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1 ÚVOD

Likvidaci lýkožrouta smrkového elektrickým proudem lze realizovat buď
způsobem přímým, nebo nepřímo, popř. kombinací obou. Jiným kritériem je
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likvidace ruční a likvidace mechanizovaná pomocí strojů specializovaných nebo
jen stávajících.

A. přímé způsoby:
1. Pomocí některých forem elektrických výbojů v plynech (popř. na površích

pevných látek).
2. Pomocí tzv. proudové rázové vlny.

B. nepřímé způsoby:
1. Pomocí vzduchového víru.
2. Pneumotermicky.
3. Paprskem přehřáté vodní páry.
4. Genenerací ozónu.
5. Generací superoxidového radikálu.
6. Změnou feromónové komunikace.

C. kombinované způsoby:
1. El. výboj + pneumotermický způsob.
2. Vzduchový vír +pneumotermický způsob.

2 VYHODNOCENÍ PLÁNU

Úkol pro plnění výstupů projektu Vyhodnocení

Budou probíhat laboratorní experimenty s cílem posoudit
účinky elektrického proudu na kůrovce a vyhodnocení
podmínek.

splněno

Dále se řešitelský tým zaměří na vodivost napadených
výřezů a účinnost metody v závislosti na stavu lýka (stupeň
napadení, opadávající lýko, rozvoj hniloby atd.).

splněno

Studium metod imobilizace brouků i larev. splněno

Vývoj komory pro studium elektrických proudových polí
v prostředí s brouky a jejich larvami (v lýku zdravém i
napadeném).

testováno pouze
orientačně s dostupnou
technikou

Studium transportu přídavných látek cévním řečištěm
dosud stojících stromů (napadených i nenapadených)

splněno

Společně s vyhodnocením budou formulovány i zásady
bezpečnosti práce, zejména s ohledem na druhou
navazující etapu, která bude probíhat v terénu.

nesplněno, protože
žádná z metod
nevykázala schopnost
praktického použití.
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3 VÝBOJE V PLYNECH

V rámci I. etapy řešení projektu „Metody likvidace kůrovce založené na účinku
elektrického proudu“ jsme se v první řadě zaměřili na možnost aplikace
elektrických výbojů v plynech. Těch fyzika plazmatu rozlišuje cca 12
základních druhů, ale některé z nich mají jeden i několik poddruhů. Některé
poddruhy mají ještě podpoddruhy. Jde tedy o mimořádně pestrý sortiment
fenoménů. Jen několik málo z nich je možno prakticky použít pro likvidaci
kůrovců při respektování pracovní bezpečnosti obsluhy a bezpečnosti požární.
Dominantní postavení mezi nimi má „jednopólový“ vysokofrekvenční jiskrový
výboj Teslova typu. (Jednopólovost je pouze formální termín. Jiskrové
jednopólové výboje neexistují.) Jmenovaný výboj má charakter a podobu na
fialovém pozadí jasně svítících vláken proměnné délky (pro aplikaci na kůrovce
do deseti cm) probíhajících v „klikatých“ paralelních svazcích (obr. 1). Fialová
barva převládající hmoty výbojového tělesa je pouze v čistém vzduchu.
Přítomnost přídavných látek barvu mění.

Obr. 1

Hoření výboje je provázeno charakteristickým zvukem. Fialové těleso výboje se
svítícími vlákny vychází z aktivní kovové elektrody, která může být vhodně
tvarována (obr. 2) a končí na elektrodě pomocné. Tou může být např. půda, kůra
stromů, popř. jiné předměty.
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Obr. 2

