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BADANIA LABORATORYJNE AKTYWNOŚCI SZCZEPÓW
OWADOBÓJCZEGO GRZYBA PAECILOMYCES FARINOSUS W REDUKCJI
LICZEBNOŚCI PRUSAKÓW BLATTELLA GERMANICA L.
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W badaniach uwzględniono prusaki (В. germanica L.) oraz szczepy grzyba Paecilomyces
farinosus o różnej gęstości zarodników.
Szczepy doświadczalne P. farinosus pochodziły z Zakłdu Agrocenologii Instytutu Ekologii
PAN. Testowano 10 szczepów w 21 różnych gęstościach zarodników w pokarmie: po trzy z nich
w jednej i dwóch gęstościach zarodników oraz cztery szczepy - każdy w trzech różnych
gęstościach grzyba w podawanym owadom pokarmie. Badania prowadzono w warunkach labo
ratoryjnych na dojrzałych B. germanica L. o zróżnicowanym wieku i płci. Owady pochodziły z
hodowli laboratoryjnej, prowadzonej w Państwowym Zakładzie Higieny. Prusaki doświadczalne
przebywały w temperaturze pokojowej w litrowych słojach Wecka. Podawano im wodę oraz
rozdrobniony pokarm (mieszanka LSK) stosowany do karmienia zwierząt laboratoryjnych zmie
szany z określonym szczepem grzyba P. farinosus w stosunku 1 g preparatu na 4 g pokarmu. W
słojach umieszczano też uformowaną w harmonijkę bibułę, na której owady chętnie przebywały.
Ogółem testowi poddano 1400 osobników: 1050 żerowało na pokarmie z dodatkiem grzyba
0 określonej gęstości zarodników, a 350 stanowiło kontrolę, którym podawano tylko pokarm i
wodę.
WYNIKI BADAŃ
Przeprow adzone w w arunkach laboratoryjnych badania wskazują, że wrażliwość
prusaków (Blattella germanica L .) na podaw ane im z pokarm em różne szczepy grzyba
P. farinosus jest zróżnicow ana (tab. I, II, III).
D o czynników wpływających na śm iertelność prusaków zaliczono: 1) szczep grzyba,
2) ilość zarodników podaw anych w pokarm ie, 3) płeć badanych owadów oraz 4) czas
trw ania dośw iadczenia. O trzym ane wyniki wskazują także, że bardziej p o d a tn e na
porażenie grzybem były sam ce niż samice, gdyż w tych samych w arunkach dośw iad
czalnych wykazywały zazwyczaj wyższy p rocent śm iertelności.
W śród sam ic testow anych przy niższej koncentracji zarodników (tab. I, szczepy 1,
2, 9), po trzydziestu dniach obserwacji, śm iertelność prusaków w ahała się w zależności
od badanego szczepu P. farinosus od 8 do 24% , przy wyższej ilości zarodników od 12
do 20% , a w śród samców odpow iednio: 8 do 28% i 16 do 24%. Po pięćdziesięciu
dniach dośw iadczenia śm iertelność wśród samic przy dawce niższej, w zależności od
szczepu grzyba, wynosiła 28 do 40% , a przy wyższej 32 do 48% . U samców zaś
śm iertelność w tym czasie wynosiła, odpow iednio: 32 do 60% i 36 do 58% .
Z e szczepów 5, 7, 8 P. farinosus najbardziej efektywny w stosunku do prusaków
okazał się szczep 5. Przy gęstości zarodników 540 x 106, po trzydziestu dniach doświad
czenia, śm iertelność w śród sam ic wynosiła 44, a w śród samców 48% . Po 50-ciu dniach
śm iertelność w śród testow anych owadów wyraźnie wzrosła i wyniosła, odpow iednio: 96
1 100%. Szczep zaś 7 grzyba P. farinosus, m imo prawie czterokrotnie wyższej gęstości
zarodników w stosunku do szczepu 5, był mniej aktywny. Spowodow ał on śm iertelność
u badanych prusaków na poziom ie 48% u sam ic i 88% u samców.
Szczepy P. farinosus B ., Kosz., Ł i P b adano w trzech różnych gęstościach zarodników
tego sam ego szczepu. Poza gęstością wyjściową pod uwagę wzięto także prep araty z
podw ójną i p o tró jn ą ilością zarodników . O trzym ane wyniki (tab. III) wskazują, że
wyższą patogenicznością w stosunku do prusaków charakteryzują się tylko szczepy Ł i
P, wywołując znaczną śm iertelność u tych owadów. W zrost śm iertelności prusaków wraz
ze w zrostem gęstości zarodników danego szczepu grzyba i czasu trw ania doświadczenia
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Śmiertelność B. germanica L. (w %) żerujących na pokarmie skażonym różnymi
szczepami grzyba P. farinosus w dwóch gęstościach zarodników każdy.
Mortality of В. germanica L. (in %) fed food contaminated with various strains
of P. farinosus at two concentrations of spores.
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I I I . Śmiertelność B. germanica L. (w %) żerujących na pokarmie skażonym różnymi
szczepami grzyba P. farinosus w trzech różnych gęstościach zarodników każdy.
Mortality of В. germanica L. (in %) fed food contaminated with various strains
of P. farinosus at three different concentrations of spores.

