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„Kornikol”* — nowa broń do walki z cetyńcem 

„Корниколь” — новое оружие для борьбы с сосновым лубоедом 

„Kornikol' a New Weapon Against Blastophagus =? 

S łużba ochrony lasu w Polsce dostała ostatnio nowy skuteczny środek do zwal- 
czania jednego z najdokuczliwszych szkodników leśnych — cetyńca większego. 

Środkiem tym jest opracowany przez Pracownię Chemiczną Zakładu Ochrony Lasu 
Instytutu Badawczego Leśnictwa preparat „Kornikol', którego produkcję w skali 
przemysłowej uruchomiły Zakłady Chemiczne „Azot' w Jaworznie. Preparat jest roz- 
tworem DDT i HCH w olejach ciężkich z dodatkiem składnika ułatwiającego dyfuzję 
w głąb kory. 

Przy opracowaniu składu chemicznego „Kornikolu' położono główny nacisk na 
przydatność preparatu do zwalczania cetyńca na składowiskach niekorowanego su 
rowca sosnowego (składy tartaczne, składnice przejściowe itp.). Składowiska takie, 
o ile są położone wśród lasu lub przy lesie, stają się permanentnymi wylęgarniami 
cetyńca, który w sąsiadujących z nimi drzewostanach sosnowych wyrządza dotkliwe 
szkody. Szkody te polegają przede wszystkim na znacznym nieraz zahamowaniu przy- 
rostu drzew na grubość i wysokość, na deformacji pokroju drzew, a także na „dobi- 
janiu' sztuk, osłabionych przez inne szkodliwe czynniki. Przy bardzo silnym rozro- 
dzie szkodnika dochodzić może do zabicia drzew zupełnie zdrowych lub do takiego 
ich osłabienia, że stają się podatne na ataki innych owadów lub grzybów. Poważne 
szkody wyrządza cetyniec również na składowiskach. Zasiedlone przez niego drewno 
sosnowe zostaje opanowane przez grzyby wywołujące siniznę (gatunki z rodzaju 
Ophiostoma), co nieraz znacznie obniża wartość drewna. 

Wewnątrz lasu, z dala od większych ognisk rozrodu zwalczanie cetyńca, a Ściślej 
mówiąc utrzymywanie go w granicach zbliżonych do „żelaznego zapasu”, jest zada- 
niem stosunkowo łatwym. Dbałość o higienę lasu, wykładanie odpowiedniej liczby 
pułapek i ich terminowe korowanie wystarczają na ogół w zupełności do zapobieżenia 
większym szkodom. Inaczej przedstawia się sytuacja w tych partiach lasu, które 
przylegają do składowisk. Tutaj, wskutek nagromadzenia co roku olbrzymiej ilości 
materiału wylęgowego dla cetyńca, dochodzi do powstawania i utrzymywania sie 
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uciążliwych gradacji, których opanowanie wymagało do niedawna znacznego wysiłku. 
Walka mechaniczna polegająca na korowaniu dużych zapasów surowca, skuteczna 
zresztą jedynie przy zachowaniu odpowiedniego terminu i dużej dokładnośc* wyko- 
nania zabiegu, ze względu na swoją pracochłonność, mogła być tolerowa.a tylko 
z powodu braku innych metod ochrony drewna przed owadami Z drugiej strony, 
środki chemiczne używane z powodzeniem przeciwko innym owadom szkodliwym, nie 
mogły znaleźć zastosowania w walce z cetyńcem, bądź to z powodu szybkiego zaai- 
kania własności toksycznych w specyficznych warunkach składowisk, bądź też z po- 
wodu małego zasięgu działania, ograniczonego tylko do powierzchni zabezpieczonego 
materiału. 

Prace Zakładu Ochrony Lasu IBL zmierzające do opanowania trudnej sytuacji 
poszły w pierwszej fazie badań w kierunku utrwalenia toksycznych własności 
preparatów używanych do zabezpieczenia surowca przed cetyńcem. Wynikiem 
badań było opracowanie i przekazanie do użytku praktyki „metody trwałych powłok 
ochronnych”. Skuteczność tej metody była jednak uwarunkowana ścisłym przestrze- 
ganiem terminu wykonania zabiegu. Mianowicie, musiał on być wykonany bezpo- 
średnio przed rójką cetyńca lub w chwili jej rozpoczęcia, Wcześniejsze lub później- 
sze wykonanie zabiegu mogło znacznie obniżyć jego skuteczność. W obu bowiem 
przypadkach okres toksycznego działania preparatów nie pokrywał się z okresem 
trwania rójki, zwykle mocno rozciągniętej w czasie j część chrząszczy mogła wówczas 
zasiedlić surowiec dając początek nowej generacji. 