Ve svítících vláknech výboje je teplota o řádové velikosti prvních tisíců kelvinů.
Jejich přímý kontakt s živou hmotou, jmenovitě kusadly, nožičkami, popř.
ochlupením brouků, vede k upálení těchto orgánů. Kontakt zprostředkovaný
(např. výbojová vlákna vedená vedle brouka) je neúčinný. Přes vysokou teplotu
ve vláknech výboje celkový ohřev kontaktních látek je relativně velmi malý (cca
desítky kelvinů). Platí to o aktivní elektrodě i jejím protějšku, např. suché i
dosud živé kůře stromů. Oteplení samozřejmě ovlivňuje doba setrvání výboje na
daném místě.
Jiskrové výboje Teslova typu lze generovat nejsnadněji pomocí Teslova
transformátoru nesoucího mezinárodní označení TC (= Tesla Coil). Je to
zařízení, jehož princip pochází z poloviny předminulého století. TC sám o sobě
není schopen činnosti. K tomu potřebuje budicí jednotku. Ta může mít několik
forem. Nejstarší budiče byly tvořeny Ruhmkorffovým induktorem ovládaným
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Obr. 3

Wagnerovým střídačem. Pak následovala éra výkonových eklektronek,
tyratronů, tyristorů a triaků. V současné době je nejefektivnějším budičem TC
měnič NST (Neon Sign Transformer). Tyto přístroje se vyrábějí průmyslově a
v ČR jsou k dostání ve dvou formách a to tzv. těžké a formě lehké ve variantách
6, 8 a 10 kV. (Samotné TC se, pokud je nám známo, průmyslově nevyrábějí a
pro aplikace je nutná vlastní výroba).
Popsaný jiskrový výboj generovaný těžkou i lehkou formou TC byl v rámci
grantu aplikován na vzorcích (krátkých špalcích a sendvičích kůry) smrků
osídlených kůrovcem. Ukázka je na obrázku 3. Při aplikacích byly měněny
druhy aktivních elektrod a pracovní intervaly. Práce proběhly ve čtyřech sériích
na LDF ČZU Praha v Suchdole.

Výsledky jsou v přehledu jednotlivých laboratorních měření v líhních.
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4 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH POKUSŮ S ŽIVÝM LÝKOŽROUTEM SMRKOVÝM
A JEHO VÝVOJOVÝMI STÁDII.

4.1 Pokus č. 1

Celkem použito 6 ks špalků smrku ztepilého, které byly plně obsazeny
kůrovcem. Tři špalky byly ošetřeny a tři ponechány jako kontrolní vzorky. Jeden
ošetřený špalek byl odkorněn okamžitě po ošetření (a brouci dáni na zavrtání do
nového špalku, zda jsou schopni dalšího rozmnožování), druhý byl odkorněn po
72 hodinách a třetí po 168 hodinách a u těchto dvou byla navíc započítávána
plodnost, tedy počet potomstva (larev a vajíček) na matečnou chodbu. Souběžně
s ošetřenými špalky byly odkorňovány i špalky kontrolní.

Průměr špalků 40 cm, délka 44 cm, mocnost borky 7-9 mm, odlupčivá borka –
stádium: Vajíčka, larvy L1 a brouci

• Expozice výboji: 10 cm/sekunda
• Brouci:

• Nebyla pozorována okamžitá mortalita
• 73 % brouků se opět zažralo do nového špalku během 24 hodin

(kontrola 75 %)
• Vajíčka a larvy:

• 72 hodin po ošetření: Průměrně 15,2 potomků na matečnou chodbu
(kontrola 19,3)

• 168 hodin po ošetření: Průměrně 13,7 potomků na matečnou chodbu
(kontrola 14,0)

Pokus číslo 1 neprokázal účinek elektrického proudu na lýkožrouta
smrkového.

4.2 Pokus č. 2

Pro tento byly vybrány tenčí špalky s hladkou a tenčí borkou, s brouky
zažranými maximálně 24 hodin pro jejich snadnou lokalizaci i před odkorněním,
protože chodby dosahovaly maximálně 3 centimetrů délky. Také byla čerstvá
kůra vložena mezi dva kusy průhledného plexiskla, kdy horní měl otvor
(možnost přímého přístupu ke kůře), a i zde se nechali zažrat brouci.

