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Results of studies carried out in the Institute of Forest and Wood Protection, Agri- 
cultural University in Warsaw on the chemical disinsection of wood material invaded 

by insect technical pests 

(żona drewna przed szkodliwymi owadami powinna być konsekwen- 
tnie prowadzona począwszy od drzew stojących, poprzez materiał 

ścięty i składowany, aż do wytworzenia produktu końcowego. Szczególny 
nacisk należy tu kłaść na ochronę surowca w okresie upływającym między 
ścinką a przerobem drewna, ponieważ w tym czasie ulega ono najłatwiej 
deprecjacji. 

Jak do tej pory, sposoby i środki stosowane w tym okresie nastawione 
są przede wszystkim na ochronę drzewostanów, a tylko marginesowo 
uwzględniają metody bezpośredniej dezynsekcji surowca. Tymczasem częs- 
to zdarza się, że leśnik staje przed zagadnieniem, w jaki sposób ratować 
większe ilości leżącego w lesie materiału okrągłego opanowanego przez 
owady niszczące drewno. 

Z. powyższych powodów celowe wydaje się podsumowanie dotychczaso- 
wych wyników badań uzyskanych w zakresie możliwości dezynsekcji su- 
rowca. 
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I.CELI ZAKRES BADAŃ 

Celem badań było określenie możliwości chemicznej dezynsekcji su- 
rowca opanowanego przez owady — szkodniki techniczne drewna. Próby 
prowadzone były pod kątem skuteczności dezynsekcji drewna w wyniku 
powlekania jego powierzchni płynnymi chemikaliami. Badano następujące 
możliwości: 

— zwalczania postaci doskonałych w momencie masowego ich nalotu 
na drewno; 

— zabicia larw w okresie ich żerowania pod korą; 
— zabicia larw żerujących już w drewnie; 
— dezynsekcji surowca w okresie przygotowywania się owadów do 

wylotu z drewna. 

II. WYNIKI BADAŃ TERENOWYCH 

1. Zwalczanie postaci doskonałych w momencie masowego ich nalotu 
na drewno 

Zdarza się, że pewne ilości surowca nie zostały wywiezione z lasu w od- 
powiednim terminie oraz, że drewno to nie zostało należycie zabezpieczone 
przed atakami owadów. Jeśli w takiej sytuacji ma miejsce masowy nalot 
któregoś z owadów — szkodników technicznych na niezabezpieczony ma- 
teriał, wtedy postacie doskonałe można zwalczać przez opryskiwanie tego 
surowca preparatami o silnym działaniu kontaktowym lub oddechowym. 
Sposób ten daje bardzo dobre rezultaty w odniesieniu do owadów drążą- 
cych chodniki w celu złożenia jaj, jak np. drwalniki i rozwiertki. Z prze- 
prowadzonych doświadczeń wynika, że przez opryskanie surowca prepara- 
tami Tetra 3, Xylamit super, Xylamit popularny, Kornikol (w postaci 
rozcieńczonej olejem napędowym i nierozcieńczonej) oraz 10% emulsją 
wodną Lasochronu lub 5% roztworem wodnym Foschloru R-50 uzyskuje 
się pełną śmiertelność wgryzających się chrząszczy. Należy jednak zastrzec, 
że każda dłużyca musi być powleczona preparatem dokładnie i ze wszyst- 
kich stron. 

Sposób ten daje również dobre wyniki przy zwalczaniu chrząszczy wys- 
chlika (Ptilinus sp.). W celu złożenia jaj samice należących tu gatunków 
kołatków drążą chodniki sięgające w drewno na głębokość ok. 1,5—2 cm (6). 
Opryskanie drewna w tym czasie jednym z wyżej wymienionych środków 
powoduje pełną śmiertelność samic. 

Omawiany sposób daje bardzo dobre rezultaty także w wypadku tych 
gatunków owadów, które składają jaja w szpary cienkiej kory, natomiast 
jest on tylko częściowo skuteczny w stosunku do gatunków składających 
jaja w szpary grubej kory. Wprawdzie i w tym wypadku giną chrząszcze 
w momencie oprysku, lecz nie jest to równoznaczne z zabezpieczeniem 
drewna przed zniszczeniem. W wyniku omawianego zabiegu ginie bowiem 
tylko część spośród jaj już złożonych. Larwy wylęgnięte z jaj niezniszczo- 
nych wgryzają się w drewno bez przeszkód. W takiej sytuacji okorowanie 
surowca wkrótce po masowej rójce daje pewniejszy wynik niż zabieg che- 
miczny. 
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2. Możliwość zabicia larw w okresie ich żerowania pod korą 

Wyniki badań dotyczą tej grupy owadów, których larwy żerują począt- 
kowo między korą a drewnem. Publikowane (3) bądź niepublikowane re- 
zultaty doświadczeń upoważniają do stwierdzenia, że nawet obfite opry- 
skanie powierzchni dłużyc o grubej korze preparatami Tetra 3, Xylamit 
super, Xylamit popularny, Kornikol (w postaci nierozcieńczonej i rozcień- 
czonej olejem napędowym) oraz 10% emulsją wodną Lasochronu i 5—10% 
roztworem wodnym Foschloru R-50 jest zabiegiem prawie bezskutecznym 
w odniesieniu do larw wykarczaka, szczapówki, tycza cieśli, paśników 
1 innych gatunków kózek żerujących pod grubą korą w dolnej partii strzały. 
Wymienione preparaty przenikają pod grubą korę tylko w miejscu jej 
pęknięć i tylko w takiej sytuacji powodują śmierć larw. Pozostałe larwy 
wgryzają się w drewno bez przeszkód. 

