
  

1977 | SYLWAN Nr 9 
  

TADEUSZ WYTWER 

Badania nad zabezpieczaniem drew"a 
przed grzybami wywołującymi barwice 

Исследования защиты древесины от грибов вызывающих её обесцвечивание 

Studies on wood protection against 

fungi causing discoloration 

rewno okrągłe, korowane i niekorowane, składowane jest często 
jeszcze w stanie dość znacznej wilgotności. Jest też przeważnie in- 

fekowane przez grzyby wywołujące barwice drewna. Jak podają Taro- 
ciński (6), Stolarski i in. (0), jest około 100 gatunków grzybów 
powodujących siniznę i pleśnienie drewna. Najczęściej wśród grzybów 
zmienia jących barwę drewna występują gatunki wywołujące sinizny. Zna- 
ne są również inne banwice drewna, jak np.: przebarwienie drewna na 
kolor kawowobrunatny (Discula brunneotingens), brunatnoczarny (Asper- 
gillus niger), brudnozielony (Penicillium), żółty (Verticillium) i in. Termin 
sinizna obejmuje zabarwienia drewna wywołane prze zgrzyby należące 
do workowców (Ascomycetes) i grzybów niedoskonałych (Deuteromyce- 
tes), których strzępki rozwijają się na powierzchni drewna oraz wrastają 
w głąb. Termin pleśnienie drewna obejmuje zmiany powierzchniowe za- 
barwienia drewna wywołane przez grzyby niedoskonałe, których strzępki 
nie wnikają w głąb. Wymienione grzyby rozwijają się w zasadzie wyłącz- 
nie na drewnie bielastym. Dla większości z nich minimum wilgotności 
wynosi 25 b, optimum od 35 do 80%, maksimum około 160%; najszybszy 
rozwój gatunków grzybów odbywa się w temperaturze od 18 do 23°C, 
jako dolną granicę przyjmuje się temperaturę około 5 C. Istnieją gatunki 
rozwijające się poniżej 0 €C. Grzyby wywołujące siniznę z reguły wystę- 
pują zbiorowo. Jak podają Gaumann (2)i Bisby (1), skład gatun- 
kowy zbiorowisk mikroorganizmów zmienia się w zależności od pory roku, 
pogody, mikroklimatu. W określonych warunkach pojawiają się zbioro- 
wiska o jednakowym składzie, a przy zmianie tych warunków mogą za- 
nikać poprzednie gatunki, a na ich miejsce lub obok pojawiają się nowe 
gatunki (7), w tym również grzyby powodujące pleśniowy rozkład drew- 
na (8). Infekcja składowanego drewna odbywa się z reguły za pośredni- 
ctwem zarodników konidialnych. Grzyby wywołujące barwice drewna 

wytwarzają zarodniki konidialne w ilościach astronomicznych. Po opad- 

nięciu na odkryte drewno (w miejscach uszkodzeń kory, powierzchni po 

odciętych gałęziach, przekroje poprzeczne) kiełkują one i dają początek 

nowym koloniom grzybni. 
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Zabezpieczenie drewna przed grzybami wywołującymi barwice jest 
zabiegiem złożonym. Zainfekowanie drewna tymi grzybami może nastą- 
pić już w lesie po ścięciu drzew, w czasie transportu i na składzie surow- 
ca. Grzyby te charakteryzują się zróżnicowamą i na ogół wysoką odpor- 
nością na działanie środków grzybobójczych. 

MATERIAŁY I METODYKA 

Srodki ochrony. Produkowane w kraju środki ochrony drewna są sku- 
teczne w stosunku do grzybów podstawczaków powodujących zgniliznę 
drewna. W stosunku do grzybów rozkładu pleśniowego (8) i grzybów si- 
nizny produkowane impregnaty są mało skuteczne. 

W lesie zaleca się stosowanie do ochrony drewna przed owadami 
i przed grzybami dwóch preparatów — Kornikolu i Lasochronu (3). Poza 
lasem do ochrony drewna obecnie zaleca się stosowanie związków che- 
micznych w postaci wodnych roztworów — ortofenylofenolanu sodowego 
i pięciochlorofenolanu sodowego. Wymienione dwa związki chemiczne, sto- 

sowane w naszym kraju do ochrony drewna tartacznego przed sinizną, 
mają istotne wady. Ortofenylofenolan sodowy, jak podają Lewandow- 
ski i Tarociński (4), nie zawsze skutecznie chroni drewno przed 
sinziną. Pięciochlorofenolan sodowy skutecznie zabezpiecza drewno przed 
sinizną, ale jest bardzo szkodliwy dla ludzi — jest trucizną akumulującą 
się w organizmie człowieka (5). 

