
Боротьба з короїдом на підприємстві 

«Баварські державні ліси» (BaySF)
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Обсяги деревини ялини , ушкодженої через буревії та враження комахами –
BaySF всього за звітними роками

Враження комахами
[щільн. м3]

Ушкодження 
через буревії 
[щільн. м3]

Враження деревини ялини через буревії та комах
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Ситуація з захистом лісу в сусідніх регіонах

Чехія:

2017: бл. 5,5 млн. м3

2018: прогноз бл. 25 млн. м3

2019: прогнозовано ще

більший обсяг враженої

деревини

Австрія:

2017: бл. 3,5 млн. м3

2018: прогноз бл. 5,5 млн. м3

Німеччина:

2017: бл. 6 млн. щільн. м3

2018: до серпня 6 млн. м3, прогноз > 10 млн. м3

Quelle:EUWID
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Боротьба з короїдом у BaySF

Прогноз/моніторинг

Пошук 
короїдів

Видалення

Вивезення

Логістика

Проміжне зберігання
Очищення від кори

Застосування 
інсектицидів

„Чисте лісове 
господарство“  

(видалення 
місць інкубації)

Ефективне 

управління 

боротьбою 

з короїдами



Використання моніторингу короїдів 

Баварського управління лісів
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http://www.fovgis.bayern.de/borki/ (Стан:18.09.2018)
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Використання моніторингу короїдів 

Баварського управління лісів

2018 календарний рік

• Рання інтенсивна 

перша фаза роїння 

приблизно на 3 тижні 
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Проміжне зберігання  
Очищення від кори 

Застосування 
інсектицидів

„Чисте лісове

господарство“  

(видалення

місць інкубації“
поколін

Прогноз/моніторинг
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Календарний тиждень

• Рання друга фаза 

роїння з середини 

травня (повторна 

інкубація)

• Шлюбний політ 
першого покоління вже 
з початку червня



• Erfassen von Punkten mit unterschiedlichen Sachdaten

Wichtige Sachdaten:

1. ZE-Nummer

2. Status (Erfasst, In Arbeit, Vorschlag Nachsuche, Archiv, keine Gefahr und  

Sonstiges)

3. Typ (Borkenkäfer, Buchdrucker, Kupferstecher, Windwurf, Schneebruch,

Kein Befall, Sonstiges, --)

4. Menge

5. Baumanzahl

6. Zustand

7. Technik

Пошук короїдів за допомогою програми ZE-Insekt
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Прогноз/моніторинг

Пошук 
короїдів

Видалення

Вивезення

Логістика

Проміжне зберігання
Очищення від кори 

Застосування
інсектицидів

„Чисте лісове
господарство“  

(видалення
місць інкубації)
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Людино-години пошуку короїдів у зв'язку зі встановленими кількостями 
короїдів загалом по BaySF

Стан:18.09.2018

Пошук короїдів

Prognose/Monitoring

Borkenkäfer-
suche

Aufarbeitung

Holzabfuhr  

Logistik
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BaySF

2017

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April

Zwischenlager  
Entrinden  

Insektizideinsatz

Mai

BaySF

2018

Juni Juli Aug. Sept.

„Чисте лісове
господарство“  

(видалення
місць інкубації)



Після своєчасного встановлення враження короїдом на ефективну

боротьбу з короїдом

залишається, як правило, 5-6 тижнів

Короїд – час іде …

9Джерело: Управління лісів



Видалення

g
n

nsa

re„Saube
Waldwirtsc
(Brutraume

Zwischenla  
Entrinde

Insektizidei

ntz

Prognose/Monitoring

Borkenkäfer-

haft“ suche

ug)

er Aufarbeitung

tz

Holzabfuhr  

Logistik

Пошук під час 

лісозаготівлі

 Другий цілеспрямований 

пошук перед початком 

видалення

 При динамічному 

розвитку жука 

уможливлює повне 

видалення

 Програма ZE-Insekt як 

інструмент 

документування

Видалення

 Мета: почати за три тижні 

до вильоту

 Найкраще колісними 

гарвестерами

 Видаляти за допомогою 

бензопили, лише якщо 

вражено тільки окремі 

дерева

 ZE-Insekt як основа

роботи з даними (місце в

лісі, обсяг та кількість

дерев)

Трелювання

 Мета: закінчити за два 

тижні до вильоту

 Узгодити можливості 

видалення, трелювання 

та вивезення

 Найкраще вантажити 

форвардерами на 

трейлери



Вивезення деревини, логістика
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Holzabfuhr  

Logistik

Вивезення 

(контроль) деревини

 Основна функція:  

швидке управління 

потоками 

деревини

• Доставка деревини 

на лісопильню

• Деревина на складі 

лісопильні

• Склад сухої або 

вологої деревини

Логістика

 Потужності на ринку 

обмежені

 Орієнтоване на захист 

лісу оптимальне 

використання 

доступних 

потужностей

 По можливості 

розбудова власних 

додаткових 

потужностей

Обмір

 Обмежити часові 

витрати

 Застосування 

різноманітної нової 

техніки

 Фотооптичний обмір 

деревини за 

допомогою т.зв. 

«Дралле-мобіля» та 

додатку смартфону



Проміжне зберігання, очищення від кори, 

застосування інсектицидів

Інші заходи, насамперед при 

масовому розплідненні короїда
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Очищення від кори

 Очистити від кори 

дерева-пастки та 

повалений ліс

 Тільки в «білій 

стадії» в крайньому 

випадку та точково

 Ручне очищення від 

кори в горах

Вологе та сухе 

зберігання

 Основна функція:  

управління потоками 

деревини

 Численні склади сухої 

деревини (захист лісу)

 Зараз діють склади 

вологої деревини (захист 

лісу,  збереження якості 

деревини)

Прогноз/моніторинг

Пошук 
короїдів

Видалення

Вивезення

Очищення від 

кори

„Чисте лісове
господарство“  

(видалення місць
інкубації)

Застосування 

інсектицидів

 Інсектициди – крайній 

захід (інтегрований 

захист рослин)

 При масовому 

розплідненні необхідне 

розпилювання для 

спрощення логістики 

(планомірні дії)
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Стратегія захисту лісу та енергетична деревина

 Чисте лісове господарство є 

частиною інтегрованого захисту лісу 

або рослин

 Послідовна рубка залишків 

деревини позбавляє короїда 

простору для інкубації та дає 

якісну енергетичну деревину

 Власний центр енергетичної 

деревини

 Зважати на баланс поживних 

речовин

 При конкретній загрозі з боку 

короїда пріоритет має видалення 

місць інкубації

Чисте лісове господарство



Система раннього виявлення 

короїда у BaySF



Система раннього виявлення короїда у BaySF

• Діє з 2007 року, в 2018 календарному році переорієнтація на дані ZE-Insekt

 Застосування даних, отриманих у „реальній експлуатації“, відмова від 

відокремленого збору даних, який застосовувався раніше

• Зібрані або автоматично підраховані дані (наразі 18 з 41 лісових 

підприємств):

 Нові виявлені враження деревостану

 Загальні встановлені враження деревостану

 Обсяг враженої деревини в роботі

• Цілі:

 Щотижневий загальний огляд актуальної ситуації з короїдом

 Можна своєчасно виявити проблеми та вжити заходів

 Основа для стратегічних рішень центрального органу щодо боротьби з 

короїдом та управління виробничим процесом (наприклад, зміна 

співвідношення між можливостями вирубки, трелювання та логістики, обмеження 

вирубки свіжої деревини, введення в експлуатацію складів вологої деревини)



Щиро дякуємо за Вашу увагу!


