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Laboratórna práca bola uskuto nená so zámerom stanovi ú inok boritanov na škodcov,
ktorí sa neživia priamo drevom. Materiál bol ošetrený tlakovou metódou. Bolo zistené, že ošetrenie
boritanmi na zvládnutie výskytu formózskych termitov pod a sú asnej normy AWPAC31, poskytuje
vynikajúcu ochranu i proti švábom-Blattella Germanica. Po dobu pôsobenia 28 týžd ov sa dosiahla
innos 98,3%.
BÓR je prvok, ktorý sa bežne a v zna nej miere nachádza v životnom prostredí a je
sú as ou zdravej výživy. Boritany sú považované za základnú výživu pre rast rastlín (Gouch and
Dugger 1954, Underwood 1977, Parr and Loughman 1983, Lovatt and Dugger 1984), ale bór je pri
vysokých koncentráciách toxický a v potravinárstve sa používa ako pesticíd viac ako 80 rokov a v
drevárstve približne 60 rokov. V práškovej alebo tekutej forme sa používa proti množstvu škodcov,
ako švábom, mravcom, blchám a suchým rybi kám, pri om svojím uvo ovaním poskytuje
dlhodobú ochranu (Mallis 1997). Pri ochrane dreva pôsobí proti termitom, drevokaznému hmyzu a
drevokazným hubám. Pre získanie uceleného preh adu o ochrane dreva boritanmi odporú ame
nasledujúcu literatúru : Carr (1959), Cockroft and Levy (1973), Barnes et al. (1989), Dickinson and
Murphy (1989), Drysdale (1994) a Lloyd and Manning (1995). Použitie boritanov v
predchádzajúcich aplikáciách vedie k hypotéze, že je ú inné vo i škodcom v domácnostiach, ako sú
napr. šváby.
Najbežnejší škodcovia v domácnosti patria do kme a Arthropoda, ktorý zah a triedy
Insecta (napr. mravce, cvr ky at .), Myriapoda ( alebo Chilopodia a Diplopodia, ako napr. stonožky
a tisícnožky) a Arachnida (napr. rozto e, pavúky a škorpióny). Geograficky najrozšírenejšie, pri om
ich výskyt je najobtiažnejšie zvládnu , sú šváby (Blattella Germanica). Z tohto dôvodu boli vybrané
ako najvhodnejší indikatívny a referen ný testovací organizmus. Šváby uprednost ujú vlhké
prostredie s priemernou teplotou okolo 21ºC (70ºF), o vysvet uje, pre o prednostne obývajú
moderné domácnosti (Mallis 1997). Tu sa pravidelne a asto zdržujú v elektrických zásuvkách,a
rozvodoch, pod krycími lištami, v dutinách stien, v inštala ných a kanaliza ných dutinách. Na
dôvažok toho, že sú jednoducho nepríjemným škodcom, môžu by i zdravotne nebezpe né. Sú
známe ako nositelia baktérií a iných chorôb a môžu by zna nými zdrojmi antigénov, schopných
spúš
alergie, astmy a ekzémy (Ogg et al. 1995).
Tradi nými metódami boja proti rozšíreniu švábov sú va ové roztoky a pesticídne spreje
(Ogg et al. 1995). Šváby a oastatní škodcovia si asto môžu vytvori vo i organickým pesticídom
odolnos . Pomalšie pôsobiace anorganické soli, ako boritanové prášky, takýto problém nemajú a
desa ro ia saúspešne používajú na ni enie domácich škodcov, ako sú šváby apod.
Na základe všeobecne známych poznatkov, že boritany ni ia hmyz a škodcov obecne, bolo
rozhodnuté vyskúma , i na zvládnutie výskytu škodcov, neživiacich sa drevom, môže slúži
boritanmi ošetrené drevo. Cie om tejto výskumnej práce bolo otestova túto hypotézu vystavením
štandardného indikatívneho testovacieho množstva organizmov ú inkom dreva ošetreného a
neošetreného boritanmi, a následne zisti rozdiely v úmrtnosti alebo schopnosti dokon životný
cyklus.
Materiály a metódy
Zostrojilo sa šes plastových inkuba ných komôr s prieh adnými vekami o rozmeroch