Natomiast obfite, dokładne powleczenie części dłużyc o cienkiej korze 
jednym z wymienionych wyżej środków pociąga za sobą pełną śmiertelność 
żerujących tam larw żerdzianki. Należy jednak zastrzec, że kora na silnie 
opanowanych fragmentach strzał była w momencie oprysku już częściowo 
spękana na skutek nagromadzenia się pod nią wiórów. 

3. Możliwość zabicia larw żerujących już w drewnie 

Skuteczność dezynsekcji badano w zależności od sposobu żerowania larw 
i możliwości ich zetknięcia się z płynnymi chemikaliami, którymi powle- 
czono powierzchnię opanowanego drewna. 

a) Owady usuwające z chodników mączkę drzewną, których chodniki 
komunikują się z powierzchnią drewna i kory za pośrednictwem otworów 
(rytel, drwalniki, rozwiertki). 

Publikowane (4) i niepublikowane wyniki doświadczeń upoważniają do 
wyciągnięcia wniosku, że dokładne powleczenie powierzchni niekorowane- 
go drewna (zarówno o grubej jak i cienkiej korze), w którym żerują tego- 
roczne larwy rytla 20% emulsją wodną Karboliny DNK lub Kornikolem 
powoduje w okresie do 6 tygodni pełną śmiertelność tych larw. 

Ten sam efekt, tylko w krótszym czasie, uzyskuje się przez dokładne, 
obfite powleczenie powierzchni niekorowanego drewna 10% roztworem 
wodnym Foschloru R-50. Wysypywanie mączki zanika całkowicie w ciągu 
kilku dni. Należy jednak zastrzec, że pełną śmiertelność tegorocznych larw 
rytla uzyskano przez powlekanie drewna w lipcu. Natomiast przeprowa- 
dzenie zabiegu w drugiej połowie września nie spowodowało pełnej śmier- 
telności larw, aczkolwiek zdecydowana ich większość zginęła. 

Znacznie słabsze efekty uzyskuje się stosując 5% roztwór wodny Fos- 
chloru R-50. Stosując omawiany zabieg w lipcu powoduje się śmierć więk- 
szości larw, jednak pozostałe przy życiu nadal drążą drewno. 

Dokładne i obfite powleczenie zarówno okorowanej jak i niekorowancej 
powierzchni drewna preparatami Tetra 3 lub Xylamit popularny powoduje 
szybką śmierć znajdujących się w tym drewnie chrząszczy drwalnika pas- 
kowanego przystępujących do drążenia chodników lęgowych, jak też znaj- 
dujących się w drewnie drzew liściastych chrząszczy nieparka pospolitego 
i drwalniczka Saksesena (4). 

b) Owady, których larwy żerują głównie między korą a drewnem, do 
którego wchodzą dużymi otworami, przy czym chodniki zapełniają luźno 
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ułożonymi wiórami (np. żerdzianka) lub wchodzą do drewna tylko w celu 
przepoczwarczenia się (tycz cieśla, borówka). 

Wyniki doświadczeń nad zwalczaniem larw w okresie żerowania pod 
korą przedstawiono w rozdz. II-2. W niniejszym rozdziale streszczono re- 
zultaty zwalczania larw już po ich wejściu w drewno w celu dalszego drą- 
żenia chodników lub dla sporządzenia kolebek poczwarkowych. 

Tak więc dokładne powleczenie okorowanej powierzchni drewna pre- 
paratami Tetra 3, Xylamit super, Xylamit popularny, Kornikol, 5% roz- 
tworem wodnym Foschloru R-50 i 10% emulsją Lasochronu powoduje peł- 
ną śmiertelność larw tycza cieśli i borówki drążących kolebki poczwarkowe, 
jak i larw żerdzianki sosnówki, które dopiero co weszły w drewno. 

