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“Sztuczne” luki
Drzewostany rosn¹ce na gruntach porolnych to najczêœciej monokultury
sosnowe. S¹ one z wielu wzglêdów podatne na atak korzeniowca wieloletniego
(Heterobasidion annosum), sprawcê huby korzeni. W wyniku rozwoju choroby
zamieraj¹ pojedyncze drzewa, a nawet ca³e ich grupy. W drzewostanach
sosnowych na gruntach porolnych pierwsze wypady z powodu huby korzeni
powstaj¹ w 10-15-letnich tyczkowinach, najczêœciej dotychczas nie
przerzedzonych. Tworz¹ siê w ten sposób ogniska chorobowe, w których - w
wyniku usuwania zamar³ych i chorych drzew - powstaj¹ tzw. luki hubowe. Luki te
w miarê up³ywu czasu powiêkszaj¹ siê, gdy¿ drzewa na ich obrze¿u ulegaj¹
zaka¿eniu przez kontakt z grzybem (infekcje wtórne w korzeniach) i choroba
rozprzestrzenia siê na ca³y drzewostan.
Jak temu zapobiec, a równoczeœnie zwiêkszyæ odpornoœæ lasu i bardziej
zró¿nicowaæ jego uproszczon¹ strukturê gatunkow¹ i wiekow¹?
To nie jest trudne!

ISSN 1509–7447

1(51)/2002(X)

Notatnik Naukowy

Celem nowej formy wydawniczej Notatnika Naukowego IBL jest popularyzacja, czêsto jeszcze nie
zakoñczonych, ale ju¿ przydatnych dla praktyki gospodarczej, wyników badañ Instytutu w mo¿liwie prostej i syntetycznej formie. Liczymy, ¿e przedstawione w tej formie wyniki badañ pomog¹
w rozwi¹zywaniu wielu problemów gospodarki leœnej.
Mamy nadziejê, ¿e Czytelnicy zechc¹ nowy „Notatnik Naukowy IBL” w³¹czyæ do swej biblioteki.

Pocz¹tek ogniska hubowego

Tak nie musi byæ!

Tak bêdzie w “sztucznej” luce

Proponowane postêpowanie w zagro¿onych drzewostanach polega na
wykonywaniu wiosn¹ i jesieni¹ zabiegów ochronnych przeciw hubie korzeni z
wykorzystaniem preparatu biologicznego z grzybem Phlebiopsis gigantea typu
"PgIBL". To po³¹czenie zabiegu ochronnego i hodowlanego ma charakter
dzia³ania profilaktyczno-terapeutycznego.
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Dzia³ania profilaktyczne realizujemy w nastêpuj¹cych etapach:
1. Wyszukujemy tworz¹ce siê ogniska infekcyjne, które obejmuj¹ zwykle jedno do piêciu drzew
zamieraj¹cych, a nastêpnie usuwamy je, a wraz z nimi kilka drzew s¹siednich. Wielkoœæ tak
uformowanej luki zale¿y od wieku (wysokoœci) drzew im s¹ one ni¿sze, tym œrednica luki jest
mniejsza. W m³odszym wieku jest to odleg³oœæ równa szerokoœci 2–3 rzêdów drzew, w nieco
póŸniejszym - po³owie lub ca³ej wysokoœci drzew, zale¿nie od aktualnej wiêŸby.
2. Wszystkie œciête pniaki starannie infekujemy grzybem Phlebiopsis gigantea zawartym w
biopreparacie typu "PgIBL", pamiêtaj¹c przy tym o naciêciu pniaka i przykryciu zainfekowanego
czo³a mchem lub œcio³¹. W wyniku œcinki drzew i wprowadzenia do pniaków grzyba
konkurencyjnego wzglêdem patogena uzyskujemy powierzchniê – sztuczn¹ lukê zabezpieczon¹
przed rozprzestrzenianiem siê choroby w strefie korzeni.
3. W tak uformowanej luce dosadzamy ró¿ne
gatunki drzew i krzewów, odpowiednie do
warunków siedliskowych. Alternatyw¹ jest
pozostawienie luki dla sukcesji naturalnej.
Wczesne uzupe³nienie luki przyspiesza proces
przebudowy drzewostanu, natomiast obecnoœæ w
korzeniach po¿ytecznego saprofita P. gigantea
ogranicza rozprzestrzenianie siê choroby w
drzewostanie.
Badania nad skutecznoœci¹ ograniczania huby
korzeni t¹ metod¹, które Zak³ad Fitopatologii
Leœnej prowadzi na zlecenie Dyrekcji General--

Mo¿e byæ tak ...

nej Lasów Pañstwowych, wykaza³y wysok¹ udatnoœæ szczepieñ pniaków biopreparatem "PgIBL"
(70–100% pniaków z grzybni¹ w drewnie korzeni, 65-76% pniaków z owocnikami). Nie stwierdzono
wydzielania siê drzew z powodu huby korzeni na granicy sztucznych luk drzewa z obrze¿a luki nie
wykazywa³y symptomów chorobowych lub objawów obni¿onego przyrostu na wysokoœæ i gruboœæ.

W lukach, w których nie wprowadza siê
gatunków liœciastych, nastêpuje sukcesja
naturalna: pojawiaj¹ siê samosiewy brzozy,
czeremchy amerykañskiej, dêbu, topoli, osiki,
ja³owca, a tak¿e je¿yny i olszy. W lukach w
drzewostanach na s³abym siedlisku brak jest
na ogó³ odnowieñ naturalnych i w takiej
sytuacji podsadzenia s¹ nieodzowne.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce omawianego zagadnienia s¹ dostêpne w Zak³adzie
Fitopatologii Leœnej IBL w Sêkocinie.
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... albo tak !

