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Priežu sarkanās skujbires

apkaŗošana.

Apmežojot priežu izcirtumus mitrās

vietās, beidzamos gados radusies vaja-

dzība stādīt divgadīgās priedītes. Va-

jadzīgā stādāmā materiāla izaudzēša-

nai iekārtotas daudzas stādaudzētavas,
*kā pagaidu, — tā arī pasjūvīgji__rakstu-
ra. Priedīšu audzēšanai, daži mežkopji
piegriezuši ļoti lielu uzmanību, bet, to-

j mēr, pavasari atkārtojās visiem para-

stā parādība: stādīšanas laikā stādau-

dzētavas atrod tikai puskaltušas, daž-

reiz pat nokaltušas priedītes ar sarka-

ni-brūnām skujām. Pēc izstādīšanas,

saprotams, tādām priedītēm pirmos ga-

■ dos pieaugums būs loti niecīgs. Apme -

žojumus izvedot, tā mērķis nav visumā

panākts, jo no Izstādītām priedītēm ti-

kai niecīga dala bijusi augtspējīga. Tā-

da gadījumā ierīkotās stādaudzētavas

nebūs izpildījušas savus uzdevumus, jo
gaidītā stādāmā materiāla vietā, bieži
vien pavasarī devušas loti mazvērtī-

gu stādāmo materiālu. Sliktākos gadī-
jumos, visas priedītes stādaudzētavas

aiziet boja un nokalst. Tāpat, apmežo-
jot izcirtumus ar sēšanu, nevaram ap-

mierināties ar to, ka ar sēšanu esam

nodrošinājuši meža atjaunošanos. Bieži
vien lielākā dala sējumu neizdodās. Cē-

loņi var būt dažādi. Bieži vien priedī-
tes sējums uobrūnē, nokalst un zaudē
skujas. Tie mežkopji, kas bijuši piespie-
sti meklēt pēc skuju brūnēšanas un no-

kalšanas cēloņiem un mēģinājuši pie-
lietot aizsarglīdzēklus priedīšu skujbi-
res apkarošanai, — arī atzinuši, ka
priedīšu apmiglo šana ar

Bordo un Burgundes šķid-
rumi c m, jūlija un augusta

mēnešos, ķokaudzētavās,
mežā sējumos un apstādīju-

mo s dod 1o t i lab y s £a iāi ku-

rnu s. Lai sekmīgāki varētu novērst

priežu skujbiri, tad jāzin ari aps;; <

kas iespaido skuju biršanu, tāpj

paņēmieni, ar kuriem varam nd\*.r>'
šos traucējumus.

Visbīstamākos bojājumus
dv vecām priedītēm padara sai'

priežu skujbire, kuru izsauc sēnīie -

Lophodermium pinastri Chev.

sēnītes izsauktu slimīgo skuju nol >
nu vācu literatūrā apzīmē par «S ' '
te». Uz jauno priedīšu vai arī ne In:

šām skujām bieži sastopam melni

garenus paaugstinājumus — migtās
sēnītes augļķermeņus — apote.ijas
Šie augļķermeni atvērās tikai n -
gaisā, ar vienu garenu plaisu, bet, m-

sam laikam iestājoties, atkal aizv»t ;l s.

Augļķermeni skuju nokrišanas !amŠ

parasti vēl nav attīstījušies, turpin .r-

-tīstību uz nobirušām skujām un, para-

sti, nogatavojās tanī pat vasarā,

augļķermeņiem mitrā laikā izbirs -

minās atrodošās dīgtspējīgās sp r ,
Sporu izbiršanas laiks Ir diezgan !
bet galvenais sporu vairums izbirs j

lijā un augustā. Skuju saslimšana

notikt tikai tad, ja tanī nav kār ..

ūdens piegādāšanas, un arī sēnotno t;-

ķai tad var turpināt savu attī: l'-h i.

Ūdens saturam augā un gaisā te i

teicošs iespaids. Sporu attīstīšanā

izplatīšanās, tā tad, atkarīga no ūi-. .
satura apkārtnē un gaisā, bet skuj.i sa-

slimšana no ūdens satura augā. Sa

šanas laiks svārstās no jūlija līdz sep-

tembrim, visvairāk tomēi augusta mē-

nesī. Saslimst tikai dzīvās skujas. Zep-
tembra beigās uz saslimušām priežu
skujām novērojamas pirmās slimības



uiuiigaiu- plankumi un vēlāk attīstās

sēnītes augļķermeņu aizmetni — tumšu

punktiņu veidā. Skuju audi pakāpeniski
sabrūk, brūnie plankumi paplašinājās
un vi saskatāmi pavasarī. le-