Ponadto obfite powleczenie okorowanej powierzchni drewna preparatem 
Tetra 3 lub 10% roztworem wodnym Foschloru R-50 pociąga za sobą śmierć 
niemal wszystkich larw żerdzianki sosnówki, które rozpoczęły już drążenie 
kolebek poczwarkowych. Zastosowanie 5% roztworu wodnego Foschloru 
R-50 lub 10% emulsji Lasochronu w celu zwalczania larw żerdzianki, drą- 
żących kolebki poczwarkowe, daje znacznie słabsze rezultaty. Podobny wy- 
nik w zwalczaniu dorosłych larw żerdzianki daje powleczenie drewna Xy- 
lamitem popularnym, karboliną zwykłą oraz 50% emulsją wodną Karboliny 
DNK. Natomiast zastosowanie 25% i 50% emulsji karboliny zwykłej po- 
woduje śmierć tylko nieznacznej liczby dorosłych larw. Pozostałe larwy 
przepoczwarczają się bez przeszkód, a wylęgnięte z tych poczwarek 
chrząszcze opuszczają drewno (5). 

c) Owady, których larwy w pierwszych stadiach rozwojowych żerują 
pod korą, a później wchodzą do drewna maleńkimi otworami (0,2—0,7 mm), 
przy czym otwory te oraz żerowiska zapełniają szczelnie ubitą mączką 
i wiórami (wykarczak, szczapówka). 

Publikowane (3), bądź niepublikowane wyniki badań upoważniają do 
wyciągnięcia wniosku, że 2-krotne, dokładne traktowanie preparatem Te- 
tra 3 powierzchni okorowanego drewna opanowanego przez larwy wykar- 
czaka i szczapówki powoduje śmierć tych larw, jeśli żerują one w drewnie 
na głębokości do 5—6 mm, a w wypadku użycia Xylamitu popularnego na 
głębokości 3—4 mm. Są to jednak preparaty olejowe, źle wnikające w drew- 
no o podwyższonej wilgotności, a w takim właśnie drewnie żerują larwy 
wymienionych gatunków. 

Przeprowadzone w 1973 r. wstępne próby wskazują, że przez obiite po- 
wleczenie 10% emulsją Lasochronu okorowanej powierzchni drewna opa- 
nowanego przez larwy wykarczaka powoduje się ich śmierć do głębokości 
5—6 mm. | 

Skuteczne działanie wymienionych środków ochrony drewna sięga tym 
głębiej w drewno, im szersze są otwory i chodniki wiodące w głąb drewna 
— w wypadku użycia środków olejowych, lub im drewno jest wilgotniej- 
sze — w wypadku zastosowania emulsji lub roztworów wodnych. 

W celu zwiększenia zasięgu działania preparatów w głąb drewna można 
porobić siekierą nacięcia w poprzek włókien. Nacięcia powinny mieć głębo- 
kość na 0,5—1,5 cm (zależnie od głębokości żerowania larw w drewnie), 
a odległość między nimi nie powinna być większa niż 10 cm. Nacięcia takie 
nie wpływają ujemnie na jakość surowca, bo są one robione w warstwie 
i tak już zniszczonej przez owady. Oczywiście jest to opłacalne tylko w od- 
niesieniu do cennego, grubego drewna i tylko wtedy, gdy nie można go 
wywieźć, szybko przetrzeć i obciąć opadniętych boków tarcicy. 
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Należy jednak stwierdzić, że do wytypowania odpowiednich środków 
do zwalczania owadów omawianej grupy (jeśli larwy już żerują w drewnie) 
niezbędne są badania laboratoryjne, co pozwala wyeliminować przypadko- 
wość wyników. 

d) Owady, które drążą chodniki bezpośrednio w drewnie, przy czym są 
one zapełnione szczelnie ubitą mączką i nie komunikują się z powierzchnią 
drewna za pośrednictwem otworów (kołatki, miazgowce, niektóre kózki, 
trzpienniki). 

Jednoznaczne wyniki odnośnie skuteczności poszczególnych środków 
można uzyskać tylko w toku doświadczeń laboratoryjnych. Uzyskane wy- 
niki zostały więc omówione w rozdz. III. 

4. Możliwość dezynsekcji surowca w okresie 
przygotowywania się owadów do opuszczenia drewna 

Zabieg chemiczny w tym okresie jest o tyle spóźniony, że drewno bę- 
dące materiałem lęgowym już uległo zniszczeniu. Celem dezynsekcji nie 
jest więc ochrona tego drewna, lecz zapobiegnięcie wylotowi z niego owa- 
dów i możliwości opanowania innego materiału. Opanowane drewno uważa 
się za swoistego rodzaju pułapki, dzięki którym można łatwo zlikwidować 
duże ilości szkodnika. Oczywiście metodę tę należy uważać za uzupełnienie 
innych metod zwalczania, a stosować ją głównie tam, gdzie z jakichś przy- 
czyn zaniedbano wcześniejszej dezynsekcji drewna. 

Wyniki doświadczeń (4) upoważniają do stwierdzenia, że metoda ta daje 
dobre wyniki w odniesieniu do tych owadów, których chodniki w drewnie 
komunikują się z powierzchnią drewna (rytel, drwalniki, rozwiertki) z za- 
strzeżeniem jednak, że każda dłużyca zostanie powleczona preparatem do- 
kładnie ze wszystkich stron. 