W przeprowadzonych badaniach zastosowano następujące środki grzy- 
bobójcze. 

Intox S, środek ochrony drewna produkowany w kraju, charaktery- 
zujący się wysoką toksycznością wobec grzybów podstawczaków i małą 
szkodliwością dla ludzi i zwierząt, barwi drewno. 

Preparat R-12. Jest to nowy środek ochrony drewna. Rozpoczęcie jego 
produkcji ma nastąpić w 1977 roku. Jest to środek o działaniu komplek- 
sowym, barwi drewno. 

Preparaty według własnych recept Pl, P2iP5. 
Bazą toksyczną tych środków są kwaśne fluorki. P l, P2iP 5 różnią 

się między sobą zmiennym udziałem kwaśnych fluorków i związków che- 
micznych stanowiących wypełniacze. Preparaty te charakteryzują się do- 
brym wnikaniem do drewna i nie zmieniają naturalnej barwy drewna. 
Drewno. Próbki do badań laboratoryjnych i terenowych wybrano z dłu- 
życ sosnowych w Mazowieckich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Prze- 
tyczy. Dłużyce te pochodziły z drzew 40- do 50-letnich. Próbki do badań 
laboratory jnych miały wymiary 50X50X50 mm i zostały wykonane z ob- 
wodowych części pnia. Do badań terenowych użyto wyrzynków o kształ- 
cie walca i wymiarach: długość — 100 cm, średnica — 14 cm. Wilgotność 
próbek użytych w badaniach laboratoryjnych wahała się w granicach od 
55,5% do 116,6%; wilgotność próbek zastosowanych w badaniach tereno- 
wych od 64,0% do 114,7%. 
Nasycanie. Impregnację próbek drewna przeprowadzono roztworami wod- 
nymi badanych preparatów o stężeniu 10%. W warunkach laboratory j- 
nych nasycano próbki metodą kąpieli. Przyjęto następujące czasy kąpieli: 
10 sek., 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min. i 10 min. Przed nasycaniem prze- 

10



kroje poprzeczne próbek zablokowano parafiną w celu wyeliminowania 
wnikania roztworów wzdłuż włókien. Ilość pochłoniętego roztworu okre- 
ślano wagowo z dokładnością do 0,01 g, głębokość wnikania na przekroju 
poprzecznym próbek mierzono z dokładnością do 0,5 mm (9). W warun- 
kach terenowych nasycanie wyrzynków przeprowadzono metodą dwukrot- 
nego smarowania, łącznie z przekrojami poprzecznymi, w odstępie czasu 
15 min. 

WYNIKI BADAŃ 

A. Badania laboratoryjne 

Określenie toksyczności badanych środków ochrony przepro- 
wadzono metodą pożywikową, na standardowej pożywce agarowo-brzecz- 
kowej. Srodki grzybobójcze wprowadzono do pożywki w następujących 
stężeniach: 0,01%, 0,10%, 0,20%, 0,50%, 1,0% i 5,0% w trzech powtó- 
rzeniach. Infekcji pożywki w płytkach Petriego dokonano przez posiew 
wodą zarodnikową w ilości 1 cm? na 1 płytkę; była ona sporządzona z po- 
branych zarodników grzybów tzw. mieszanki genewskiej. Grzyby wcho- 
dzące w skład mieszanki genewskiej charakteryzują się powszechnym wy- 
stępowaniem i wysoką odpornością na działanie środków grzybobójczych. 

Płytki umieszczono w termostacie, w stałej temperaturze 23 C i wil- 
gotnosci względnej powietrza około 90%. Po 8 dniach wzrostu grzybni 
przeprowadzono ocenę ustalając ED;, i EDyyy — stężenie efektywnie ha- 
mujące wzrost grzybni w 50% i 100% w stosunku do wzrostu grzybni 
na pożywce bez fungicydu (kontrolnej). Uzyskano następujące wyniki: 

Intox S: Dzy = 5,0%, 
preparat R-12: Dz, = 0,2%, Dyqy = 0,5%, 
preparat P 1: Dz, = 0,2%, Dyoo 5 0,5%, 
preparat P 2: Dx, — 0,2 % ’ D100 — 0,5 To ) 

preparat P 5: Dzy = 0,2%, Dygoy SF 0,5 %. 