Objaśnienia:
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-
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Puławy

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Uzyskane wyniki (tab. I) wskazują, że zbliżona śmiertelność wśród prusaków
wywołana u samic i samców przez szczepy 1 i 2 P. farinosus, po 50 dniach doświad
czenia, spowodowana jest prawdopodobnie różnymi czynnikami. W przypadku szczepu
2 byłaby to ilość zarodników w pokarmie, a w szczepie 1 - jego patogeniczność, co
wynika z prawie dziesięciokrotnie niższej zawartości w nim zarodników w stosunku do
szczepu 2.
Wśród szczepów P. farinosus badanych w jednej tylko gęstości zarodników dla
każdego szczepu (tab. II) najwyższą śmiertelność wśród prusaków wykazał szczep 5 Pfarinosus, który przy prawie czterokrotnie niższej gęstości zarodników (540 x 106) jak
w szczepie 7, po 50 dniach doświadczenia, dał 96% padłych samic i 100% padłych
samców. Jego znaczną patogeniczność w stosunku do prusaków zanotowano także po
30 dniach doświadczenia (tab. II).
W grupie trzeciej, na cztery szczepy grzyba P. farinosus testowane w 12 gęstościach
zarodników, tylko 2 spowodowały wysoką śmiertelność wśród prusaków: w szczepie Ł
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wystąpiła ona we wszystkich badanych gęstościach zarodników . Najwyższą jednak
zaobserwowano po zastosow aniu 90 x 106 zarodników w pokarm ie. N atom iast p a to 
geniczność szczepu P w yraźnie zaznaczyła się tylko w dwóch gęstościach zarodników ,
co może sugerować, że pierwsza ze stosowanych gęstości (20 x 106) jest niewystarczająca
do wywołania odpow iednio wysokiej śm iertelności u prusaków.
Oczywiście nie wszystkie z testow anych szczepów P. farinosus m ogą być w zięte pod
uwagę. D o zasługujących na zainteresow anie i mogących posłużyć do zwalczania
prusaków należy zaliczyć szczepy 5, Ł i P, a szczególnie dwa ostatnie, które przy
stosunkowo niskiej gęstości zarodników powodowały wysoką śm iertelność wśród
badanych owadów (tab. II i III).
Owadobójcze grzyby, jako m ikrobioinsektydy, wykorzystywane są już w walce z
różnymi gatunkam i owadów, a przede wszystkim ze szkodnikam i pow odującym i duże
straty w rolnictwie, leśnictwie, w upraw ach sadowniczych oraz z niektórym i ow adam i
o znaczeniu sanitarnym . Bajan i Kmitowa [3] zajmowały się wpływem grzybów
Paecilomyces farinosus i Beauveria bassiana na ilość i tem po składania jaj przez sam ice
stonki ziem niaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) oraz działaniem tych grzybów na
larwy wylęgłe z jaj złożonych przez samice narażone na kontakt z owadobójczymi
grzybami w okresie zim owania. A utorki te [2] omówiły także badania dotyczące
zwalczania stonki ziem niaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) za pom ocą różnych
szczepów P. farinosus. Bajan [1] badała również wpływ zakażeń następczych wywołanych
przez dwa gatunki grzybów owadobójczych należących do jednego rodzaju. Kmitowa i