Tak więc dokładne powleczenie niekorowanej powierzchni drewna tuż 
przed wylotem z niego chrząszczy rytla preparatami Tetrol, Tetra 3, Xy- 
lamit super, Xylamit popularny lub Kornikol powoduje pełną śmiertelność 
tych chrząszczy nie dopuszczając do ich wylotu z drewna. 

Podobny efekt uzyskuje się stosując wymienione środki przed wylotem 
z drewna chrząszczy drwalników, nieparka pospolitego i drwalniczka Sak- 
sesena. 

Oprócz wymienionych wyżej gatunków tym sposobem można zwalczać 
wszystkie te owady, których larwy przed przepoczwarczeniem się przygo- 
towują na powierzchni drewna otwory wylotowe dla przyszłych postaci 
doskonałych. Tu należy wykarczak i szczapówka. Larwy tych gatunków, po 
wygryzieniu otworu wylotowego na powierzchni drewna, cofają się w głąb 
chodnika, gdzie wykańczają kolebki poczwarkowe, a chodnik wiodący od 
kolebki do otworu wylotowego zapełniają niezbyt ściśle długimi wiórami 
1, 3. 7). 

| Okres upływający od chwili wygryzienia otworów wyjściowych do wy- 
lotu chrząszczy z drewna waha się u wykarczaka w granicach 35—45 dni. 
Na okres ten składa się czas trwania stadium przedpoczwarki, poczwarki 

oraz czas potrzebny na wybarwienie się chrząszczy. Okres ten jest dobrym 
momentem do zwalczania wykarczaka i szczapówki. Przygotowane przez 
larwy otwory wylotowe, jak też chodniki wyjściowe stanowią dogodne 
bramy dla płynnych chemikaliów już przy powierzchniowym tylko potrak- 
towaniu drewna tymi chemikaliami. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się 
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przy stosowaniu preparatów Tetra 3, Xylamit super, Kornikol i 10% emul- 
sji Lasochronu. Działają one na przedpoczwarki, poczwarki oraz na młode, 
niewybarwione jeszcze chrząszcze, a więc na stadia mające ograniczoną 
zdolność ruchu. Najruchliwsze są larwy i chrząszcze już wybarwione, ale 
i one nie mogą uciec przed działaniem insektycydów, które wlewają się do 
kolebki przez jedyny wiodący do niej otwór. Ze względu na długi okres, 
jaki upływa od chwili wygryzienia przez larwy otworów wylotowych do 
wyjścia przez te otwory chrząszczy, jest dość czasu na przeprowadzenie 
tego rodzaju walki chemicznej. 

Podstawa walki z tymi chrząszczami to wykładanie drzew pułapkowych 
i usuwanie drzew przez nie opanowanych (3), a przedstawioną metodę na- 
leży uważać jako uzupełnienie obu tych sposobów. Tak np. w drzewosta- 
nach uszkodzonych przez pożar przyziemny wykładanie drzew pułapko- 
wych nie wystarcza, ponieważ wykarczak i szczapówka atakują chętnie 
także uszkodzone przez ogień żywe drzewa stojące. Wykrycie takich drzew, 
zwłaszcza w pierwszej fazie żerowania larw, nie zawsze jest łatwe. Żeby 
więc obniżyć do minimum możliwość atakowania drzew stojących, należy 
obok wykładania pułapek przeprowadzić zwalczanie obu tych chrząszczy 
przez spryskiwanie preparatami pniaków i tych miejsc na drzewach stoją- 
cych, na których znajdują się tegoroczne otwory wylotowe. Otwory takie 
znajdowane w maju i czerwcu stanowią nieomylny znak, że chrząszcze oma- 
wianych gatunków wkrótce opuszczą drewno. Przy skrupulatnym obejrze- 
niu pniaków i odziomków drzew stojących (otwory są z daleka widoczne) 
można w ten sposób zniszczyć większość osobników wykarczaka i szcza- 
pówki jeszcze przed ich wylotem z drewna, a tym samym zapobiec atako- 
waniu przez te chrząszcze innego drewna lub drzew stojących. 

Sposób ten powinien być stosowany także do dezynsekcji drewna drzew 
żywych, na odziomkach których znajdują się otwory wylotowe wymienio- 
nych szkodników. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, gdy opanowane 
drzewa występują grupami w drzewostanach już przerzedzonych, a rosną- 
cych na najuboższych siedliskach, gdzie las spełnia rolę ochronną lub 
w drzewostanach znajdujących się pod działaniem dymów fabrycznych. 

Przez obfite, dokładne powleczenie preparatami Tetra 3, Xylamit super, 
Kornikol lub 10% emulsją wodną Lasochronu okorowanej powierzchni 
drewna zabija się również znajdujące się w kolebkach poczwarkowych sta- 
dia rozwojowe tycza cieśli, borówki i paśnika. Preparaty te wnikają do 
kolebek przez wiodące do nich od powierzchni drewna otwory. 