stājoties karstākam laikam, slimās sku-

jas nedaudz dienās ātri nokalst un no-

brunē. Skuju nokalšana, nobrūnēšana

un nokrišana ir pārmērīgas ūdens zau-

dēšanas vai tā nepietiekošas piegādā-
šanas sekas. Lai atsvabinātos no liekās

ūdens izgarošanas, koks nomet slimās

un bojātās skujas. Ja skujas tūTfņ ne-

nokrīt, bet straujā ūdens izgarošana

turpinās, tad viss kociņš zaudē ūdeni

un sakalst. Jauniem kociņiem skuju
zaudēšana ir daudz bīstamāka, nekā

vecākiem kokiem: pēdējiem ūdens krā-

jumi vieglāk pieietami, jo sakņu sistē-

ma daudz plašāka un dziļāka. Ja bagā-
tāki koks apgādāts ar ūdeni, tad tas il-

gāki var cīnīties ar pastiprinātu ūdens

izgarošanu, kas rodās skujām lielākā

vai mazākā mērā saslimstot. Arī nepil-
nīgas vai bojātas saknes veicina sa-

slimšanu. Lietainās vasarās sporas ba-

gātīgi attīstās un saslimšana norisinās

visplašākos apmēros. Turpretīm sau-

sās vasarās saslimšanas iespējamība ir

mazāka.

Slimības novēršanai jālieto aizsarglī-

dzēkli, kā mākslīgie, tā ari dabiskie.

Viens no galveniem aizsarglīdzēkliem
ir priedīšu apmiglošana ar varu saturo-

šām vielām: 2% Bordo vai Burgundes
šķidrumiem sporu izbiršanas laikā,

pirms saslimšanās.

2% Bordo šķidrumu pagatavo seko-

ši: uz katriem 100 litriem ūdens jāņem
2 kg vara vitriola un 1 kg nedzēstu

kaļķu (bedrē vai mucā dzēstie un uz-

glabātie taukkalķi jāņem ap 2—4 kg).
2kg vara vitriola izšķīdina ūdenī un

pielej ūdenī, lai iznāktu 50 litri. Ja va-

ra vitriols šķīdināms lielākos vairu-

mos, tad tas, dienu pirms miglošanas,

ieberams groziņā vai maisiņā un atstā-

jams ūdenī, trauka augšējā daļā, paka-

,rot pie dēlīša, pārliktā pār malu. Vara
vitriolu ātri var izšķīdināt, — sasmal-

cinot un šķīdinot karstā ūdenī, ņemot
uz katriem 3 litriem karsta ūdeņa 1 kg
vara vitriola. Otrā, mazākā, trauka

dzēš l_kg svaigi dedzinātus kaļķus un

pielej ūdeni, lai iznāktu 50 litri. Vara
vitriola šķīdinājumu lēnām lej pie kaļ-
ķa maisījuma, pastāvīgi šķidrumu
cot. Otrādi liet, t. i. kaļķa pieņu pie va-J

ra vitriola, nav ieteicams. Jāievēro, ka

nedrīkst saliet karstus, kā atfj.&oncen-
trētus šķidrumus.

Pareizi pagatavotam Bordo šķidru-

mam debeszila krasa un neit Ua vai,,

vāji alkaiiska reakcija, iemetot šķidru-
mā sarkanu lakmusa papīriti, pēdējais
krāsojās zils. Ja minēto papīrīšu nav, -
Bordo šķidruma reakciju var uzzināt

iemērcot tanī spodrinātu naža asmeni

vai adatu. Nosēdusies vara kārtiņa no-

rādīs uz skābu reakciju un tādu šķid-
rumu nedrīkstam lietot. Lai sasniegtu

vāji alkalisku reakciju, šķidrumam
vēl jāpielej kaļķa piens. Bordo šķid-

rums neuzglabājās un jāizlieto tanī pa-
šā dienā, kad tas pagatavots. Lai Bor- ]
do šķidrums labāki pieliptu, tam pie-

jaucams, pagatavošanas dienā, uz 100

litriem šķidruma ap 200 gr. cukura;
tādā veidā pagatavots Bordo šķidrums
bez traucējumiem uzglabājams neiz-

miglots vairākas dienas. Pirms lietoša-

nas, šķidrumu labi samaisa un izlaiž

caur smalku sietiņu, lai netīrumi un lie-

lāki kaļķu gabaliņi neiekļūtu migloja-
mā aparātā. 100 litru 2"« Bordo šķidru-

ma izmaksa: (2 kg vara vitriola —

ā Ls 1,30, t. i. Ls 2,60 + 1 kg nedzēstu

kaļķu, āLs 0,06) Lsjfib. 100 litru

šķidruma izmiglošanai vajadzīgas
darba stundas, t. i. Ls 1,50.

