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Z doświadczeń nad chemicznym zwalczaniem w drewnie 

żerdzianki sosnówki (Monochamus galloprovincialis Ol.) 

Из опытов химической борьбы в древесине с черным сосновым усачом 
(Monochamus galloprovincialis Ol.) 

Some Experiments in Chemical Control of Monochamus galloprovincialis 
Ol. Inside Wood 

JW drzewostanach sosnowych osłabionych żerem owadów, szkodników 
pierwotnych, jak też szczególnie w drzewostanach uszkodzonych przez 

pożar, żerdzianka sosnówka należy do najpospolitszych szkodników wtór- 
nych. 

Jak do tej pory jedynym sposobem walki z nią jest usuwanie mart- 
wych i osłabionych drzew oraz wykładanie pułapek. Metody te mają 
na celu głównie ochronę drzew stojących. Brak jest jednak wystarcza- 
jących danych co do zwalczania omawianego owada w drewnie już przez 
niego opanowanym. Tymczasem często się tak zdarza, że leśnik staje 
przed problemem, w jaki sposób ratować większe ilości materiału okrąg- 
łego w chwili, gdy larwy żerdzianki sosnówki już weszły w drewno, 
a więc wtedy gdy korowanie surowca nie ma już większego znaczenia 
jako metoda walki z tym szkodnikiem. Stosowane w praktyce natych- 
miastowe przecieranie tego surowca z późniejszym obcięciem i spaleniem 
opanowanych przez larwy boków tarcicy jest niewątpliwie sposobem 
skutecznym, ale nie zawsze możliwym do przeprowadzenia ze względu 
na duże często odległości od tartaków, trudności wywozowe itp. W ta- 
kich przypadkach przydatna okazałaby się dezynsekcja drewna metodą 
chemiczną, w ten bowiem sposób zostałyby uratowane przed zniszcze- 
niem głębsze warstwy drewna, bez konieczności natychmiastowego prze- 

tarcia surowca. 
W zachodnich okolicach kraju żerdzianka sosnówka atakuje bardzo 

często nie tylko pojedyncze drzewa, ale całe drzewostany zniszczone lub 
silnie uszkodzone przez pożar poprzedzający porę lotu omawianego owa- 
da. Drzewostany takie usuwa się zwykle dopiero jesienią lub nawet zimą. 

W tym czasie głębokość, do jakiej dochodzą chodniki larw omawianego 

owada w drewnie przeważnie osiąga już swe maksimum. Toteż prze- 

tarcie takiego surowca, jak zresztą i chemiczna dezynsekcja drewna nie 

mają tu znaczenia jako metody zapobieżenia głębszemu zniszczeniu drew- 

na przez larwy. Niemniej jednak i w takich przypadkach wskazane by- 
łoby zastosowanie zabiegu chemicznego, w celu zabicia larw w drewnie. 
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Surowiec okrągły opanowany przez zerdzianke powinien by¢ prze- 
tarty najpóźniej do wczesnej wiosny następnego roku, po opadnięciu 
go przez tego szkodnika. W przeciwnym przypadku materiał taki stwa- 
rza niebezpieczeństwo opanowania przez żerdziankę innego składowane- 
go, a nie okorowanego surowca. Jeżeli jednak omawiany owad opad- 
nie drzewostan uszkodzony przez pożar na większej powierzchni, wte— 
dy zwykle nie nadąża się z przetarciem, a niekiedy nawet z wywózką 
materiału przed wiosną następnego roku. W takich przypadkach celo- 
wa byłaby chemiczna dezynsekcja opanowanego przez larwy drewna, 
w ten bowiem sposób odpadłaby konieczność przetarcia drewna przed 
wiosną następnego roku. 

Dezynsekcję należałoby przeprowadzić jeszcze w lesie. Stosowanie te- 
go zabiegu na składowisku tartacznym byłoby utrudnione ze względu 
na konieczność rozbierania mygieł. Dodać należy, że samo przetarcie 
surowca w chwili, gdy znajdują się w nim dorosłe larwy żerdzianki, 
powoduje śmierć tylko pewnej liczby zamieszkujących to drewno larw, 
natomiast pozostałe przy życiu przepoczwarczają się w materiałach tar- 
tych i dają początek nowemu pokoleniu chrząszczy, które mogą opano- 
wać znajdujący się na składowisku surowiec nieokorowany. Ponadto 
wraz z żerdzianką atakują drzewa na pożarzyskach i inne szkodniki (wy- 
karczak, szczapówka), w odniesieniu do których przetarcie surowca nie 
ma żadnego znaczenia jako zabieg mający na celu dezynsekcję drewna. 