Wszystkie wymienione ostatnio środki chemiczne zastosowane w mo- 
mencie przygotowywania się do wylotu z drewna postaci doskonałych miaz- 
gowców i drwionka okrętowca powodują pełną śmiertelność chrząszczy. 
Dorosłe larwy tych gatunków sporządzają kolebki tuż pod powierzchnią 
drewna, a przez cieniutką warstwę drewna łatwo przenikają wymienione 
środki chemiczne. Jest to jak do tej pory najradykalniejszy sposób zwal- 
czania drwionka. 

III. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Najtrudniejsze do zwalczania przez powlekanie powierzchni drewna 
płynnymi chemikaliami są owady należące do grup wymienionych w rozdz. 
Il-3c, d, a więc wykarczaka i szczapówki, kołatków, miazgowców, trzpien- 
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ników, ponieważ preparat stosunkowo źle wnika.przez nieuszkodzoną po- 
wierzchnię drewna i maleńkie otwory wypełnione szczelnie ubitą mączką. 
Z tego też względu zakres działania preparatu w głąb drewna jest stosun- 
kowo niewielki. W związku z tym larwy wymienionych grup owadów 
można zwalczać w omawiany sposób tylko wtedy, gdy znajdują się one 
jeszcze w powierzchniowych warstwach drewna. 

Przydatność preparatów do zwalczania owadów w drewnianych kon- 
strukcjach bada się zgodnie z normą BN-63 (6058-02) (8, 9, 15). Przedstawio- 
na w niej metoda może znaleźć zastosowanie także w próbach przydatności 
środków chemicznych do dezynsekcji powietrznosuchego (do 20% wilgot- 
ności) drewna okrągłego. Wyniki, jakie uzyskano tą metodą (stosowano 
3-krotne powlekanie klocków) przedstawia tab. 1. Jak wynika z danych 

Tabela 1 

Wyniki badań nad dezynsekcją drewna opanowanego przez owady, 

których larwy drążą chodniki bezpośrednio w drewnie, 

"a żerowiska zapełniają szczelnie ubitą mączką ! 
  

  

    

  

  
  

Śmiertelność larw w % 
Prepar at Podstawowy składnik | | 

toksyczny min. średnia maks. 

Fungol | 
(10% roztwór wodny)  fluorokrzemian cynku 0,0 6,6 20,0 

Fungol B 

(10% roztwór wodny)  fluorek sodu 0,0 10,0 20,0 

Fungomur 

(10% roztwór wodny)  fluorokrzemian cynku 10,0 13,0 20,0 

Fluodin fluorek sodu, dwunitro- 

(10% roztwór wodny)  fenolan sodu 10,0 13,0 20,0 

Kreodina A dwunitrofenol, dwuni- 

(nierozcieńczona) trokrezol 20,0 30,0 40,0 

Kreodina B dwunitrofenol, dwuni- 

(nierozcieńczona) trokrezol 30,0 37,0 40,0 

Soltox 5 F 

(15% roztwór wodny)  pieciochlorofenol 0,0 10,0 20,0 

Fluotox 

(15% roztwór wodny) kwaśny fluorek amonu 10,0 13,0 20,0 
Fungotox fluoroboran amonu, fluorek 

(15% roztwór wodny) sodu, kwas ortoborowy 10,0 20,0 30,0 

Tetra 3 chlorowane polifenole 

(nierozcieńczona) i naftaleny _ 60,0 80,0 100,0 

Xylamit super chlorowane polifenole 

(nierozcieńczony) i naftaleny 40,0 50,0 60,0 

1 W badaniach używano larw spuszczela 

w niej zamieszczonych, preparaty: Fungol, Fungol B, Fungomur, Fluodin, 

Soltox 5-F, Fluotox i Fungotox nie wykazują cech przydatności do dezyn- 

sekcji drewna suchego metodą powlekania jego powierzchni. Średnia 

śmiertelność larw w klockach doświadczalnych nie przekroczyła tu 20%, 
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Г 
tj. naturalnej śmiertelności larw spuszczela, wynikającej z trudności dosto- 
sowania się do nowego środowiska po obsadzeniu ich w klockach doświad- 
czalnych. Brak skuteczności można tu wytłumaczyć złym wnikaniem pre- 
paratów wodnych w drewno suche. 

Najbardziej skuteczne okazały się olejowe preparaty Tetra 3 i Xylamit 
super, w wyniku zastosowania których uzyskano średnią śmiertelność larw 
kolejno 80 i 50%. Skuteczność dezynsekcji drewna zależy tu od liczby po- 
wlekań jego powierzchni. Jednak przy tej samej liczbie powlekań głębo- 
kość przesycenia drewna zależy od stopnia jego uszkodzenia przez owady 
1 od stopnia uszkodzenia powlekanej powierzchni. Wnikanie preparatów 
Tetra 3 i Xylamit super w drewno o gładkiej nieuszkodzonej powierzchni 
jest wielokrotnie słabsze niż w drewno już silnie zniszczone przez larwy 
i o uszkodzonej powierzchni (otwory, szpary itp.). 

