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Nová technologie
fumigace dřeva proti kůrovcům
První výsledky testování použití přípravku
EDN v ochraně lesa v České republice
Václav Stejskal, Adam Jonáš, Jonáš Hnátek, Radek Aulický,
Milan Mochán, Ondřej Vybíral
Draslovka a.s., VÚRV, v.v.i., a ČZU v posledních dvou letech experimentálně zkouší nové fumigační látky a formulace
(BLUEFUME – stabilizovaný kyanovodík a EDN) a jejich aplikaci na půdu, sadbu, osiva a rostlinné komodity včetně
konstrukčního, obalového a částečně zpracovaného (vytěženého) dřeva pro fytokaranténní účely. Výzkum byl
podpořen i projekty MZe (NAZV) a v současné době MŠMT (TAČR). Z obou možných plynů BLUEFUME a EDN se
pro ošetření dříví ve formě výřezů jako nejvýhodnější ukázalo (na základě chemických vlastností a předběžných
testů v komerčních podmínkách) použití přípravku EDN. Při výzkumné spolupráci s Arcibiskupstvím pražským
(Lesní správou) byly jako první v Evropě v prvním pololetí tohoto roku (2017) provedeny experimentální zkoušky
fumigace v jejich lesích. Byla ošetřena neodkorněná kulatina pomocí EDN pod plachtou přímo v lese. Výsledky
iniciálních testů zaplynování přirozeně infestované kulatiny jehličnanů pomocí přípravku EDN jsou optimistické.
Ukázaly vysokou (100%) účinnost na několik druhů kůrovců (Ips sp., Pityogenes sp., Hylurgops sp.) a inhibici jejich
výletu ze dřeva již při několikahodinové expozici kulatiny. Je proto zajímavé si položit otázku, zda tento přípravek
nebude možné použít ke snížení negativních efektů kůrovcových kalamit.

Problém kalamity kůrovců
Příčiny a důsledky kůrovcových kalamit
jsou dobře známé. Plošné lavinovité šíření
kůrovců posledních let ohrožuje podstatu
lesních majetků a vlastníkům lesa přináší
obrovské finanční ztráty. Alfou omegou
v nelehké situaci měnících se přírodních
podmínek a nedostatků pracovních sil zůstává včasné vyhledání kůrovci napadených stromů a co nejrychlejší asanace tohoto kůrovcového dříví! Každý vlastník si
musí vyhodnotit účinnost jednotlivých postupů, vložených nákladů a jejich vliv
na skutečnou ochranu lesa. Na tomto místě
je třeba zdůraznit pojem „účinná asanace“
(usmrcení kůrovců). Je na osobním přístupu vlastníka, co považuje za asanaci. Počty a druhy obranných opatření, soustavné
kontroly a hlavně systematické vyhledávání napadených stromů zkušeným lesníkem
může zhatit neúčinná asanace. Je na místě
zpracování kůrovcového dříví ve stadiu
kukel a brouků harvestory, nebo vlečení
tohoto dříví při masívním opadávání kůry?
Kdy je na místě odvoz dříví a kdy jde jen
o přesun problému? Máme lidské kapacity?
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Alternativy k ošetření
dřeva v lese

Máme k disposici rychlou a účinnou asanaci při zachování ekologických nároků?
Stručný – a tím velmi zjednodušený – přehled možností ošetření co je a co není
k dispozici lesníkům, je shrnut v následujícím odstavci.

Je možné snadno ošetřit poražené dřevo
přímo v lese a zahubit škůdce tak rychle,
aby se zamezilo jejich vylétnutí a zpětnému
napadení a epidemickému šíření? Zatím
velmi obtížně! V následujících odstavcích
je popsán přehled současně dostupných metod a jejich výhod i technologických limitů.
■■ Likvidace odvozem nebo mechanická asanace: ruční odkornění škrabákem je
omezeno do stadia larev. Mechanické
odkornění adaptérem na motorovou pilu je
vysoce účinné, lze jej využít během celého
vývoje kůrovců přímo na pařezu. Zásadním limitujícím prvkem mechanické asanace je však produktivita a dostatek lidských kapacit.
■■ Chemická asanace postřikem POR
a insekticidní sítě: V současné době jsou
sice registrovány přípravky na ochranu
proti kůrovcům pomocí povrchového ošetření dřeva (kůry) postřikem, nicméně techniky jsou náročné na čas, dopravu postřikové kapaliny i manipulaci se dřívím.
Negativem postřiků je působení na necílo-
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vé druhy hmyzu (např. při úletu kapaliny
do okolí ošetřovaných stromů při postřiku
vlivem větru). Alternativní chemickou
ochranu přináší insekticidní sítě s dotykovým účinkem. Zásadním problémem
postřiků a zejména pak sítí je, že nezahubí
kůrovce uvnitř dřeva a ten může při další
manipulaci (abrazi ošetřené kůry) a převozech vylétnout a napadnout další stromy.
■■ Termální / mikrovlnné ošetření: Hloubkové ošetření dřeva teplem či mikrovlnným ozářením je možné na pile, ale ne
v lese.
■■ Fumigace: Jediným rychlým řešením
aplikovatelným přímo v lese jsou fumigační (plynné) insekticidy, jejichž malé molekuly relativně rychle pronikají celým profilem dřeva (kulatiny) a ihned hubí všechna
vývojová stádia škůdce (tj. vajíčka, larvy,
kukly a dospělce). Většina technologií
fumigací působí cíleně pod plachtou (tj.

