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vaba-

lai yra vieni i5 2alingiausiq miiko
2eldiniq kenkejq. Jie pagrauZia
jaunq puiaiiiq ir eglaitiq Zievg, pumpurus,
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Valstybinds mi5kL1 tarnybos
MiSko sanitarinds apsaugos skyriaus vedejas

spyglius. iSgrau2ia takus stiebeliuose ir 5aknyse. Kirtavietdse pasodinti medeliai del to
neprigyja, skursta, silpnai auga, nudZi0na. li
iiq kenkejq labiausiai paplitg ir daugiausia

ku galima medelyne ne darbq ikar5iio metu
(pvz.,Ziemq ar anksti pavasari).

ialos daro didieji puiiniai straubliukai (Hylobius abietis L.). Del slepiningo gyvenimo
b0do nelengva sekti iiq vabzdZiq gausq ir

saugos

numatyti galimq pakenkimq gresmq. Dabar
praktineje miSkininkysteje taikomi 2eldiniq
apsaugos b[dai daZnai b[na nepakankamai

veiksmingi. Be to, miSkininkai yra prisidmq
[sipareigojimus maZinti cheminiq augalq apsaugos produktq naudojimq, toddl juos turi
keisti biologinio, mechaninio ir kito poveikio
oriemonemis. Zeldiniuose beveik nebenaudojamas ekologiikas, pigus ir veiksmingas
medeliq apsaugos b0das - sodmenq stie-

beliq ir Saknq apvdlimas lengvo priemoliokarv6s mdilo tyre, nes sodintojai nebenori
,,terliotis". Vertdtq prisiminti ir praddti taikyti

senoliq naudotus nat0ralius produktus medZiq apsaugai: vaikq, lajq, gyv0nq riebalus,

angli, augalines dervas, kanifolijq, aliejq,
aviq vilnq, pakulas ir kitas medZiagas.

Lietuvoje 5i spygliuoiiq 2eldiniq ap-

bldq propaguoja

UAB,,Graderlitas"

(apraiymai jos internetiniame tinklapyje).
Firma kelis kartus miikininkams steng6si
pademonstruoti vaikavimo aparatq,,The
Fountain'i bet nepavyko jo atgabenti. Tod6l
2013 m. kovq organizavo miSko medelynq
specialistq iSvykq i Latvijq, kur Podini miiko
medelyne supaZindino su 3ia technologija.
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Zeldiniq apsaugai nuo pu5iniq straubliukq
daromos Zalos firma ..Norsk Wax" sukure
gamtai nekenkianti b[dq: medeliq kamieneliq padengimq KVAAE medZiaga, kurios
pagrindas - vaikas. Jis nekenkia aplinkai,
netirpsta ir neisigeria jaugalq, du sezonus iilieka elastingas ddl aplinkq tausojaniiq priedq, pletiasi kartu su medelio stiebelio stordjimu, prisitaiko prie augalo augimo procesq.
Del balto pigmento rySkumo vaikas atbaido
straubliukus ir apsaugo sodinukq nuo saules spinduliq. Straubliukai negrau2ia KVAAE
padengtq augalo daliq, nes jiems nepatinka
vaSko pojOtis burnos organuose. Taip du se-

u st]aubliu lru
eglutiq. Kontroles plote nuo pakenkimq nudZilvo 6 proc. sodmenq, o apdoroti KVAAE
vaiku iiliko visi. Puiiniai straubliukai Zymiai
intensyviau pakenke neapdorotus sodmenis
(kontroles plote). Su ivairaus intensyvumo
straubliukq pakenkimais bendras sodmenq
kiekis kontroles plote sudard 34 proc., apdorotq vaiku - tik 12 proc. arba kontrol6s plote
buvo pakenkta 2,8 karto intensyviau. Nuo kitq
prieZasiiq kontroles plote nudZi[vo 7 proc.
egluiiq, o,,va5kuotq" - tik 1 proc. Be to, tokio
paties intensyvumo straubliukq pakenkimai
kontroles medeliams buvo 2alingesni, nes
Zieves Zaizdos padarytos stiebeliq apaiioje, o
apdorotq egluciq - viri vaiko sluoksnio. Kadangijos buvo aukiciau, todel Zymiai maZiau
pavojingos sodmenq gyvybingumui.
Sodmenq lSgyvenimas buvo vertinamas
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Uaslm
ansflilginis cfcnas
Sios priemonds apsauginio efekto bandymams Lietuvos sqlygomis 2013 m. pavasari
idvi mi5kq uredijas buvo atveZta po 500 vnt.
egl6s sodinukq, kuriq stiebeliai KVAAE va5ku
buvo apdoroti Latvijoje. Jie pasodinti plynose kirtavietese su tokiu paiiu kiekiu neap-