• Průměr špalků 7 - 16 cm, délka 44 cm, tloušťka borky 2- 4 mm, hladká borka –
– stádium: Brouci, zažraní max. 24 hodin

• Expozice elektrického proudu cca 5 sekund, výboj aplikován přímo na závrt.
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• Expozice elektrickému proudu cca 5 sekund, výboj aplikován přímo na závrt
• „Sendviče“ s tloušťkou kůry 4-5 mm – Celkem/poškození/zdraví –

7/5/2
• „Tenká polena (č. 5,6,8) průměr 5-7 cm, tloušťka kůry 2-3 mm –

Celkem/poškození/zdraví – 10/5/5
• Střední polena (č. 7,9,10), průměr 13-16 cm, tloušťka kůry 3-4 mm,

Celkem/poškození/zdraví – 30/15/15

Hodnoceno cca 1 hodinu po ošetření, mortalita přibližně 50 %
Ačkoli zde docházelo k zhruba 50 % mortalitě, bylo nutné přímo vyhledávat
závrty a výboj aplikovat přímo na závrt po dobu několika vteřin, tento postup by
pro ošetření jednoho kmene zabral několik hodin.

4.3 Pokus č. 3
Bylo zvoleno několik špalků s různými stádii (larvy, imaturní brouci „zlatí“,
sklerotizovaní brouci a čerstvě zažraní brouci), špalky byly odkorněny zhruba tři
hodiny po ošetření a byla vyhodnocena mortalita. Kontrola byla provedena u
všech stádií 3 hodiny od ošetření.

Číslo
měření

Aplikátor Typ borky Průměr
špalku

Tloušťka
borky

Mortalita
mrtví/celkem

1 střední štětec odlupčivá borka 16 cm 4-5 mm 0/50 larev
2 planžeta odlupčivá borka 18 cm 5-6 mm 2/50 kukel
3 malý štětec odlupčivá borka 21 cm 5-6 mm 0/50 zlatých

brouků
4 malý štětec odlupčivá borka 22 cm 3-4 mm 0/30 zlatých

brouků
5 malý štětec hladká borka 18 cm 4-5 mm 0/50 černých

brouků
6 planžeta odlupčivá borka 17 cm 3-4 mm 0/40 černých

brouků
7 planžeta hladká borka 7-13 cm 2-3 mm 3/14 čerstvě

zažraných
brouků
(kontrola 1/17
)
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Ani pro tento pokus nebyla prokázána mortalita nebo výraznější účinek
elektrického proudu na kůrovce, ačkoli byla testována různá vývojová
stádia a typy kontaktního zařízení pro aplikaci výboje.

4.4 Pokus č. 4

Přímý kontakt na hliníkové podložce byl otestován na kuklách, larvách a plně
sklerotizovaných broucích, kdy dospělí brouci byli schopni odolávat přímé
aplikaci výbojů v řádech desítek kV po několik vteřin. Jednalo se již o hodnoty,
které ohrožují člověka na životě, metoda je časově náročná a v terénu prakticky
neproveditelná. Stádia larev a kukel sice vykazovala okamžitou mortalitu, ale
tato stádia již není potřeba po odkornění hubit, protože jsou snadnou potravou
pro ostatní predátory, nebo nedokončí vývoj z důvodu dehydratace.

• Použito 50 ks černých brouků – 100 % mortalita: Po 3–5 sekundách
vystavení výboji

• Použito 50 ks larev – 100 % mortalita: Okamžitá

• Použito 50 ks kukel – 100 % mortalita: Okamžitá

4.5 Pokus č. 5

• Testováno na špalcích délky 44 cm, průměr 25 cm, borka odlupčivá, tloušťka
borky 5–6 mm, Expozice výboji: 15 cm/sekunda

• Vyhodnocení: 3 hodiny po ošetření a 24 hodin po ošetření

• Pro každou skupinu byly použity 4 špalky, jeden ošetřen a vyhodnocen po
třech hodinách + kontrolní neošetřený, druhý ošetřen a vyhodnocen po 24
hodinách + kontrolní neošetřený. Mortalita je tedy hodnocena mrtví
jedinci/celkový počet hodnocených kusů, v závorce uvedeny počty pro kontrolní
špalek, první dvojice je hodnocení po třech hodinách, druhá po 24 hodinách.