Dalsze prace Zakładu Ochrony Lasu szły w kierunku uniezależnienia się od ścisłej 
koordynacji terminu wykonania zabiegu ochronnego z porą pojawu cetyńca. Można 

  
Ryc. 1. Fragment korowiny dłużycy Ryc. 2. Fragment korowiny dłużycy 
z mygły kontrolnej nie zabezpieczo- z mygły zabezpieczonej „Korniko- 
nei chemicznie, otwory wylotowe ce- lem"; brak otworów wylotowych 
tyńca większego i pojedynczy otwór cetyńca i kózek 

wylotowy tycza cieśli 
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to było osiągnąć albo przez zwiększenie trwałości preparatów, albo przez nadanie 

im właściwości przenikania w głąb kory. Warunkom tym odpowiadał częściowo im- 

portowany preparat „Silvexol'. Wykazując cechę przenikania w głąb korowiny mógł 

być stosowany w okresie poprzedzającym bezpośrednio wylot młodych chrząszczy 

cetyńca, które w momencie przegryzania się przez zewnętrzną zatrutą warstewkę 

korowiny ulegały porażeniu. Efekt był jednak tylko jednostronny. Preparat bowiem 

ograniczał częściowo wylot cetyńca lecz nie zabezpieczał drewna przed deprecjacją. 

Wynikiem dalszych badań Zakładu Ochrony Lasu było opracowanie preparatu, 

który odpowiadałby wszystkim wymaganiom stawianym środkowi służącemu do sku- 

tecznego zabezpieczenia przed cetyńcem zarówno składowanego drewna, jak i drze- 

wostanów sąsiadujących ze składowiskami. Preparatem tym jest „Kornikol'. Jego 

wysoka trwałość w niekorzystnych warunkach składowisk pozwala na wykonanie 

oprysków ochronnych na pewien czas przed rójką szkodnika, uniezależniając tym 

samym zabieg od terminu rójki, którego ustalenie w praktyce jest bardzo kłopotliwe, 

a czasem wręcz niemożliwe. 

„Kornikol' charakteryzuje się wysoką zdolnością przenikania pod korę, zarówno 

wzdłuż chodników macierzystych cetyńca, jak i bezpośrednio w głąb korowiny. 

Dzięki tej właściwości może w pierwszym przypadku skutecznie dosięgnąć stare 

chrząszcze, które zdążyły wgryźć się pod korę jeszcze przed zabiegiem ochronnym 

i żerujące larwy, w drugim zaś porażać młode, wygryzające się chrząszcze." Ten 

Ryc. 3. Opryskiwanie _,,Kor- 
nikolem' przy użyciu opryski- 
wacza motorowego_ ,,Fontan"   

zespół korzystnych cech preparatu pozwala na swobodne operowanie nim w czasie, 

zależnie od aktualnej sytuacji. Innymi słowy zabieg może być wykonywany przed 

rójką, w pewien czas po rozpoczęciu rójki, a także w okresie poprzedzającym wylot 

młodych chrząszczy, W praktyce należy dążyć oczywiście do tego, aby nie dopuścić 

w ogóle do zasiedlenia drewna przez cetyńce, czyli opryskać jeszcze przed wiosen- 

nym lotem chrząszczy. Późniejsze bowiem zabiegi, a więc wykonane w czasie Trójki 

lub przed wygryzieniem się chrząszczy nowej generacji, wprawdzie zabezpieczają 

las przed nalotem szkodnika, nie chronią jednak dostatecznie samego drewna przed 

deprecjacją. 
Przed oddaniem do użytku praktycznego „Kornikol'* był wielostronnie badany 

laboratoryjnie i w terenie. Przebieg i szczegółowe wyniki badań będą przedmiotem 

  

1 W badaniach terenowych stwierdzono, że wymienione stadia cetyńca były rzeczywiście porażone. 

41



osobnej publikacji naukowej. W niniejszym artykule przedstawione są pokrótce tylka 
badania terenowe „Kornikolu' przeprowadzone w 1961 r. 