Toksyczność preparatów R-12, P 1, P 2 i P 5, określono metodą po- 
żywkową wobec grzybów mieszanki genewskiej, wynosiła 0,5%. Taksycz- 
ności Intoxu S nie określono, ponieważ najwyższe stężenie fungicydu 
w pożywce 5,0% nie stanowiło stężenia grzybobójczego, lecz tylko stęże- 
nie hamujące. Preparat Intox S wyeliminowano z dalszych badań. 
Impregnację próbek drewna przeprowadzono wodnymi roztworami 
następujących preparatów: R-12, P l, P2iP 5. Uzyskane wyniki poda- 

no w tabeli. 
Ilość pochłoniętego roztworu badanych środków wahała się w gra- 

nicach od 67,0 g/m? (czas kąpieli 10 sek) do 203,4 g/m? (czas kąpieli 

10 min.). Najbardziej był pochłaniany preparat R-12. Z trzech badanych 

kompozycji P 1, P 2 i P 5 roztwór mieszaniny P 5 wnikał do drewna 

w największej ilości. Przedłużanie czasu kąpieli powodowało wzrost ilości 

pochłoniętego przez drewno roztworu. Przy czasie kąpieli 10 sekund ilość 

wchłoniętego roztworu była mniejsza od 100 g/m? (od 67 do 96 g/m”). 

Ilość pochłoniętego roztworu 100 s/m? i wyżej otrzymano przy czasie ka- 

pieli 2 min. dla wszystkich badanych środków. Natomiast 200 g/m? roz- 
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Ilości pochłoniętego roztworu i głębokości wnikania 

  

  

  

              
  

R—12 Р 1 P 2 P 5 

| se | | © 
| ilość с = ilość 2 = ilość 2 = ilość ‘a = 

© roztworu 6 5 roztworu| Ś 5 roztworu | 6 & roztworu | © 5 

Сы gm* | SEE | gm |25BE| gm |GES| gm | 25 
на ЕЕ WEB CICJE % E 

10 95,0 3,3 70,3 5,3 67,0 46 88,3 7,6 
30 108,4 3.3 82,1 5,3 78,7 4,5 96,6 7,5 
60 119,6 3,9 91,3 5,5 84,5 4,6 98,5 7,9 

120 150,2 41 111.2 5.9 100,3 5,0 125,8 8.5 
300 174,0 4,1 117,8 6,2 112,2 5,9 133,3 8,9 
600 203,4 46 130,0 6,6 123,1 6,1. 153,1 9,5 

Preparat R-12: głębokość wnikania oznaczono przez ujawnienie obecności chromu 

w drewnie 

Preparaty: P 1, P2i P 5 -- przez ujawnienie fluoru 

tworu pochłonęło drewno przy czasie kąpieli 10 min. w jednym przypad- 

ku (preparat R-12). 

Preparat R-12 w zakresie badanych czasów kąpieli, wniknął do drew- 

na na głębokość od 3,3 do 4,6 mm, P 1 na głębokość od 5,3 do 6,6 mm, 

P 2 na głębokość od 4,6 do 6,1 mm i środek P 5 wniknął do drewna na 

głębokość od 7,5 do 9,5 mm. Użyte w badaniach kompozycje środków 

P1,P2iP 5 wniknęły do drewna na znacznie większą głębokość w po- 

równaniu do preparatu R-12, a z wymienionych kompozycji na najwięk- 

szą głębokość wnikała mieszanina P 5. Przedłużenie czasu kąpieli zwięk- 
szało głębokość wnikania wszystkich badanych środków. Jednak przy 

najkrótszym czasie kąpieli (10 sek.) głębokość wnikania była znaczna i dla 

preparatu P 5 wynosiła 7,6 mm, dla R-12 — 3,3 mm, dla P 1 — 5,3 mm 

oraz P 2 — 4,6 mm. 

B. Badania terenowe 

25.6.1976 r. pobrano 15 wyrzynków długości 100 cm i średnicy 14 cm 
na terenie Zakładu w Przetyczy. Wilgotność drewna wynosiła od 64,0 % 
do 114,7%. Do nasycania drewna zastosowano cztery środki: R-12, P 1, 

P21P 5, impregnując każdym preparatem 3 wyrzynki. Ilość pochłonię- 
tego roztworu wahała się w granicach od 200 do 300 g/m?, w tym również 
roztwór pochłonięty przez przekroje poprzeczne. Zaimpregnowane wy- 
rzynki i 8 wyrzynki niezaimpregnowane oznakowano trwale i ułożono 
w przewiewny stos w narożniku hali fabrycznej pod dachem. 

