na prze³omie czerwca i lipca, a
trzecia w sierpniu i wrzeœniu. Samica szrotówka kasztanowcowiaczka sk³ada przeciêtnie 20-40 jaj na
górnej stronie liœcia. Wylêgaj¹ce siê g¹sienice wgryzaj¹ siê w g³¹b blaszki liœciowej i ¿eruj¹ w miêkiszu palisadowym (fot. 2). ¯erowiska w kszta³cie pod³u¿nych, ¿ó³tawych lub br¹zowawych plam osi¹gaj¹ d³ugoœæ 3–4 cm. (fot. 3). Rozwój owada, obejmuj¹cy
oprócz poczwarki i motyla 5 stadiów larwalnych, jest
szybki i zale¿nie od warunków termicznych trwa od 6 do
10 tygodni. Zimowaæ mog¹ poczwarki zarówno pierwszego, jak i nastêpnych pokoleñ.
Stosowane obecnie metody ochrony kasztanowców
przed szrotówkiem dziel¹ siê na mechaniczne i chemiczne. Umo¿liwiaj¹ one redukcjê liczebnoœci owadów w
stopniu zapobiegaj¹cym przedwczesnemu zasychaniu i
Fot. 3. ¯erowisko g¹sienicy
opadowi liœci, nie gwarantuj¹ jednak d³ugotrwa³ej elimiszrotówka kasztanowcowiaczka
nacji szkodnika i w zasadzie zabiegi ochronne musz¹ byæ
((fot.
fot. M. Kosibowicz)
Kosibowicz)
wykonywane co roku.
Mechaniczne zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka
Prostym i efektywnym sposobem redukcji liczebnoœci szrotówka jest grabienie i niszczenie lub
kompostowanie liœci opad³ych wraz poczwarkami. W pewnych przypadkach metoda ta mo¿e okazaæ
siê nieskuteczna z powodu trudnoœci w usuniêciu wszystkich opad³ych liœci, jeœli czêœæ z nich znajduje
siê w miejscach niedostêpnych do grabienia (obecnoœæ roœlin okrywowych, zakrzewienia, zachwaszczenie, ¿ywop³oty itp). Drug¹ istotn¹ wad¹ zabiegu niszczenia poczwarek w liœciach jest fakt, ¿e usuwaj¹c i utylizuj¹c corocznie opadaj¹ce liœcie, systematycznie ograniczamy naturalny opór œrodowiska,
niszcz¹c wraz ze szkodnikami równie¿ parazytoidy, które rozwijaj¹ siê w larwach i poczwarkach.

Motyle, roj¹c siê trzykrotnie w ci¹gu roku, przesiaduj¹ gromadnie na pniach drzew. Zjawisko to
stwarza mo¿liwoœæ niszczenia postaci doskona³ych szrotówka bezpoœrednio na pniach kasztanowców. Tanim i skutecznym sposobem mo¿e byæ zastosowanie w okresie rójki opasek lepowych
obejmuj¹cych znaczn¹ powierzchniê pnia. Dotychczasowe wstêpne badania prowadzone w Zak³adzie
Gospodarki Leœnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leœnictwa wskazuj¹, ¿e pu³apki lepowe za³o¿one na pniach drzew w po³owie kwietnia, przed wylotem motyli z poczwarek zimuj¹cych
w opad³ych liœciach, pozwalaj¹ zmniejszyæ liczebnoœæ pierwszej, wiosennej generacji g¹sienic i znacz¹co wp³ywaj¹ na ograniczenie liczebnoœci szkodnika w nastêpnych pokoleniach.

Chemiczna ochrona kasztanowców
Œrodki owadobójcze do zwalczania szrotówka stosuje siê w formie bezpoœrednich iniekcji do pni
drzew lub opryskiwania koron.
Opracowana w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach i
wdro¿ona w roku 2003 metoda ochrony
kasztanowców polega na iniekcji preparatu o nazwie „¯el do równoczesnego
zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) oraz grzyba (Guignardia aesculi)”, zawieraj¹cego
12% imidachloprydu i 8% tebukonazolu.
Zastosowany wczesn¹ wiosn¹ preparat

Fot. 4. Brunatny wyciek z pnia kasztanowca
po zastosowaniu insektycydu w formie ¿elu
Ma³a Wieœ, lipiec 2004.