Jak wykazały doświadczenia (10), dla zdezynsekowania elementów 
o nieuszkodzonej powierzchni i przy grubości bielu 3 cm, w którym prze- 
biegają tylko pojedynczo chodniki (a takie drewno opłaca się jeszcze rato- 
wać) niezbędne jest dla pełnej dezynsekcji 4—5-krotne powlekanie po- 
wierzchni drewna preparatem Tetra 3 lub 5—7-krotne w odniesieniu do 
Xylamitu super. 

Dla głębszej dezynsekcji drewna niezbędne byłoby wielokrotne powle- 
kanie jego powierzchni, a wyniki są tu w znacznym stopniu uzależnione od 
przypadku, a zwłaszcza przemieszania stref drewna uszkodzonego i nie- 
uszkodzonego. 

Brak jednoznacznych rezultatów zwalczania larw żerujących w drew- 
nie na głębokości większej niż 3 cm nie świadczy o nięprzydatności prepa- 
ratów Tetra 3 i Xylamit super do dezynsekcji drewna. Wina leży tu po 
stronie metody. W podanej sytuacji powlekanie drewna musiałoby być za- 
stąpione wprowadzeniem preparatu do drewna przez wywiercone otwory 
lub drogą zastrzyków. W odniesieniu do drewna okrągłego nie jest to opła- 
calne, choćby z uwagi na ogromną pracochłonność. 

Jak już wspomniano, metoda określona normą BN-63/6058-02 (15) może 
być stosowana tylko do badań nad przydatnością preparatów chemicznych 
do drewna suchego. Natomiast nie nadaje się ona do doświadczeń nad 
przydatnością środków chemicznych do dezynsekcji drewna o podwyższo- 
nej wilgotności. Skuteczność preparatów zależy bowiem nie tylko od ich 
toksyczności względem larw, ale także od głębokości, na jaką wnikają 
w drewno. W odniesieniu do drewna wilgotnego nie mogą być stosowane © 
preparaty olejowe, ponieważ źle wnikają w takie drewno, natomiast środki 
solowe rozpuszczalne w wodzie, które przy przedstawionej metodzie badań 
nie wykazują skuteczności (tab. 1) zwalczania owadów w wyniku kiepskie- 
go wnikania w drewno suche, mogą okazać się przydatne do dezynsekcji 
drewna wilgotnego. 

Dla umożliwienia doświadczeń nad przydatnością środków solowych do 
dezynsekcji drewna wilgotnego zmodyfikowano metodykę badań określoną 
normą BN-63/6058-02 przez wprowadzenie do prób larw zmorsznika za- 
miast larw spuszczela, bowiem te ostatnie nie występują w drewnie o wy- 
sokiej wilgotności (14). O wyborze larw zmorsznika zadecydowały nastę- 
pujące momenty: 

1) Zdobycie dużej ilości larw zmorsznika nie nastręcza trudności, po- 
nieważ występują one bardzo licznie w lesie w drewnie drzew iglastych 
(pniaki, leżanina itp.). Tym samym jest spełniony jeden z podstawowych 
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warunków decydujących o możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych 
doświadczeń nad środkami dezynsekcji drewna. Jednocześnie odpada ko- 
nrecznosc pozyskiwania larw na drodze zmudnych hodowli laboratory j- 
nyc 

2) Zmorsznik rozwija się w drewnie o wysokiej wilgotności (1); ponad- 
to, z uwagi na sposób drążenia chodników, może być uważany za reprezen- 
tanta grupy owadów atakujących drewno wilgotne, a trudnych do zwal- 
czania przez powlekanie powierzchni tego drewna preparatami chemicz- 
nymi. 

3) Larwy zmorsznika wykazały przydatność do oznaczania granicznej 
wartości owadobójczej środków ochrony drewna (13). Nie można tego po- 
wiedzieć np. o larwach wykarczaka (12) i z tego względu nie mogą one 
wchodzić w grę jako larwy testowe. 

Co prawda, różne gatunki larw wykazują różną wrażliwość na te same 
środki chemiczne. Tak np. larwy zmorsznika są bardziej wrażliwe niż larwy 
spuszczela i borodzieja (13, 16), a jednocześnie wydają się bardziej odporne 
niż larwy wykarczaka (13). Różnice w tej odporności nie wywierają jednak 
zasadniczego wpływu na skuteczność dezynsekcji drewna, ponieważ stęże- 
nia podstaw toksycznych w formach użytkowych środków ochrony drewna 
znacznie przewyższają ilości trucizny niezbędne do zabicia larw każdego 
gatunku owada. Bierze się tu bowiem pod uwagę trudności dokładnego do- 
zowania środków chemicznych w warunkach terenowych, stopniową utratę 
toksyczności itp. Ponadto, bazując na granicznych wartościaca owadobój- 
czych preparatów wyznaczonych przy użyciu larw zmorsznika, można by 
w tych środkach stosować wyższe stężenia podstaw toksycznych, znacznie 
przewyższających niezbędne dozy dla zabicia larw zmorsznika, a tym sa- 
mym skuteczne w odniesieniu do larw bardziej odpornych. 

