W tym roku leśnicy z Nadleśnictwa Bobolice
po raz kolejny zmagali się z piędzikiem przedzimkiem, który z lubością pożywia się liśćmi
dębów. Gradacja – bo jak inaczej nazwać sytuację, gdy kilkadziesiąt tysięcy larw żeruje na
jednym drzewie – najprawdopodobniej zostanie zatrzymana.
– Trafiliśmy idealnie z opryskami – opowiada Artur Tomczak, jeden z inżynierów nadzoru. – Sprzyjała nam także przyroda. Liście
bowiem rozwinęły się w miarę równomiernie,
co u dębu wcale takie pewne nie jest. Dzięki
temu zabieg agrolotniczy był po prostu skuteczny.
Oczywiście skuteczność zabiegu można
w pełni ocenić dopiero po upływie określonego czasu (ok. tydzień), ale już dwa dni
po oprysku na płachty (ekrany) rozłożone
w oddziałach, które objęto zabiegiem, spadły
uśmiercone gąsienice.
– W zeszłym roku ich śmiertelność wyniosła
ok. 90% – dodaje drugi z inżynierów, Janusz
Koczkodaj. – Mimo tak dobrej skuteczności nasilenie występowania gąsienic powoduje, że populacja piędzika i innych miernikowców dalej
funkcjonuje, stwarzając zagrożenie dla drzewostanów.

Leśnikom sprzyjało także wojsko, a właściwie jego brak w przestworzach. W zachodniej
części Pomorza bardzo często mają miejsce
szkolenia pilotów. Napięta sytuacja na Wschodzie powoduje, że intensywność operacji lotniczych w ostatnim okresie nawet wzrosła.
Dopiero gdy słynne F16 mają przerwę, można
ją wykorzystać do oprysku drzewostanów. Ten
objął 359 ha drzewostanów dębowych, gdzie
szkodnik jest wyjątkowo uciążliwy. W tym
celu zużyto ok. 900 l preparatu Foray 76 B,
dozowanego ze śmigłowca, którego zbiorniki
są w stanie pomieścić jednorazowo ok. 120 l
środka. Takim ładunkiem jednorazowo można
opryskać kilkadziesiąt hektarów lasu, co biorąc
pod uwagę koszt godziny lotu śmigłowca, nie
pozostaje bez znaczenia.
Obaj inżynierowie nadzoru z Bobolic mają
nadzieję, że ten rok będzie ostatnim, w którym będą walczyć z piędzikiem. Czy tak się
stanie? Zależy to tylko od żarłoczności gąsienic
i skuteczności zastosowanego środka. Niestety
poza Bobolicami akcja walki z piędzikiem na
terenie RDLP w Szczecinku obejmuje jeszcze
15 innych jednostek LP.
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