Skupina 1 – Vajíčka a larvy stádia L1

Mortalita 3/50 (1/50) / 0/50 (1/50)

Skupina 2 – Starší larvy stádia L2 a larvy stádia L3

Mortalita: 1/50 (0/50) / 0/50 (1/50)

Skupina 3 – Stádium kukel

Mortalita: 2/50 (3/50) / 1/50 (1/50)
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Skupina 4 – Zlatí brouci

Mortalita 0/50 (1/50) / 1/50 (0/50)

Skupina 5–12 hodin zažraní černí brouci

Mortalita 5/25 (1/25) / 4/25 (3/25)

Pokus realizován i na lýkožroutu lesklém a všech jeho vývojových stádiích,
také s obdobným výsledkem, kdy byla mortalita do 10 %, tedy neprůkazná.
I tento pokus provedený v řádech na stovkách jedinců prokázal prakticky
nulovou mortalitu po aplikaci výboje.

5 VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH MĚŘENÍ

Zajímavým poznatkem je, že při vystavení výboji cca 5–10 vteřin dochází
k zhruba 50 % mortalitě dospělců, kteří jsou čerstvě zavrtaní v čerstvém dřevě.
Jakmile jsou již svazky přerušeny larválními chodbami nebo je dřevo zavadlé,
k mortalitě nedochází. Pravděpodobně v čerstvém dřevě elektrický výboj spouští
něco, co kůrovce hubí (zalévání smůlou/vypařování látek v koncentracích, které
jsou toxické?), ale samotný výboj brouky nehubí.

Výsledky byly interpretovány při obhajobě projektu.

Během zkoušek se ukázalo, že maximální mortalitu brouků (i když v celku
nepříliš velkou) dávají jiskrové výboje z jediného pracovního hrotu náhodně
(nebo i záměrně) situované do blízkosti vletových otvorů na kůře nebo i přímo
do nich. Mortalitu by měla významně zvyšovat i „rychlost“ expozice neboli
pomalé skenování. Významný vliv zde má i znalost pravděpodobné polohy
brouků pod kůrou. To vše činí účinek případné hromadné aplikace jiskrových
výbojů málo efektivní. A to při ručním i strojním provedení. Tedy v těsné
spolupráci např. s harvestory. Tato spolupráce je (výhledově) zatížena
nebezpečím poruchy elektroniky vyvolané výbojem. Také stabilita výbojů
vyžaduje občasné a velice kvalifikované seřízení. Ruční aplikace přístrojů
k likvidaci kůrovce na bázi jiskrových elektrických výbojů Teslova typu
vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. Nezanedbatelnou položkou je také
problematika úrazové a požární ochrany a s tím související legislativy EU.
Podstatně jiná situace v mortalitě kůrovců a jejich larev je (měla by být) při
aplikaci jiskrových elektrických výbojů na sloupnuté (čerstvě i později) kůře. Při
tom není nutno exponovat (skenovat) systematicky celou plochu kůry, ale stačí
jen viditelní jedinci. To by mohlo pronikavě zvýšit účinnost aplikace a její
rychlost. Experimenty na sloupnuté kůře nebyly v I. etapě grantu realizovány.
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Pokud jde o bezpečnost (osob i zařízení) a potřebnou kvalifikaci obsluhy, jsou
požadavky stejné jako u kůry nesloupnuté.
I na sloupnuté kůře je možno aplikovat těžkou i lehkou formu TC. Ta lehká je
samozřejmě výhodnější. Ruční i mechanizované práce s TC je možno provádět
v kombinaci s jinou likvidační technologií, jak bude ještě uvedeno.