Dezynsekcja drewna za pomocą środków chemicznych mogłaby zna- 
leźć zastosowanie także i względem pułapek, których nie zdążono oko- 
rować prze wejściem larw w drewno. W ten sposób zostały by urato- 
wane przed zniszczeniem głębsze warstwy drewna, dzięki czemu pułapki 
takie mogłyby być wykorzystane do innych celów, a nie wyłącznie jako 
opał. Tak np. drewno, które zostałoby zdezynsekowane preparatem ma- 
jącym ponadto własności zabezpieczające przed atakami grzybów, mog- 
łyby być wykorzystane do sporządzania w lesie różnych ogrodzeń. 
Trwałość takich ogrodzeń z pewnością będzie większa niż trwałość ogro- 
dzeń wykonanych z drewna, choćby nie uszkodzonego przez owady, ale 
nie zabezpieczonego przed atakami grzybów. i | 

Z powyższych względów celowe wydawało się przeprowadzenie doś- 
wiadczenia nad chemiczną dezynsekcją drewna opanowanego przez żer- 
dziankę sosnówkę. 

Zerdzianka sosnówka należy do grupy owadów, których larwy żeru- 
jąc w drewnie nie zatykają chodników zbyt szczelnie wiórami, a nawet 
chodniki te są częściowo wolne od wiórów. Zważywszy ponadto, że do 
chodników tych wiodą stosunkowo duże otwory na powierzchni drewna 
żerowiska w głębi drewna powinny być dostępne dla płynnych chemika- 
liów trujących już przy powierzchniowym potraktowaniu opanowanego 
surowca. Jeśli użyty preparat ma własności trucizny oddechowej, wy- 
dzielający się gaz może działać bez większych przeszkód na znajdujące 
się w chodnikach larwy omawianego gatunku. Dodać należy, że larwy 
zerdzianki okresowo powracają pod powierzchnię drewna w celu usu- 
nięcia na zewnątrz nagromadzonych w chodnikach wiórów, bądź gdy 
drewno nie jest jeszcze okorowane, w celu dalszego żerowania w łyku 
i miazdze. Zwiększa to możliwość bezpośredniego oddziaływania prepa- 
ratu na larwy. 
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Wydaje się, że w przypadku potraktowania drewna chemikaliami naj- 
mniej na działanie trucizn są narażone larwy dorosłe, przebywające 
w kolebkach poczwarkowych. Kolebki poczwarkowe odgrodzone sa od 
powierzchni drewna warstwą nie uszkodzonego drewna, grubości do oko- 
ło 1 cm, a od strony chodnika zamyka je korek z dość szczelnie ubitych 
wiórów, kału i mączki drzewnej. Ten moment został więc wybrany do 
przeprowadzenia prób. 

Doświadczenia przeprowadzono w nadl. Trzebień (OZLP Wrocław). 
16 maja 1958 r. posmarowano żerdzie różnymi preparatami. 

Nazwa preparatu | Liczba żerdzi 

Xylamit popularny 

Tetra 3 

Ażotox 40% 

Karbolina zwyczajna 

50%, emulsja karboliny zwyczajnej 

250% emulsja karboliny zwyczajnej 

000%, emulsja karboliny ОМК 

H
H
 

O
F
 

WB 
BD
 

KM 
M
 

Cztery żerdzie wyłożono jako porównawcze. 
Żerdzie przed potraktowaniem preparatami okorowano. Wszystkie 

żerdzie (D 10—14 cm) wyrobiono tuż przed omawianym zabiegiem z so- 
sen obumarłych lub silnie uszkodzonych przez pożar przyziemny wiosną 
1957 r., a bardzo licznie opanowanych przez żerdziankę sosnówkę latem 
tego samego roku. W chwili smarowania żerdzi w drewnie znajdowały 
się larwy omawianego gatunku, przygotowujące się do przepoczwarcze- 
nia. Zarówno potraktowane żerdzie, jak i żerdzie porównawcze ułożono 
na legarkach tak, by wzajemnie się nie dotykały. 

Wymienione emulsje karboliny zwyczajnej i karboliny DNK przygo- 
towano z karboliny produkcji Cieszyńskich Zakładów Przemysłu Tere- 
nowego (data produkcji: karboliny DNK — marzec 1956; karboliny zwy- 
czajnej — 8 kwiecień 1957 r.). | 

Jak wykazały doświadczenia (1), preparaty Tetra 3 i Xylamit popu 
larny nadają się do dezynsekcji powierzchniowych warstw drewna opa- 
nowanych przez wykarczaka, a także do dezynsekcji drewna opadniętego 
przez drwalnika paskowanego. Do dezynsekcji drewna opadniętego przez 
ostatnio wymienionego szkodnika nadają się również emulsje karboliny 
DNK (2). Zarówno wykarczak, jak i drwalnik występują bardzo często na 
pożarzyskach wraz z żerdzianką sosnówką. 