rudenj, pasibaigus egluciq vegetacijos procesams (3 pav.). Jo esme - nustatyti vaiko
KVAAE itakq medeliq gyvybingumui, jiems
augus miSko 2eldiniuose vienq sezonq. Vertinta pagal skalq: sveiki medeliai (5itl metq
0gliai ir spygliai i5augg normalaus dydZio,

dorotq medeliq (kontrolei). Veiksmingumo

spygliai 2ali), menka 0gliq prieauga (iiq
metq [gliai ir spygliaitrumpesni ui pernykS-

apskaitos 2013 m. vykdytos 2 kartus: pirmq
kartE nustatyti puiiniq straubliukq paken-

viriund

kimo intensyvumq (liepos 9-10 d.), antrq
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kartE - ivertinti egles sodinukq iSgyvenimq
per pirmq augimo sezonq miSko Zeldiniuose
(spalio 25 d. ir 29 d.).
Pakenkimo intensyvumo apskaita paro-

de (2 pav.), kad sveikq eglutiq buvo apie 1,5
karto daugiau apsaugant KVAAE vaiku nei
kontroles plote. Jame rasta 1,2 karto daugiau

egluiiq su pavieniais pakenkimais. Taip pat
buvo net 5,7 karto daugiau stipriai pakenktq

iius, spygliai gali buti gelsvesni), nudZi0vusi
(sausas viri0ninis 0glis, lajos apatin6
dalis gyvybinga), dZiIstantis medelis (spy-

gliai nugeltg ar parudq, medelis d2i0sta),
nudZi0vqs medelis (medelis 2uvqs). Sveikq
egluiiq, apdorotq va5ku, buvo 92 proc., kontroles plote - 42 proc., t. y.,,vaSkuotq" - 2,2
karto daugiau. Kontrolds plote, nei KVAAE
bandyme, 6 kartus daugiau buvo egluiiq
su menku 0gliq prieaugiu ir 2,5 karto daugiau - su nudii0vusia virSune. Kontrolds
plote dZi0stantys medeliai sudare 2 proc.,

zonus apsaugomas medelis.

KVAAE

vaiku sodinukai

padengiami

fi rmos,The Fountain" sukurta
iranga. Lyginant su cheminiais insekticidais,

prie5 sodinimq

jq nebereikia kelis kartus purkiti, atkrenta
daugkartiniai stebejimai nustatant paZeidimq pradiiq ir skub0s pasiruoiimai purikimui. Labai dideliems medelynams siulomos
pusiau automatizuotos linijos. Sio budo dar
viena gera savybd - sodmenis padengti va5-
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Medelis dZiusta
1 pav. VaSko KVAAE veiksmingumo vertinimo skale apsaugant egl6s Zeldinius nuo puiiniq
straubliukrl pakenkimq
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2 pav. VaSko KVAAE veiksmingumas apsaugant egles

nuo pu5iniq straubliukq

ieldinius

3 pav. KVAAE va5ku apsaugotq egl6s sodmenq iSgyvenimas

po pirmo sezono

o tarp apdorotq vaiku dii0staniiq nebuvo.
,,Vaikuotq" medeliLl nudziuvo tik 1 proc.,
kontroles plote - 21 proc., tai viriija penktadali visq kontrolei pasodintq egluiiq.

jos metu. Viri 90 proc.,,vaikuotq" sodmenq
iiaugino sodrius uglius, kai kontrolds plote
tokiq buvo vos viri 40 proc. Kontroles plote egluiiq intensyv0s pakenkimai sukele
medeliq dZiuvimq, o del maZiau intensyviq

Banilymo natini$
Bandymams pasirinktos miSkq uredijos su

pakenkimq ten jos silpnai augo. Silpnai auganciq gyvybingq eglutiq, kurios iiaugino

teigiamu mi5kininkq poiiIriu

i

naujoves

miSkq apsaugole (je pavadinimq nenurodau etikos tikslais). Medeliai sodinti ir Zeldiniai priZi0reti pagal mi5kq uredijose priimtq
praktikq. Bet buvo praioma nevykdyti jpras-