Do 5.10.1976 r. wszystkie wyrzynki zaimpregnowane i kontrolne nie 
wykazywały żadnych zmian: nie pojawiły się ślady infekcji i przebarwień. 
5.10.1976 r. zaimpregnowano 12 nowych wyrzynków tymi samymi środ- 
kami jak poprzednio. Wilgotność drewna jak i ilość pochłoniętego roztwo- 

ru były zbliżone do poprzednich wartości. Wyrzynki obu serii ułożono 
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w stosy na otwartym powietrzu. Dodatkowo miedzy zaimpregnowane wy- 
rzynki umieszczono pobrane gotowe elementy z terenu zakładu porażone 
grzybami i z objawami przebarwień drewna. Stos ułożono na głucho, bez 
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Kontrolę stanu drewna 
przeprowadzono w dniu 13.12.1976 r. (oględziny makroskopowe). 

Stwierdzono następujący stan wyrzynków. 
1. Drewno. impregnowane 25.6.1976 r.: 
a) Wyrzynki kontrolne (niezaimpregnowane): były porażone grzyba- 

mi na powierzchni, na wyrzynkach występowały smugi przebarwienia 
drewna na kolor szarozielony. 

b) Wyrzynki zaimpregnowane środkiem P 1: występowały naloty de- 
likatnej grzybni koloru ciemnego i powierzchniowe plamy przebarwień. 

c) Wyrzynki zaimpregnowane środkiem P 2: stan jak przy środku P 1. 
d) Wyrzynki zaimpregnowane środkiem P 5: drewno zachowało bar- 

wę naturalną, bez widocznych nalotów grzybni. 
e) Wyrzynki zaimpregnowane środkiem R-12: drewno w stanie zdro- 

wym, przebarwienie drewna zostało spowodowane zastosowanym środ- 
kiem ochronnym. 

2. Drewno impregnowane 5.10.1976 r.: 
Wszystkie wyrzynki zaimpregnowane nie wykazywały objawów po- 

rażenia, drewno było zdrowe, zachowało naturalną barwę bądź barwę 
nadaną przez impregnat (R-12). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Do badań laboratoryjnych określenia toksyczności wobec workowców 
(Ascomycetes) i grzybów niedoskonałych (Deuteromycetes) wzięto pięć 
środków ochrony: dwa gotowe preparaty — Intox S i preparat R-12 oraz 
trzy własne kompozycje oznaczone smybolami Pl, P2 i P5. W wyniku 
określenia wartości toksycznej metodą pożywkową z dalszych badań wy- 
eliminowano Intox S. Stwierdzono, że z pozostałych czterech preparatów 
w warunkach terenowych dwa z nich skutecznie zabezpieczają drewno: 
są to preparaty R-12 i P5. Drewno zabezpieczone tymi środkami nie wy- 
kazywało objawów infekcji i przebarwień. 

WNIOSKI 

1. W wyniku przeprowadzonych prac wytypowano dwa środki ochro- 
ny oznaczone symbolami R-12 i P 5 do zabezpieczania drewna przed grzy- 
bami powierzchniowymi i grzybami wywołującymi barwice drewna. 

2. Przydatność wymienionych preparatów, przed zastosowaniem, na- 

leży sprawdzić w procesie technologicznym, w skali półtechnicznej. 
3. Czas kąpieli drewna w roztworach wodnych powinien wynosić m; 

nimum 1 minutę (drewno powinno pochłonąć co najmniej 100 g/m? roz- 

tworu). Stosowanie dłuższego czasu kąpieli (zanurzenia) zwiększa sku- 

teczność zabiegu impregnacji i jest celowe w odniesieniu od drewna prze- 

znaczonego do dłuższego składowania. 

4. Głębokie wnikanie preparatu P 5 może wyeliminować potrzebę sto- 

sowania powtórnej impregnacji elementów wyrobionych (finalnych). 
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Краткое содержание 

В проведенных исследованиях применялись 5 соляных средств защиты: Интокс С, 

препарат Р-12 и 3 средства на основании собственных рецептур. Сосновая древесина 

происходящая из срезанных деревьев в возрасте 40 до 50 лет, подвергнутая иссле- 

дованиям характеризовалась большим участием заболони и высокой влажностью. 

На основании полученных результатов лабораторных и полевых исследований 

для практической защиты древесины от грибов вызывающих её обесцвечивание, 

были отобраны 2 средства защиты обозначенные символами Р-12 и IIS. 

Summary 

| Five protective salts were applied in the studies, namely: Intox S, R-12 pre- 

paration, and three author’s own formulations. The protected pine wood came 

from 40 to 50 years old, fell down trees and characterized itself with a high propor- 

tion of sapwood and a high moisture. 

On the basis of results obtained in the course of laboratory and field studies 

two preparations, namely those denoted by symbols R-12 and P 5, were selected 

for a practical protection of wood against fungi causing discoloration. 
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