2% Burgundes šķidrumu pagatavo
sekoši: uz katriem 100 litriem ūd :;a

jāņem 2 kg vara vitriola un 2,4 kg kri-

stalizētu zodā, t. i. parasto veļas zodā
(jeb 0.9 kg kalcinetu, t. i. atūdeņotu
zodā). 2 kg vara vitriolu izšķīdinā ūde-

nī (koka vai emaljētā traukā) un pielej
ūdeni, lai iznāktu 50 litri. Otrā traukā



izkausē 2A kg veļas - zoda un pielej

ūdeni, lai iznāktu 50 litri. Pēc tam abi

šķīdinājumi salejami kopā trešā trau-

\ kā. Burgundes šķidrums izskatās gaiši

zaļš un izlietojams tūliņ pēc sagatavo-

šanas. Burgundes šķidrums atšķiras no

Bordo šķidruma ar to, ka kaļķa vietā

tiem zoda. Burgundes šķidruma saga-

tavošana ērtāka, bet Bordo šķidruma

pielipšana skujām lielāka. 10U litri 2

Burgundes šķidruma izmaksa: (2 kg

i, vara vi,, "ola1— āLs 1,30, t. i. Ls

+ 2,4 kg veļas zodā — ā Ls 0,18, t. i.

Ls 0,45) — Ls 3,05. 100 litru šķidruma

vajadzīgas 4 darba stun-

[ das, t J. Ls

I Viengadīgu priedīšu skujas pārklātas

ļt ar vaska apsarmi, kādēļ šķidrumi sku-

i, jam pcpielīp un tādēļ šinī vecumā prie-

• dītes nemiglo. Jāmiglo 2—4 gadu ve-

cas priedītes. Vecākas grūtāki miglot

un pati miglošana izmaksā dārgāki.

Priedītes, vecākas par 4 gadiem, sa-

slimst retāki un mazāk atsaucīgas pret

skuju zaudēšanu. Jaunās priedītes jā-

ģļ miglo 2 reizes: pirmo reizi laikā no 15.
*

jūlija līdz 1. augustam, otru reizi ap-

mēram pēc 3 nedēļām, augusta mēnesī.

Ja tūlīņ pēc miglošanas gadās lietus,
tad miglošana atkārtojama. Apmežoju-
mos dažreiz jāapmierinājās ar vienrei-

zēju miglošanu jūlija beigās vai augu-

sta sākumā. Miglošana izdarāma, kad

skujas sausas, no 9 rītā līdz 6 pēc pus-

dienas, jo tad šķidrums labi pielīp un

ātri nožūst. Jāmiglo ar miglojamo apa-

rātu, vislabāki uz muguras nēsājamo

Automātisko aparātu, kas strādā ar sa-

spiestā gaisa palīdzību. Labus piemē-
rotus aparātus pagatavo Holdera (Vā-

cijā) un Vermorela (Francijā) fabrikas.

Cenas svārstās, aparātiem bez iesācē-

jiem, ap 88 latiem, ar iesācējiem līdz

riOHutiem. Pēc šķidruma iepildīšanas
(garasti iepilda 2

3 aparāta tilpumu, t. i.

apmēram 10—15 litrus), aparātā iepil-
da gaisu līdz 4—6 atmosfēru spiedie-
nam. 15 litru izmiglošanai (ieskaitot ie-

pildīšanu) vajadzīgas apm. 20—30 mi-

nūtes laika. Parasti viena hektāra 2—4

gadus vecu, laukumiņos Metī-

šu apmiglošanai iziet ap 250 litru '

ruma, vajadzīgas 10 darba stund

miglošana izmaksā, apaļos skaitļo .
mēram 10 latus. Atkarībā no apv X

jumu biezības un stādu attīstība

rādī.a vecumā, šķidruma patēritf

sniegties līdz 500 litriem uz 1 ha,

audzētavās, miglojot divgadīgās i

pārskolotās priedītes, uz 100 kvž

metriem dobu platības iziet ap 10

šķidruma (parasti no 50—100 lit

Miglošana izvedama rūpīgi, lai s

vienmērīgi tiktu pārklātas ar mi <>ju-

mo šķidrumu, tad skujas, pēc šl

ma nožūšanas, izskatīsies pārklāt
balli zilu pārklāju. Katru reizi, pēc

miglojama beigšanas, aparāts rūpīgi iz-

skalojams ar ūdeni.