Doświadczalne mygły ułożone z niekorowanych dłużyc sosnowych, opryskano 
w dwóch terminach: krótko przed rójką cetyńca większego i w około 2 miesiące po 
rozpoczęciu rójki. Drewno opryskane w pierwszym terminie oraz drewno z mygieł 
kontrolnych zostało bezpośrednio przed wygryzieniem się młodych chrząszczy cetyńca 
całkowicie okorowane i skontrolowane pod względem zasiedlenia, Kontrola wykazała 
bardzo silną redukcję zasiedlenia opryskanego surowca w stosunku do mygieł kon- 
trolnych. Na drewnie potraktowanym „Kornikolem' stwierdzono średnio 1,4 wgry- 
zień (chodniki macierzyste) cetyńca na jedną dłużycę, podczas gdy na kontrolnym, 
nie opryskanym średnio 177,4 wgryzienia. Redukcja zasiedlenia wynosiła więc średnio 
92,2%/0. Stwierdzono jednocześnie prawie całkowity brak zasinienia drewna opryski- 
wanego przy silnym zasinieniu drewna kontrolnego. 

Surowiec opryskany w drugim terminie oraz odpowiadający mu surowiec kontrolny 
został sprawdzony po całkowitym wylocie młodych chrząszczy, przy czym przed 
okorowaniem i kontrolą zasiedlenia sprawdzono nasilenie wylotu przez przeliczenie 
otworów wylotowych. Redukcja zasiedlenia była tu znacznie słabsza (średnio 54,9"/0); 
jest to zrozumiałe, ponieważ duża ilość chrząszczy wgryzła się pod korę przed 
opryskiem. W konsekwencji również zasinienie było tu silniejsze niż na drewnie 
spryskanym przed rójką. Zasadniczym jednak kryterium do oceny skuteczności za- 
biegu opóźnionego (to jest wykonanego w drugim terminie) jest ilość otworów wyłlo- 
towych cetyńca na dłużycach. Na surowcu spryskanym wynosiła ona około 14*/ 
w stosunku do surowca kontrolnego, z czego wynika, że nawet zabieg zastosowany 
z opóźnieniem poważnie redukuje wylot cetyńca. Należy przy tym zaznaczyć, że nie 
wszystkie chrząszcze, które opuszczają miejsce rozrodu, są zdolne do dalszej szkodli- 
wej działalności. 

Jak wykazały inne kombinowane doświadczenia terenowo-laboratoryjne, duża część 
młodych osobników, które zdołały przegryźć się przez zatrutą warstwę korowiny, 
ginęły już po wylocie. | | 
Podsumowując ten krótki opis wyników badań można powiedzieć, że zabieg 

ochronny przy użyciu „Kornikolu' wykonany przed rójką cetyńca większego po- 
wstrzymał całkowicie rozród szkodnika i w dużym stopniu zabezpieczył drewno przed 
sinizną, zaś zabieg opóźniony zredukował bardzo znacznie wylot cetyńca, wpłynął 
jednak tylko nieznacznie na ograniczenie rozwoju sinizny. 

W ocenie wyników zastosowania „Kornikolu'” w warunkach terenowych brali kilka- 
krotnie udział przedstawiciele zainteresowanych instytucji komisyjnie oceniając za- 
bezpieczony surowiec. Rezultatem pozytywnej oceny działania preparatu jest posta- 
nowienie całkowitego wstrzymania importu „Silvexolu' do walki z cetyńcem oraz 
powierzenia Zakładom Chemicznym „Azot”* produkcji „Kornikolu* w skali przemy- 
słowej. Przed najbliższą akcją zabezpieczania surowca na składowiskach (wiosną 
1962 r.) zostanie oddana do użytku szczegółowa instrukcja dotycząca zabiegów ochron- 
nych przy użyciu „Kornikolu'”. 

Na marginesie można jeszcze zaznaczyć, że Zakład Ochrony Lasu IBL wykonał 
wstępne badania nad zastosowaniem „metody trwałych powłok ochronnych” oraz 
„Kornikolu' w zatruwaniu pułapek przeciwcetyńcowych wewnątrz drzewostanów 
sosnowych. Otrzymane dotychczas wyniki wskazują na realne możliwości rozszerze- 
nia walki chemicznej z cetyńcem większym również i poza składowiska. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 18 września 1961 r.