tiniq priemoniq sodmenq apsaugai

nuo
puSiniq straubliukq, kad neb0tq paialines
itakos bandymo rezultatams.
Abiejq miikq uredijq kirtavietese KVAAE
vaiku apdorotq eglutiq paZeidimai ir augimas buvo beveik identi5ki: visose vertinimo
kategorijose puiiniq straubliukq pakenkimq
intensyvumai skyresi iki 3 proc., o iigyvenimo vertinimq skirtumai - iki 2 proc. Bandymq kontrolese skirtumai buvo ryik0s, nes
viename plote buvo Zymiai gauslau puiiniq
straubliukq uZ kitq, todel ir pa2eidimq intensyvumas buvo Zenklesnis. Taiiau,,vaikuotq"
egluiiq paZeidimq intensyvumui ir medeliq
iSgyvenimui tie straubliukq gausos skirtumai neturejo jtakos.
Eglutes 2ymiai geriau prigijo ir augo su

vaiku padengtais stiebeliais, tai svarbiausia bandymo iivada. Joms neigiamos
jtakos neturejo puiiniq straubliukq pakenkimai, kurie buvo neintensyv0s, o Zieveje
KVAAE

vabalq padarytos 2alzdeles uZgijo vegetaci-

smulkius rigliukus bei trumpus spyglius,
kontroles plote buvo 30 proc., o apsaugotLt
vaiku - tik 5 proc. Tokiq medeliq tolimesnis augimas keletq metq labai priklausys nuo b0simq aplinkos sqlygq palankumo,
ypat didelg itakq joms darys b0simos orq
sqlygos, nulemsianiios iSgyvenimE jaunuolyne bei ligq ir kenkejq paZeidimus.
Girdejau kai kuriq mi5kininkq skeptiikus
atsiliepimus apie vaikq KVAAE, nes jis - nepigus, o sodmenq apdorojimui reikalinga speKVAAE

cializuota brangi iranga. UAB ,,Graderlitas"
duomenimis, Lietuvoje 1 kg vaiko KVAAE
kaina b0tq 30 Lt be PVM. Apdoroti 1000 medeliq reikia apie 10 kg vaiko. Kuo sodmenys
stambesni, tuo didesne vaiko iieiga. Dar prisidetq medeliq apdorojimo darbq kaitai, todel t ha Zeldiniq apsaugai susidarytq didZiules iilaidos. Jei ivertinsime du metus trun-

ieldiniuose

Kai kas tikina, kad efektyvesnis yra pigesnis

insekticidas,,Aktara'j kurio apsauginis poveikis
faktiSkai trunka 0,5-1,5 men. Jo veiksmingumo
trukme priklauso nuo to, kiek preparato jgeria
augalq iaknys, jmerktos i insekticido tirpalq.
,,Aktaros" pasklidimas medelio audiniuose ir
kenkejq nuodijamasis poveikis priklauso nuo
mirkymo laiko, tirpalo koncentracijos, iaknq
mases, medelio gyvybingumo, vandens pra-

laidumo j poiievinius audinius. Straubliukai
nusinuodija tik tuomet, kai uieda insekticidu
prisotintos Zieves. Bet medeliai vis vien buna
paZeid2iami, nors ir maZesniu intensyvumu
uZ neapdorotus. Kuo pavasaris karitesnis ir
sausesnis, tuo leciau ,,Aktara" sklinda medelio
audiniuose ir greiiiau skyla, todel maieja apsauginis efektas. Bet tokie orai labai palankOs
straubliukq padidejusiam aktyvumui ir kenkimui, tuomet pakenkimo galimybe dideja, o
,,Aktara" veikmingumas silpneja.

Kadangi miikq uredijos yra prisiemq
isipareigojimus plaiiau naudoti aplinkai nenuodingus preparatus, vaiko KVAAE naudojimas b0tq viena i5 veiksmingq iieiiiq. Juo
apdoroti medeliq kamienelius patogiausia

b0tq saugyklas-Saldytuvus turiniioms mi5-

kantj apsaugini efektq bei galimybq vaikq
naudoti pagal principq,,apdorojai ir pamir-

ti ir kaimynams.

iai", nes nebereikes daugkartiniq straubliukq gausos stebdjimq ir Zeldiniq purikimq
cheminiais preparatais, tai santykine kaina
apsaugoti Zeldinius KVAAE vaiku nera ypatingai aukita. Vaiko sluoksnio apsauginiam
efektui itakos neturi orq permainos.

Pesticidq vartojimo atsisakymas ir ne
cheminiq miSko augalq apsaugos priemoniq
naudojimas neiivengiamas jau netolimoje
ateityje, nes to siekia visi gamtos saugotojai
ir myletojai, tai numatyta ir dabartineje mi5kq politikoje.
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olaikiSkas biidas
hani6kai apsaugoti
sodmenis

kq uredijoms. Tokiq paslaugq jos galetq teik-

Pdddsime uiauginti J0st1 miikq!

--t'i

ittt--L

Mob.

B 685 21688, B 684

MU5U GtRros

/ 20t4 /

o:

r

15