Ne katru reizi mākslīgie aizsarglī-

dzēkļi — apmiglošana izvedama. Pa-

rasti apmiglo priedītes 2—r4 gadus ve-

cas un vēlāk neatkārto.. Tā kā pie ve-

cākiem kokiem miglošana techniski

grūta izdarāma un dārgi izmaksā, tad

jācenšās pielietot dabiskos aizsarglī-

dzēklus. Pirmie slimības lī-

dzekļi meklējami pareizā mežu audzē-

šanā. Jārūpējās, lai mežs atjaunotos,

pēc iespējas, dabiski. Apmežojot māk-

slīgi — jācenšās audzēt mistrotas au-

dzes. Kailcirtes sistēma, pēc iespējas,

jāierobežo. Cirsmas ierīkojamas tā, lai

jaunās priedītes, pa daļai, attīstības

sākumā būtu aizsargātas ar lielākiem

kokiem. Stādaudzētavas dobes jāapē-

no, sevišķi aprīļa mēnesī, ar pārklāju

(žagari, suti), vai ar dažādiem stādiem,

kas jāaudzē starp priedītēm vai dobēm

starpās. Liela nozīme augsnes kārtīgai

sagatavošanai, lai nobirušās skujas tik-

tu pārsegtas ar zemi un paspētu sada-

līties, kā arī augsnes mēslošanai. Bieži

vien nepietiek ar dabiskiem mēsliem,
bet dodami arī minerālmēsli, pie tam

kālijs dodams pārsvarā. Bieži nedrīkst

sēt, jo tad, starp atsevišķiem stādiem,

agri sāksies cīņa, kas stipri traucē kār-

tīgu . sakpu attīstību. Bieži sasētam

priedītēm otrā gadā pavasarī daļa jā-



īzrave. Vēl labāki, ja iespējams parsko-
lot turpat stādaudzētavā viengadīgās

priedītes, jo pārskolotās priedītes ma-

zāk slimo, salīdzinot ar nepārskolotām.
Pārstādami tikai spēcīgi stādi, labiem

pārstādīšanas paņēmieniem, lietpratēju
uzraudzībā. Labi attīstīta sakņu sistē-

ma un veselas saknes būs dabīgs aiz-

sargs pret ūdens trūkumu un līdz ar to

saslimšanu. Ja iespējams, tad stādau-

dzētavas jāierīko lapu koku, egļu vai

mistrotās audzēs; ja tomēr jāierīko
priežu audzēs, tad labāki vecākās au-

dzēs. Dobes nedrīkst pārsegt priežu

skujām. Saslimušās dobes stādi iznīci-

nāmi un tanī vietā stādamas citas koku

sugas, vai lauksaimniecības augi.

Apmežošanas darbiem audzējamas

vietējiem apstākļiem piemērotās priežu
sugas. Vispārīgi jāsargājās iegādāt ap-

mežošanai nepieciešamo sēklas materi-

ālu no nepazīstamām firmām un ievest

no ārzemēm, bet gan ievākt vietējos

mežos. Dažādo skuju nobiršanas cēlo-

ņu apkarošanai būtu piegriežama no-

pietnāka vērība.

Priežu skujbires apkarošanas darbus

uzsācis Augu aizsardzības institūts un

ar 1927. g. un 1928. g. izmēģinājumiem
— priedīšu miglojumiem Cīravas un

Ropažu virsmežniecībās* ieguvis loti

labus panākumus. Miglo jumiem lietoti

2% Bordo, 2% Burgundes un sērkaļķa
novārījums 32° Bomē atšķaidīts ar 32

dalām ūdens. Bordo uti Burgundes

šķidrumu pielietošana vienmēr devusi

lavus panākumus — miglotās priedītes
gandrīz visas zaļas, un to pielietošana
uzskatāma par drošu līdzekli priežu
skujbires apkarošanā. Sērkaļķa novā-

rījuma pielietošana arī devusi labus

panākumus, bet vēl" pārbaudāma. Mi-

glojumu laiku ziņā — priedītes, miglo-
tās laikā no jūlija vidum līdz augusta

vidum, devušas labus panākumus, bet

vēlāk miglotās: augusta beigās un sep-

tembrī — neapmierinošus panākumus.
Divreiz miglotās priedītes, ar apmē-

ram 3 nedēļu starpbrīdi, devušas labā-

kus panākumus, salīdzinot ar vienreiz

miglotām.

Mežkopji, kuri miglojuši jeb redzēju-
ši miglojumu salīdzinājumus, atzīs, ka

priedīšu miglošana ir obligātoriska lie-

ta un prasa samērā maz līdzekļu. Ap-

miglojot priedītes, mēs pasargāsim val-

sti no zaudējumiem, kas ceļās — prie-

dītēm nokalstot kokaudzētavās, ' sēju-

mos un stādījumos mežā. .&jMuK»tl
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