100x100x185mm (4x4x7.25 in.). Ako drevený materiál bolo použité masívne drevo z borovice
(druh južná žltá) o rozmeroch 50x100mm (2x4in.) ošetrené a neošetrené. Vodný roztok
oktoboritanu disodného tetrahydrátu bol aplikovaný tradi nou Bethel plnobunkovou vákuovo
tlakovou metódou. Koncentrácia bola pod a vyššie spomenutej normy AWPA C3, obsah B2O3
predstavoval 0,28 lb (127,12 g) na 1 stopu kubickú (28,37 l)-(AWPA 2000). Povrch bol vysušený, a
zbavený utierkou akéhoko vek možného vo ného bóru. Tak sa zamedzilo vytvoreniu situácie, ktorá
by v praktických podmienkach nemohla nasta . Vzorky boli v polovici pozd žne narezané, potom
rozrezané na asti 90x90 cm (3,5x3,5 in.) a poukladané do vrstiev s medzerami, aby pre šváby
vytvorili dostato ný priestor. Takto boli vytvorené všetky komory, aby sa maximalizovali priestory
a vytvorila dostato ná reprezenta ná hrazdená stena v laboratórnych podmienkach.
Šváby boli vo ne zozbierané v apartmánoch vo Fresne v Kalifornii, kde sa predpokladalo, že
predtým neboli vystavené ú inkom žiadnych pesticídov. Bol použitý test náhodnej kompletnej
vzorky s tromi replikátmi 20-ich švábov ( od 2-ého po 4-é vývojové štádium larvy ). Ako krmivo
bolo použité sušené krmivo pre psy a slané krekry, umiestnené ved a panelov. Ako zdroj vody
poslúžili mokré papierové obrúsky v miskách s vodou umiestnených na povrchu. Inkuba né
komory boli umiestnené v uzavretých tmavých skriniach pri teplotách od 12ºC do 31ºC (54ºF88ºF). Otvárali sa len pri dodávkach potravy a vody, alebo sa kontroloval zdravotný stav. Test trval
28 týžd ov. Po jeho ukon ení sa zrátal celkový stav sam ekov, sami iek a larví, pri om bol i
percentuálne vyhodnotený.
Výsledky
Po as prvých 12 týžd ov vä šina lariev dospela, pri om sa vyskytla ur itá úmrtnos .
Úmrtnos bola vyššia na ošetrených vzorkách dreva. Za 16 týžd ov nebol nažive ani jeden dospelý
šváb v ošetrenej vzorke. Za 24 týžd ov v neošetrených vzorkách sa našlo množstvo novo
vyliahnutých lariev, zatia o v ošetrených len jedna jediná sami ka. V 26. týždni neošetrené
komory obsahovali stále nové novonarodené larvy, v ošetrených prežila len jedna. Pri ukon ení
testu po 28 týžd och, v neošetrených komorách vzrástol po et švábov o 235% pri priemere 67 ks
švábov na komoru, pri om ich po et v ošetrených komorách klesol o 98,35% ( o 100% vo dvoch
komorách ), a len jeden jediný šváb prežil v jednej z troch komôr. ( Tabu ka 1 a Graf 1 ). Rozdiely
sú bez debaty signifikantné. Na dodržanie p-hodnoty 0.033 bol vykonaný t-test.
Tabu ka 1 : Po et sam ekov,sami iek a lariev, ktoré prežili v boritanom ošetrených a neošetrených
podmienkach :
Po et švábov
Komora

Za iatok
Týžde 0

Sam ekovia
Týžde 28

Sami ky
Týžde 28

Larvy
Týžde 28

Spolu
Týžde 28

%Celkom
Týžde 28

Ošetrená101

20,0

0,0

1,0

0,0

1,0

95,0

Ošetrená202

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Ošetrená301

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Celkom

20,0

0,0

0,3

0,0

0,3

98,3

Neošetrená102

20,0

1,0

3,0

101,0

105,0

-425,0

Neošetrená201

20,0

3,0

2,0

28,0

33,0

-65,0

Neošetrená302

20,0

2,0

3,0

58,0

63,0

-215,0

Celkom

20,0

2,0

2,7

62,3

67,0

-235,0

Graf 1 : Po et švábov, ktorí prežili :
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Diskusia a záver
Výsledky dokazujú, že drevo ošetrené boritanom môže poskytova ochranu pred švábmi v
jeho blízkosti. Južná žltá borovica, ošetrená plnou penetráciou, obsahuje pravdepodobne menej
boritanov, ako takto ošetrené ostatné komer né rezivo( poz.prekl. - obsahuje ove a viac živice ako
ostatné dreviny ). U iných drevín sa podobný obsah boritanov môže dosiahnu pri ove a nižšej
intenzite penetrácie. Americká norma AWPA 2000 pre obsah oktoboritanu disodného tetrahydrátu v
ošetrenom dreve je najvyššia na svete a bolo by zaujímavé porovna , i menej prísne normy v
ostatných krajinách dávajú taký istý dodato ný prínos. Dodato né testy by mali tiež zah
i
ostatné k ové živo íchy z triedy Arthropoda, ako pavúky a stonožky.
Tieto údaje môžu by využité majite mi nehnute ností, aby sa pri vyberaní svojich domovov riadili
i ochranou drevených astí boritanmi. Týmto dodato ným vlastnostiam by mali venova pozornos
najvyššieho stup a dôležitosti.
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