Zgodnie z normą BN-63/6058-02, regulującą tok doświadczeń nad przy- 
datnością preparatów chemicznych do dezynsekcji drewna budowli, za kry- 
terium tej przydatności przyjmuje się pełną śmiertelność larw w klockach 
powleczonych badanym środkiem. Jak już wspomniano, wymienione próby 
prowadzi się przy użyciu larw spuszczela. Ponieważ śmiertelność larw 
spuszczela wynikająca z trudności adaptacyjnych nie przekracza 20%, za 
wykazujące cechy przydatności do zwalczania owadów w drewnie przyj- 
muje się te preparaty, w wyniku powleczenia którymi śmiertelność larw 
w klockach doświadczalnych znacznie przekroczy 20%. W odniesieniu do 
takich środków prowadzi się następnie dalsze próby, mające na celu okre- 
ślenie liczby powlekań, przy której następuje pełna śmiertelność larw. 

Larwy zmaorsznika cechuje znacznie mniejsza zdolność adaptacji (13). 
Śmiertelność larw wynikająca z trudności dostosowania się do nowego 
środowiska dochodzi po 8 miesiącach (okres upływający między obsadze- 
niem larw w klockach a momentem kontroli skuteczności działania prepa- 
ratu) nawet do 40%. Jeśli jednak założyć, że za kryterium skuteczności 
działania środka chemicznego przyjmuje się 100% śmiertelności larw, to 
stosunkowo wysoka śmiertelność larw zmorsznika wynikająca z trudności 
adaptacji nie stanowi przeszkody w zastosowaniu tych larw w badaniu przy- 
datności preparatów do dezynsekcji drewna o znacznej wilgotności. 

Badania takie można prowadzić w analogiczny sposób, jak przy do- 
świadczeniach nad skutecznością środków chemicznych w dezynsekcji 
drewna suchego. Używając larw zmorsznika należy jednak stosować w do- 

świadczeniach 6 klocków powlekanych preparatem i 3 porównawcze. 
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W okresie poprzedzającym powlekanie (3 miesiące), jak też po powlekaniu 
(5 miesięcy) należy składować klocki wraz z larwami w warunkach zapew- 
niających temperaturę ok. 227C i wilgotność względną powietrza powyżej 
95%. Jako użytkowe kryterium przydatności preparatów do dezynsekcji 
drewna należy przyjąć pełną śmiertelność larw w klockach powleczonych 
badanym środkiem przy określonej liczbie powlekań. Natomiast za wykazu- 
jące cechy tej przydatności można uznać te preparaty, przy których średnia 
śmiertelność larw w klockach 2-krotnie powleczonych znacznie przekroczy 
średnią śmiertelność larw w klockach porównawczych. W takich wypadkach 
trzeba prowadzić dalsze próby mające na celu określenie liczby powlekań, 
przy której ma miejsce pełna śmiertelność larw (14). 

Ostatnio przedstawiona metoda nadaje się głównie do badania skutecz- 
ności środków solowych rozpuszczalnych w wodzie, które z reguły są tru- 

ciznami żołądkowymi, a ich działanie jest powolne, ale trwałe. Tak więc 

metoda ta może znaleźć zastosowanie głównie do badań nad dezynsekcją 

drewnianych elementów konstrukcji narażonych na zawilgocenie (legary, 

przyziemne części słupów itp.), bo środki solowe nadają się jednocześnie 

do zabezpieczania drewna przed ponownymi atakami owadów. Natomiast 

w odniesieniu do dezynsekcji surowca może ona znaleźć tylko ograniczone 
zastosowanie. Mankamentem jest tu zbyt długi okres (5 miesięcy), jaki musi 

być zachowany między momentem powleczenia próbek a momentem kon- 

troli skuteczności. Ponadto zbyt wolne działanie środków solowych ogra- 
nicza ich przydatność do dezynsekcji. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że w dezynsekcji drewna o znacznej wil- 
gotności mogą znaleźć zastosowanie emulsje wodne niektórych środków 

z grupy związków organo-fosforowych, zwłaszcza wykazujące działanie 

wgłębne. Ze względu na krótki czas trującego działania jak też z uwagi na 

to, że większość związków omawianej grupy wykazuje właściwości trucizn 
kontaktowych lub oddechowych, nie jest celowe przeprowadzenie kontroli 
skuteczności dopiero po 5 miesiącach, licząc od daty powlekania próbek. 
Kontrolę taką można by prowadzić już po 1 miesiącu. Skrócenie omawia- 
nego okresu jest korzystne i z tego względu, że naturalna śmiertelność larw 
zmorsznika, będąca następstwem trudności w dostosowaniu się do nowego 
środowiska, nie przekracza kilku procent po upływie 1 miesiąca od mo- 
mentu obsadzenia ich w próbkach (13, 14). 