není „úlet“ do okolních porostů s negativními efekty na necílové nebo dokonce užitečné druhy hmyzu). Metylbromid se celosvětově používal v plynné formě na hloubkovou
ochranu dřeva. EU však použití zakázala
z důvodu ničení ozonosféry. Po zákazu
metylbromidu se zdálo téměř nemožné
najít za něj stejně účinnou fumigační
náhradu. V současné době je totiž mimořádně obtížné a drahé vytvořit nové chemické produkty a aplikační technologie
umožňující efektivní ochranu dřeva
a komodit. V poslední době se však objevila perspektivní účinná látka a formulace
– EDN. První praktické zkušenosti jsou
předmětem tohoto článku. Metoda fumigace umožňuje v krátkém čase rychle asanovat velké množství kůrovcového dříví
s vysokou účinností na všechna vývojová
stádia bez nebezpečí vylétnutí a opakovaného napadení stromů při následné manipulaci. Neposkytuje ale reziduální ochranu. Navržená technologie použití EDN
však působí cíleně pod plachtou (tj. není
„úlet“ do okolních porostů s negativními
efekty na necílové nebo dokonce užitečné
druhy hmyzu).

Použitý přípravek EDN
(Ethandinitril) – charakteristika
EDN (Ethandinitril) má potenciální přínos jako multifunkční fumigant pro řadu
aplikací: půdy, obilí, dřevo a také proti
škále škůdců: hmyzu, háďátkům a hub
(plísně) a pro devitalizaci obilí (export/import). Předběžné studie prokázaly, že EDN
vykazuje vysokou toxicitu na všechna stádia testovaných druhů hmyzu: je přinejmenším stejně účinný jako metylbro-
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mid. Výhodou je, že EDN proniká do dřeva
rychleji než metylbromid. EDN působí
rychle: expozice pomocí EDN je od 10–24
hodin. EDN, podobně jako metylbromid,
hubí okamžitě všechna vývojová stádia
škůdce (vajíčka, larvy, kukly i dospělce).
Např. pro srovnání, fumigace fosforovodíkem vyžaduje také desetidenní fumigaci,
takže není vhodná pro rychlé ošetření komodit a dřeva před exportem. EDN je šetrný k životnímu prostředí. K hlavnímu rozkladu dochází ještě v průběhu ošetření,
tudíž koncentrace EDN na konci fumigace
dosahuje jednotek gramů na metr krychlový, což nebývá problém rychle a bezpečně
odvětrat. Zbylé EDN odvětrané do prostředí se při reakci se vzdušnou vlhkostí
rychle a samovolně rozkládá. Konečnými
rozkladnými produkty EDN jsou netoxické látky oxid uhličitý, čpavek a voda. EDN
nerozkládá ozonosféru. Rozklad účinné
látky (EDN)je rychlý a nenechává rezidua
EDN ve dřevě.

Validační a iniciální pokus
Popis ošetřovaného dříví
18. 5. 2017 bylo provedeno ošetření kůrovcem napadeného dříví na skládce v lese
u obce Libeř. Na skládce byly umístěny neodkorněné výřezy dvou druhů lesních dřevin: smrk ztepilý (Picea abies) o délce 4 m
a borovice lesní (Pinus sylvestris) o délce
4 m. Středový průměr výřezů se pohyboval
od 15 do 40 cm. Celkem bylo na skládce
umístěno 80 m3 dříví s „loading factorem“
62 %. Velikost skládky byla 12,5 x 4 x 2,5
metru a ošetřovaný prostor po zakrytí
plachtou byl 130 m3. Plachta byla umístěna
i ve spodu skládky tak, aby se omezily ztráty přípravku únikem do půdy.
Použitý pracovní postup (metodika) k ošetření
kulatiny pomocí fumigace EDN pod plachtou
ve validační studii
1. Sortimenty napadeného dříví (nejlépe
výřezy) se přiblížily na hromady na předem připravenou plachtu na odvozním
místě nebo manipulační ploše. (Pozn. Kůrovcové dříví by nemělo být zpracováno
technologií, při které opadává kůra s kuklou a broukem!)
2. Hromada se překryla plachtou, která
byla následně po obvodu zatížena zátěžovými pytli, a tím pádem i spojena se spodní plachtou. Lokální netěsnosti plachty
byly omezeny použitím lepicí pásky.
3. Byla přistavena tlaková kovová lahev
s fumigačním přípravkem EDN (výrobce
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Graf 1: Průběh koncentrací (g/m3) přípravku EDN během ošetření.
(A – pravá strana)

