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Odpowiadając na Pana pytania zawarte w liście z 16.09.2009 roku uprzejmie informuję,
że akcja ochrony kasztanowców prowadzona jest w Toruniu od 2002 roku. W pierwszym roku
zastosowano metodę grabienia liści z terenów własności gminnej, której efekty były
niezadowalające. Od 2003 do 2005 roku przeprowadzono w naszym mieście szczepienia
kasztanowców - praktycznie 100% populacji, niezależnie od formy własności gruntów, na
których rosły (ponad 2500 szt.). Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska. Powodem decyzji o objęciu zabiegami wszystkich drzew była
zaskakująco wysoka skuteczność wykonanych zabiegów wykonanych w pierwszym roku, a w
efekcie bardzo wysokie poparcie mieszkańców. Nie bez znaczenia był również fakt
korzystnego stosunku kosztów do uzyskanego efektu. Równocześnie z rozpoczęciem zabiegów
prowadzono akcję propagującą formy ochrony przed szrotówkiem, co skutkowało
kontynuacją prowadzenia grabienia liści kasztanowców przez młodzież szkolną w okresie
jesiennym, jako metody wspomagającej o walorach edukacyjnych. Skuteczność zabiegów jest
od początku monitorowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Systematyczna i wnikliwa
obserwacja reakcji drzew spowodowała, że mimo iż producent środka opisywał czas objęcia
ochroną jako około 3 lata, to dopiero w 2008 roku uznaliśmy, że powtórnym zabiegiem należy
objąć część drzew rosnących w centrum miasta - około 900 ze szczepionych w roku 2003.
Zabiegi wykonano nową zmodyfikowaną przez firmę BestPest metodą. W bieżącym roku
uznaliśmy, że prowadzenie zabiegów nie jest konieczne. Aktualnie rozważamy konieczność
powtórzenia zabiegów na kolejnej części drzew w 2010 roku.
Stały kontakt z wieloma miastami i wymiana wzajemnych doświadczeń powoduje, że w
przypadku uznania konieczności prowadzenia akcji ochrony kasztanowców nie bierzemy pod
uwagę innych metod niż szczepienie. Zwracamy uwagę, że gwarancją uzyskania wysokiej
skuteczności zabiegów jest zlecenie wykonania ich sprawdzonej i solidnej firmie, bowiem przy
prowadzeniu prac nie wystarczy jedynie uczciwe dawkowanie środka, ale również wynikająca
z wiedzy pracownika umiejętność oceny miejsca podania specyfiku, właściwe wykonanie
otworu powodujące możliwość przenikania substancji, itd. W naszej ocenie niezadowalająca
skuteczność zabiegów prowadzonych w wielu miastach jest efektem niewłaściwego wykonania
zabiegów.
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