Opierając się na powyższych założeniach zaprojektowano do dalszych 
doświadczeń następującą metodę: 

Z, bezsęcznych części żerdzi sosnowych o grubości ok. 10—15 cm wyra- 
bia się wyrzynki długości 20 cm. Dla każdego z badanych preparatów przy- 
gotowuje się po 9 wyrzynków przeznaczonych do powlekania i 9 wyrzyn- 
ków kontrolnych. Po dokładnym okorowaniu wierci się na jednym z czół 
każdego wyrzynka po 10 otworów, rozmieszczając je równomiernie wokół 
obwodu próbki. Odległość otworów od powierzchni obłej wyrzynka powinna 
wynosić 0,5; 1,0; 1,5 cm, przy czym dla każdej z podanych odległości przy- 
gotowuje się po 3 wyrzynki doświadczalne i 3 porównawcze. Głębokość 
poszczególnych otworów nie może być mniejsza od podwójnej długości 
ciała larwy, a średnica musi być nieco większa od szerokości przedplecza 
larwy, która ma być osadzona w drewnie. 

Wydobyte z pniaków larwy zmorsznika umieszcza się pojedynczo 
w szklanych fiolkach. Fiolki należy zamknąć nawilżoną zatyczką z waty. 
Fiolki wraz z larwami przechowuje się przez 7 dni w ciemności, w warun- 
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kach zapewniających temperature ok. 22°C i wilgotność względną powie- 
trza powyżej 95%. Ma to na celu wyeliminowanie z dalszych prób tych 
larw, które odniosły wewnętrzne obrażenia w czasie wydobywania ich 
z drewna. Larwy takie szybko tracą swą naturalną ruchliwość. Do doświad- 
czenia wybiera się więc larwy najruchliwsze, a więc najbardziej żywotne, 
osadzając je pojedynczo w wywierconych uprzednio otworach. Otwory za- 
myka się następnie zatyczkami z waty. Rozpiętość wielkości i udział larw 
o podobnych rozmiarach powinny być podobne w poszczególnych klockach 
doświadczalnych i porównawczych danej serii. Wilgotność drewna próbek, 
w którym się osadza larwy, nie powinna być niższa od ok. 30%. Po osa- 
dzeniu larw powleka się obydwa czoła wyrzynków parafiną, a obłą ich po- 
wierzchnię smaruje 2-krotnie badanym preparatem, a następnie przecho- 
wuje się je wraz z klockami porównawczymi w warunkach zapewniających 
temperaturę ok. 227C i wilgotność wzlędną powietrza nie niższą niż 95%. 

Po upływie miesiąca od daty smarowania próbek, łupie się je w celu 
określenia procentu śmiertelności larw. Za wykazujące cechy przydatności 
do dezynsekcji drewna należy uznać te preparaty, przy których średnia 
śmiertelność larw w klockach powlekanych przekroczy znacznie średnią 
śmiertelność larw w klockach porównawczych. Porównania takie należy 
robić w obrębie poszczególnych serii próbek, w których obsadzono larwy 
w tej samej odległości od powierzchni obłej wyrzynków. W wypadku 
stwierdzenia cech przydatności do dezynsekcji drewna trzeba prowadzić 
dalsze próby, mające na celu określenie liczby powlekań, przy której ma 
miejsce pełna śmiertelność larw. 
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Краткое содержание 

В работе представлены результаты исследований дезинсекции древесного сырья 

заселённого насекомыми — техническими вредителями. Опыты проводились с точки 
зрения эффективности дезинсекции древесины в результате покрытия её поверхности 
жидкими препаратами. Исследовались следующие возможности: 

— возможность борьбы со взрослыми особями в моменте их массового налёта на дре- 
весину; 

— возможность ликвидации личинок в период их питания под корой; 
— возможность ликвидации личинок питающихся уже в древесине; 
— возможность десинсекции сырья в период, когда насекомые уже готовятся к вы- 

лету из древесины. 

Эффективность исследуемых средств была рассмотрена в связи со способом бу- 

рения ходов отдельными видами, а также в зависимости от степени развития мест 
питания. 

В работе, кроме того, представлен метод лабораторных исследований пригодности 
химических препаратов для дезинсекции древесины с повышенной влажностью. 

Целью этого метода является выделение соответствующих средств для полевых 

ОПЫТОВ. 

Summary 

The paper presents results of studies on the disinsection of wood raw material 
invaded by insect technical pests. Trials were designed to determine the effectiveness 
of wood disinsection with the aid of covering its surface with liquid preparations. 
Following possibilities were examined; 
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— possibility of the control of adults at the time of their massy invasion on 

wood; 

— possibility of kiiling larvae during their feeding under bark; 

— possibility of killing larvae during their feeding in wood; 

— possibility of tne disinsection of wood at the time when insects are ready 

for leaving it. 

Effectiveness of preparations tested was discussed in relation to the way of 

hollowing tunnels by individual species, as well as in relation to the advancement 

in feeding. | 

The paper describes, besides, a technique of laboratory studies on the usefulness 

of chemical preparations for the disinsection of wood with increased moisture. The 

purpose of this technique is to screen preparations suitable for field tests. 
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