Graf 2: Průběh koncentrací (g/m3) přípravku EDN během ošetření
(B – levá strana)

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín).
4. Do připravených otvorů v plachtě
byly zasunuty aplikační a monitorovací
hadičky, prostor mezi hadičkami a plachtou byl následně utěsněn a do prostoru se
naaplikovala požadovaná dávka přípravku.
5. Fumigační expozice dřeva přípravkem EDN pod plachtou je 10–24 hodin.
Během fumigace byl prováděn monitoring
koncentrace EDN.
6. Byla odstraněna plachta a odvětrán
zbylý nerozložený plyn z prostoru pod
plachtou a ze dřeva (desorpce).

které vykazovaly napadení podkorními
škůdci. Tři smrkové výřezy byly náhodně
umístěny do skládky a tři výřezy byly ponechány jako neošetřená kontrola. Po ošetření a odvětrání byly vybrané výřezy ze
skládky vyjmuty a společně s kontrolními
výřezy byly rozřezány na čtyři díly o délce
1 metr. Následně byly vzorky převezeny
do skladu a zabaleny síťovinou, která zamezila úniku líhnoucím se podkorním
škůdcům. Následně byly v pravidelných
měsíčních intervalech prováděny kontroly
líhnoucích se škůdců.

Aplikace přípravku, měření koncentrace, délka
ošetření a vzorky dřeva
Pro fumigaci dřeva byl použit přípravek
EDN. Celkové množství naaplikovaného
přípravku bylo 6,5 kg s iniciální požadovanou dávkou 50 g/m3. Zahájení aplikace
bylo provedeno 18. 5. 2017 v 10:45. Aplikace byla prováděna ve dvou místech
na pravé a levé straně hromady ve výšce
cca 60 cm. Po naaplikování přípravku bylo
zahájeno měření koncentrace přípravku
uvnitř ošetřovaného prostoru. Měření koncentrace přípravku probíhalo v monitorovacích místech. K monitorování koncentrace byl použit přístroj Lumasense INNOVA
1412i, kterým se v pravidelných intervalech měřila střídavě koncentrace vpravo
a vlevo. Délka ošetření byla stanovena na
7 hodin 45 minut. Po uplynutí času bylo
provedeno odvětrání zbytků přípravku.
Ošetření dřeva bylo zaměřeno na podkorního škůdce lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Za tímto účelem bylo vybráno
pro ošetřování dřevo použité jako přirozené lapáky tohoto škůdce, které jsou používány v běžné lesnické praxi. Před přípravou skládky bylo vybráno 6 ks smrkových
výřezů o délce 4 m a průměru 25–30 cm,

Výsledky měření koncentrace EDN
V průběhu fumigace byla měřena koncentrace EDN. Nejvyšší koncentrace byla
naměřena na začátku ošetření v monitorovacím místě napravo. Dosažená koncentrace zde byla 49,2 g/m3. Graf 1A, B ukazuje průběh změn koncentrací přípravku
v průběhu ošetření. Během ošetření byl
dosažen CT – produkt u pravého monitorovacího místa 158,5 g*hod/m3 a u levého
monitorovacího místa 119,5 g*hod/m3.
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Výsledky biologické účinnosti EDN na kůrovce
Celkem byly provedeny čtyři kontroly
líhnutí podkorních škůdců. Poslední kontrola byla provedena 20. 9. 2017. (a) Ošetřené vzorky dřeva: Při kontrole ošetřených
vzorků nebyl nalezen žádný podkorní
škůdce (tj. 0 ks škůdců ze všech ošetřených
částí pomocí EDN pod plachtou.). (b) Neošetřené kontrolní vzorky: V kontrolních
neošetřených vzorcích bylo nalezeno celkem pět druhů podkorních škůdců: 1. lýkožrout smrkový (Ips typographus) (celkový počet nalezených dospělců při
kontrolách byl 224 ks), 2. lýkožrout lesklý
(Pityogenes chalcographus) (611 ks), 3. lýkohub obecný (Hylurgops palliatus) (11

ks), 4. kůrovec horský (Dryocoetes hectographus) (2 ks), 5. kůrovec pařezový (Dryocoetes cf. Autographus) (24 ks).

Závěr
První experimentální použití přípravku
EDN v lese na dřevo fumigované pod
plachtou ukázalo 100% účinnost na všechny přítomné druhy kůrovců, včetně lýkožrouta smrkového (Ips typographus).
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