6 ORIENTAČNĚ ZJIŠTĚNÉ VYBRANÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRY DŘEVNÍ
HMOTY NAPADENÝCH I NENAPADENÝCH SMRKŮ

Relativní permitivita kůry i lýka: v rozsahu 2 – 3.
Navzdory polární podstatě látek na bázi celulózy a ligninu se vyschlá kůra
smrků jevila jako nepolární dielektrikum.
Rezistivita nenapadených stromů: ρ v běli 120-300 Ωm v závislosti na panující
fenofázi.
Rezistivita napadených stromů: 260 a více Ωm v závislosti na stupni napadení
(kůra i lýko).

7 LIKVIDACE KŮROVCŮ POMOCÍ ELEKTRICKÉ PROUDOVÉ RÁZOVÉ VLNY

Elektrická rázová vlna (rozlišují se RV napěťové a RV proudové) je v podstatě
elektrický výboj vedený v nějaké pevné nebo kapalné látce. Přes tuto příbuznost
s elektrickými výboji v plynech se mezi ně v plazmatické terminologii nepočítá.
Proudová rázová vlna je v podstatě pulzní proud vytékající ve velmi krátké době
z nabitého kondenzátoru. Ten – na rozdíl od výbojů v plynech – může být
značně velký, což je limitováno rezistivitou látky, do níž ten proud teče. Tak se
dají, obvykle s periodou 1 sec, ovlivňovat děje a organizmy v látce se
vyskytující.

8 KŮROVCOVÉ DŘEVO NA LESNÍ SKLÁDCE - MOŽNOSTI ZABITÍ KŮROVCE A
LAREV ELEKTRICKÝM PROUDEM

Cíle práce bylo zjistit mortalitu brouka kůrovce a jeho larev při působení
elektrického proudu v sortimentech dříví na skládkách zvláště kolem lesních
cest, tedy v místě dobře dostupném. Jako zdroj proudu byl navržen přenosný
zdroj napětí 230 V.
Laboratorní provedení pokusu: hrotové elektrody na měděném drátu se zatlučou
z boku klády v řezu do prostoru běle dřeva těsně pod kůrou. Lýko bývá značně
poškozeno. Prstenec 10 elektrod na asi 5 m dlouhém měděném vodiči se připojí
k fázovému vodiči. Druhý stejný prstenec elektrod se připojí k pracovnímu
vodiči. Mezi prstenci elektrod je výřez dřeva s kůrovcem.
Základní vyhodnocení pokusu: Pokus byl neúspěšný, podíl zabitých kůrovců a
larev byl velmi malý. Základní provedení pokusu nelze v praxi využít pro
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likvidaci kůrovce. Výkon přenesený do klády je asi jen 5 wattů, dřevo je prostě
poměrně dobrý izolátor.

Obr. 9: Hrotové elektrody. Šrouby jsou vykovány do hrotů, mají matky a podložky, které pevně drží
Cu drát, aby nevznikaly přechodné odpory.

Závěr: Uspořádání pokusu nestačí na usmrcení významnějšího množství larev a
kůrovce. První pokus byl vyhodnocen tak, že larvy byly před pokusem mrtvé
z přirozených důvodů (suchá kůra, hniloba, predátoři).

Obr. 10 Realizace měření v laboratoři aplikované entomologie, ENTÚ BC AV ČR,  JČU
České Budějovice.

mailto:ENTÚ%20BC%20AV%20ČR
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9 PŘEHLED PRACÍ VYKONANÝCH V I. ETAPĚ PROJEKTU