Bajan [7] omówiły też wyniki dotyczące patogeniczności 36 szczepów gatunku В
bassiana. O kazało się, że z opracowywanych szczepów, w tym pochodzących z różnych
krajów, najwyższy wskaźnik patogeniczności dla stonki ziem niaczanej wykazywały
szczepy pochodzące z terenów Polski. N atom iast Kmitowa [6J przedstaw iła wyniki
doświadczeń przeprow adzonych na 15 szczepach grzyba P. farinosus. Obserw acje d o 
tyczyły produkcji biomasy, w ytwarzania zarodników przez poszczególne szczepy, zdol
ności kiełkow ania oraz ich patogeniczności dla chrząszczy Leptinotarsa decemlineata
Say.
Grzyby znalazły także zastosow anie w zwalczaniu szkodników leśnych. D uże
znaczenie m ają tu przedstaw iciele z rodzajów'Paecilomyces i Beauveria, atakujące stadia
rozwojowe owadów żyjących w glebie czy ściółce. W e Francji uzyskano 50% śm iertel
ność pędraków chrabąszczy po w prow adzeniu do gleby zarodników grzyba B. tenella
[5]. N atom iast grzyb B. bassiana wykorzystywany jest do zwalczania szkodników leśnych
[9].
W śród wielu czynników biologicznych, stosowanych do zwalczania szkodników
występujących w sadach, szerokie zastosow anie znalazły różne odm iany Bacillus thunngiensis Beri. Preparaty z tymi bakteriam i produkow ane są już na skalę przemysłową.
W Polsce wykorzystano je do redukcji liczebności szkodników żyjących w sadach [4,8].
Próbę oceny zdolności porażania prusaków (B. germanica L .) przez różne szczepy
grzyba B. bassiana podjęli Ż ukow ski i Bajan [10]. Uzyskane w w arunkach laboratory
jnych wyniki wskazują, że zdolność porażania prusaków przez poszczególne szczepy B.
bassiana jest zróżnicow ana, a właściwie dobrany szczep m oże regulować liczebność
Populacji tych owadów.

138

К. Żukowski, С. Bajan
WNIOSKI

Obserw acje dotyczące porażania prusaków przez różne szczepy grzyba P. farinosus
wskazują że:
1. M ożliwość porażania prusaków przez testow ane szczepy P. farinosus jest zróżni
cowana.
2. Tylko niektóre z badanych szczepów wykazują wysoką skuteczność w redukcji
liczebności doświadczalnych populacji prusaków.
3. N ajbardziej patogeniczne dla prusaków były szczepy Ł i P, k tóre przy stosunkowo
niskiej gęstości zarodników grzyba powodowały najwyższą śm iertelność.
K. Ż ukow ski,
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LABORATORY DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF THE INSECTICIDAL
FUNGUS PAEC1LOMYCES FARINOSUS IN REDUCTION OF BLATTELLA
GERMANICA L.
Summary
The strains of P. farinosus capable of killing the cockroach Blattella germanica L. were
selected. The experiment was carried out using mature insects in age groups and sex groups.
The results showed differences in the insecticidal capability of the tested strains in this
population of insects. Strains 5, Ł, P of P. farinosus were accepted as possibly useful against
Blattella since at relatively low concentration of spores they produced a high mortality of the
insects.
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