Fot. 5. Opryskiwanie kasztanowców
z podnoœnika koszowego,
Radziejowice, 18.05.2004.

skutecznie zabezpiecza kasztanowce przed atakiem szkodnika. Ujemn¹ stron¹ aplikacji ¿elu do pni jest zbyt du¿a
liczba nawiertów o znacznej œrednicy i reakcje drzew
œwiadcz¹ce o tym, ¿e nawiercanie pni mo¿e mieæ niepo¿¹dane skutki uboczne (fot. 4).
Skuteczn¹ metod¹ ochrony liœci kasztanowców przed
uszkodzeniami jest opryskiwanie koron drzew œrodkami
owadobójczymi z grupy inhibitorów syntezy chityny. W
krajach europejskich, w których szrotówek kasztanowcowiaczek pojawi³ siê wczeœniej ni¿ w Polsce, najczêœciej
stosuje siê ró¿ne formulacje Dimilinu, uzyskuj¹c zadowalaj¹c¹ skutecznoœæ w danym sezonie wegetacyjnym.
W roku 2004 Zak³ad Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leœnictwa przeprowadzi³ badania zasiedlenia
liœci kasztanowców opryskanych podczas rójki szkodnika

inhibitorami syntezy chityny. W parkach w ¯elazowej
Woli i Radziejowicach wykonano opryski preparatami
Dimilin 25 WP i Dimilin 480 SC w stê¿eniu 0,040,05% w maju podczas rójki motyli 1. pokolenia, natomiast w Grójcu kasztanowce rosn¹ce wzd³u¿ kilku
ulic opryskano preparatem Rimon 100 EC w stê¿eniu
0,15% w lipcu, podczas drugiej rójki. Zabiegi wykonywano z ziemi opryskiwaczem plecakowym Stihl lub z
podnoœnika koszowego (fot. 5) opryskiwaczem zamontowanym na ci¹gniku i zaopatrzonym w w¹¿ o
d³ugoœci 40 m, zu¿ywaj¹c na 1 drzewo 10–15 l zawieFot. 6. Liœcie kasztanowca opryskanego
Dimilinem
(z lewej) i kontrolnego (z prawej)
siny wodnej preparatu. Przeprowadzone po kilku miesi¹cach wizje lokalne i analizy liœci zebranych z drzew
opryskanych i kontrolnych wykaza³y wysok¹ skutecznoœæ obu formulacji Dimilinu (fot 6). Zarówno w
Radziejowicach, jak i w ¯elazowej Woli opryskane kasztanowce zachowa³y nieuszkodzone ulistnienie w 3. dekadzie wrzeœnia. Nieco inaczej przedstawia³a siê sytuacja w Grójcu, gdzie zabieg preparatem Rimon wykonano pod koniec lipca, podczas rójki drugiego pokolenia motyli, kiedy dolne fragmenty koron drzew zosta³y wczeœniej zasiedlone przez szrotówka. Jednak i tu widoczne by³y wyraŸne
ró¿nice pomiêdzy stanem koron drzew opryskanych i kontrolnych. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na celowoœæ rozpoczêcia starañ o zarejestrowanie inhibitorów syntezy chityny do ochrony kasztanowca zwyczajnego przed szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem.
Zak³ad Ochrony IBL przeprowadzi³ ponadto
wstêpne obserwacje nad skutecznoœci¹ nowego
japoñskiego œrodka owadobójczego o nazwie
chlotianidyna, który zastosowano w marcu 2004
r. na kasztanowcach w leœnictwie Podkowa Leœna
(Nadl. Chojnów) w formie iniekcji do gleby pod
Fot. 7. Stosowanie do gleby wodnej zawiesiny
chlotianidyny. Podkowa Leœna, marzec 2004.
okapem drzew (fot. 7). Pod poszczególnymi
fot. A. Sierpiñska
drzewami stosowano dawkê 15 lub 30 g substancji aktywnej w 10 l wody. Ocena zebranych we
wrzeœniu liœci z drzew traktowanych i kontrolnych
(fot. 8) wskazuje, ¿e wy¿sza dawka preparatu w
pe³ni zabezpieczy³a liœcie przed zasiedleniem
przez szrotówka, natomiast w przypadku ni¿szej
dawki liœcie zosta³y zasiedlone w niewielkim
stopniu przez pierwsze pokolenie g¹sienic. Te
bardzo obiecuj¹ce wyniki œwiadcz¹ o mo¿liwoœci
opracowania skutecznej i prostej w wykonaniu
chemicznej metody ochrony kasztanowców przed
szrotówkiem, pozwalaj¹cej unikn¹æ trudnych
technicznie oprysków koron wysokich drzew.

Fot. 8. Liœcie kasztanowców z Leœnej Podkowy,
po zastosowaniu do gleby wodnej zawiesiny
chlotianidyny w dawce: z prawej – 30 g pod drzewo,
w œrodku – 15 g pod drzewo, z lewej kontrola;
wrzesieñ 2004.