-Konstrukce a realizace TC těžké formy s italským budičem.
-Konstrukce a realizace TC lehké formy s čínským budičem.
-Čtyři série měření na špalcích smrku s kůrou (v každé cca 6 špalků).
-Návrh a konstrukce aparatury s vířícím vzduchem.
- Návrh a konstrukce generátoru unipolární záporné koróny.
- Orientační měření permitivity a dielektrické polarizace na vzorcích napadené i
nenapadené smrkové kůry.
- Orientační měření rezistivity dřevní hmoty (běle) napadených i nenapadených
smrků. Rezistivita byla měřena klasickou Wennerovou metodou, přizpůsobenou
pro válcový kmen stromu.
- Přehled komponentů pro realizaci proudové rázové vlny dostupných na trhu.
Předpokládá se využití mimořádně velké proudové hustoty cestou vybíjení
kondenzátorové baterie. Dá se předpokládat, že tímto způsobem by se mohlo
dosáhnout proudové hustoty, smrtící pro brouky.
- Možnost likvidace výřezů sortimentů dřeva na skládkách.

Pořizování potřebného vybavení je mnohdy (zvláště časově) náročné. Některé
komponenty nejsou vůbec dostupné na trhu a je potřeba jejich zajištění
dílenskou výrobou. Na uvedeném principu jsou založeny například elektrické
ohradníky, které jsou ve velkém výběru na trhu. Měření bylo orientační, protože
byla využita také dostupná technika na ústavu.

10 VYUŽITÍ LESNICKÉ TECHNIKY PRO NÁSLEDNOU REALIZACI V PRAXI

Na průběžnou poradu spoluřešitelů projektu dne 12. 6 2019 na ČVUT v Praze
byli pozváni zástupci výrobců a dodavatelů lesnické techniky, kteří by byli
ochotni spolupracovat, pokud budou laboratorní zkoušky likvidaci kůrovce
působením elektrického proudu úspěšné.

SaneForest s.r.o. Ing. Jiří Holický – Na stojících stromech pomocí
vyvětvovače s použitím elektrocentrály Honda ve schopnosti aktivně zasáhnout
všechna vývojová stadia lýkožrouta. Včasná asanace napadených stromů
(drtinky na spodní části stromů) s využitím naší výzkumné techniky s účelem
zabránit, nebo omezit napadení dalších stromů a tím by se vynaložené náklady
vrátily. Posuvný systém vyvětvovače i při zvýšené hmotnosti techniky na
likvidaci kůrovce by nepoškodil kůru ve vazbě na oba druhy kůrovce jak
v dolní, tak i horní části stromu. Pro napájení by byl využit hnací agregát Honda.

Možnosti asanace kůrovce na stojících stromech nebyla dále zkoušena z důvodu,
že se neprokázala likvidace kůrovce na pokusných laboratorních špalcích.



GS LČR – 2/2019 Závěrečná zpráva

14

Praktický výstup měl být realizován ve III. etapě projektu ve vazbě na elektrický
vyvětvovač od SaneForest s.r.o.

Za Reparoservis spol s.r.o.: Miroslav Klásek: Pro případnou realizaci
doporučil mýtní harvestor ROTTNE H21D s hlavicí, která je vybavena 5
podávacími válci, jedním fixním a 4 pohyblivými odvětvovacími noži
s předpokladem odkorňování.

Za Ponsse Roman Křenek: s možností harvestorů, které mají kácecí hlavici
H7, která umožňuje sortimenty výřezů dříví odkorňovat. Těchto těžebních strojů
máme v lesním hospodářství 5 ks. Bylo domluveno, že provozní využití
likvidační komory pro aplikaci spalováním na odkorcích bude realizováno na
LZ Konopiště.
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Kontaktní osobou pro jednání je Radomír Ulrich, Mendelova univerzita v
Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno.

Spoluřešitelé závěrečné zprávy za I etapu realizace:

ČVUT FEL Praha, katedra fyziky: doc. Ing. Zdeněk Staněk, CS.; Ing. Jan
Koller, Ph.D.

ČZU – LDF Praha: Ing. Jiří Synek, Ph.D.;

AV Entomologický ústav Č. Budějovice, Laboratoř aplikované entomologie:

RNDr. Petr Doležal, Ph.D.; Mgr. Stanislav  Florián – Třeboň.

V BRNĚ DNE 21. LISTOPADU 2019 PROF. ING. RADOMÍR ULRICH, CSC.