We wrześniu 1958 r. przeprowadziłem kontrolę skuteczności zabiegu. 
Ponieważ żerdzie zostały potraktowane w chwili przygotowywania się 
larw do przepoczwarczenia, przeto jako sprawdzian skuteczności działa- 
nia poszczególnych preparatów można było przyjąć obecność oraz liczbę 
1. WOTÓW na powierzchni drewna, którymi chrząszcze wyleciały w ciągu 
ata. 
Wyniki oględzin przedstawiały się następująco. Na żerdziach potrak- 

towanych Azotoxem nie znaleziono żadnych otworów wylotowych. Na 
żerdzi (jedna z żerdzi zginęła w ciągu lata) potraktowanej preparatem 
Tetra 3 znajdowały się tylko dwa otwory wylotowe. Po kilkanaście otwo- 
rów wylotowych stwierdzono na zerdziach posmarowanych Xylamitem 
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popularnym, 50% emulsją karboliny DNK i karboliną zwyczajną. Powle- 
czenie żerdzi 25 i 50% emulsją karboliny zwyczajnej dało nikłe rezul- 
taty, aczkolwiek pewna liczba larw zginęła, to większość pozostała przy 
życiu, przepoczwarczyła się, a chrząszcze opuściły drewno w ciągu lata. 
Na żerdziach porównawczych, jak też i na innych żerdziach znajdujących 
się w pobliżu, otwory wylotowe żerdzianki wystąpiły bardzo licznie. W to- 
ku łupania żerdzi traktowanych nie znaleziono larw żywych. 

Z przeprowadzonych prób można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Jednokrotne i dokładne oraz obfite powleczenie powierzchni drew 
na preparatem Azotox 409%/, powoduje pełną śmiertelność znajdujących 
się w drewnie dorosłych larw żerdzianki sosnówki. W przypadku użycia 
preparatu Tetra 3 śmiertelność ta dochodzi prawie do 100%/e. Wymienio- 
ne chemikalia nadają się więc do dezynsekcji drewna opanowanego przez 
zerdzianke sosnowke. 

2. W wyniku jednorazowego, obfitego posmarowania powierzchni drew- 
na Xylamitem popularnym, karboliną zwykłą i 50%, emulsją karboliny 
DNK ginie przeważająca ilość znajdujących się w tym drewnie doro- 
słych larw żerdzianki sosnówki. 

3. Potraktowanie (w warunkach jak wyżej) powierzchni drewna 25%e 
1 505 emulsją karboliny zwykłej powoduje śmierć tylko nieznacznej 
liczby larw dorosłych żerdzianki, natomiast pozostałe larwy przepoczwar- 
czają się bez przeszkód, a wylęgnięte z tych poczwarek chrząszcze opusz- 
czają drewno. 

Z Zakładu Ochrony Lasu. 
SGGW 
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Краткое содержание 

Проведенные опыты борбы с черным сосновым усачом дали следующие результаты: 

1. Однократное, но обильное и тщательное смазывание поверхности древесины пре- 

napatomM Azotox (Азотокс) 40% вызывает полную гибель, находящихся в этой дре- 
весине взрослых личинок черкого соснового усача. В случае использования препарата 
Tetra 3 (Тетра 3) смертельность доходит почти до 100%/. Названные химикаты 
могут употребляться, следовательно, для дезинсекции древесины, подвергнутой напа- 
дению черного соснового усеча. 

2. В результате однократного обильного смазывания поверхности «древесины хими- 
KaToM ksylamit popularny (ксиламит обыкновенный) полной харболкой обыкновен- 
ной и 50%/. эмульсией карболки ОМК. погибает преобладающее количество старших ли- 
чинок рассматриваемого вида. 
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3. Смазывание (в вышеупомянутых условиях) поверхности древесины 25/6 и 50% 
эмульсией карболки обыкновенной вызывает гибель только незначительного количества 
личинок черного соснового усача, в то время как остальные личинки без препятствий 
превращаются в куколку, а вышедшие из этих куколок жуки покидают древесину. 

Summary 

Performed trials of controlling the insect Monochamus galloprivincialis Ol. inside 
wood gave the following results, viz., 

1) careful and plentiful coating of the wood: surface once only with the insecticide 
Azotox 40%, caused full mortality of adult larvae. Application of Tetra 3 insecticide 
proved lethal up to nearly 100°). Therefore application of the two mentioned insec- 
ticides as disinfectants against infestation of wood with Monochaamus galloprivin- 
cialis Ol. is fesible; 

2) plentiful smearing of wood surface, once with common Xylamite, full common 
Carbolineum and Carbolineum DNK in 50%, suspension kills the majority of aduit 
larvae of the species; 

3) treatment of wood surface (under conditions as above) with common Carboli- 
neum in 250% to 50%, suspension implies mortality of only some inconsiderable num- 
ber of larvae of the insect, whereas the rest of them pupate unimpeded and the 
hatched imago emerge from wood.


