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Przez wiele Iat A. diaperinus był notowany jako
szkodnik przechowywanego ziarna i produktów zbożowych (12). W latach 5O-tych zanotowano jego występowanie w brojlerniach w USA (13). Obecnie jest
on jednym z najczęściej spotykanych chrząszczy
w fermach produkcj i drobiu w USA (3, 24). Chrząszcz
ten (ryc, I,2 i 3) długo uważany był za fitofaga i saprofaga. Dopiero w 1958 r. (1a) stwierdzono,żemoże
on atakować chore i martwe kury. Pleśniakowieclśniący jest jednak szczegolnie grożny jako potencjalny
nosiciel takich czynników chorobotwórczych jak bakterie (głównie z rodzajow Escherichia, Salmonellae,
B aci]]us, S treptococcus), wirusy (wywołuj ące chorob ę M areka, Gumb oro, zakażenia reowirrrs owe, choro bę Newcastle, grypę ptaków), pasożyty Qak Eimeria,
larwy tasiemców Rai]]ietina sp. Choanotaenia sp.)
(2, 6, 8, II, I7 ,20). Poza tym owady te niszczą poliuretanowe ocieplenie budynków farmerskich drąząc
tunele w czasie wędrówek i przepoczwarzania się
(7,30).
W Polsce w latach sześódziesiątych podawano, że
owad ten występuje na wilgotnym zbożu ijego przetworach, rzadko powodując większe szkody. Jeszcze
na początku lat siedemdziesiątych w Polsce gatunek
ten występował sporadycznie. Jednak pod koniec lat
siedemdziesiąt i na początku osiemdziesiątych owad
tenzaczflwystępowac masowo w kurnikach i brojlerniach. Pietwsze dane dotyczące występowania pleśniakowca na terenie Polski pochodzą z dawnego województwa szczecińskiego, okolic Szczęcina i Stargardu. Stwierdzono tam masowe występowanie tych owadów (zarówno larw jak i postaci dorosłych) w brojlerniach w ściółcepod karmnikami w liczbie od 50 do

5000 osobników na 1 m'(20). Występowanie owada
stwierdzono również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (32). Autorki niniejszego artykułu
stwierdziĘ w latach 1999 -200 I występowanie pleśniakowca w wielu brojlerniach dawnego woj. warszawskiego. Z relacji właścicieliferm drobiarskich wynika, że nasilenie występowania tego szkodnika w ostatnich latach zwiększa się. Przy czym większośc chorób przeno s zony ch pr zez p le śniakowca występuj e równiez wśród drobiu w Polsce (29).
Ze względl na to, ze stosowane dotychczas insektycydy nie powodują długoterminowego efektu owadobójczego docierając tylko do częściosobników
w ściółceczy izolacji budynku hodowlanego, biologiczne metody wydają się być atrakcyjną alternatywą
(3 1). Brojlernie, podobnie jak inne pomieszczenia hodowlane, są dośćspecyficznym środowiskiem, gdzie
na stosunkowo małej powierzchnl zgromadzona jest
duża |iczba osobników. Inne czynniki niesprzyj aj ące
to wysoka temperatura, wilgotność, wysoki poziom
amoniaku i światło(3). Te specyficzne warunki ograniczaj ą występowanie wielu gatunków owadów, nicieni, bakterii, grzybów. roztoczy, pierwotniaków, które
mogłyby być wykorzystane w biologicznej regulacji
liczebności pleśniakowca lśniącego.

Bakteńe
Z danych piśmiennictwa wynika, że jedynym środkiem, który jest opatentowany do zwalczanla owada
jest bakteryjny preparat produkcji USA, zawierający
bakterie Baci]]us thuringiensis (15, 16). W preparacie
tym wykorzystane są zarówno spory jak i kryształy
deltaendotoksyny produkowane przez tę bakterię.

W dostępnym piśmiennictwie nie spotkano danych na
temat stosowania tego preparatu w praktyce.
Badania nad wrażliwościąlarwpleśniakowca lśniąthuringiensis w wacego na szczepy
wadzano w polsce
runkach laborat

(l8)

licznych białek (delta-endotoksyn) jest najprawdopodobniej wynikiem kwaśnegoodczynu jelita larw, co
nwytwarzapowoduje aktywację tyl
nychprzezszczepy B.
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Wan

wia,
nadto określonowrażliwośćlatw na handlowe bioprepar aty B iobit (produkow any pruez N ovoB i ocontrol)
Óraz kraj owy Thuri dan (pro dukow any pT zez P ab ianic kte Zakłady Farmaceutyczne ,,Polfa"). Obydwa prepar
mo

kii

Larwy chrząszczy okazały się w niewielkim stopniu wrażliwe na wszystkie
nowo wyizolowane szezepy B. thuringiensrs i całkowicie oporne na handlowe biopreparaty, Najwyższa
śmiertelnośćlarw wynosiła 9,9oń w przypadku zastosowaniazawiesiny szczępuo gęstości 1 x 109 spor/ml
nalezącego do III typu biochemicznego - B. thurinte procengiensis
wynosila
iy śmie
.,
'stosunkołusko skrzydłych szkodników.

grzybów w stosunku do pleśniakowca lśniącego prowadzono w warunkach laboratoryjnych w USA, w
Danii i w Polsce, Badania prowadzone w USA dotyczyŁy szczepow Beauveria bassiana izolowanych z
naturalnie zainfekowanych osobników muchy domowej i Atphitobius diaperinaspochodzących z brojlerni, Badano wpływ dawki, sposobu preparowanla grzyba, typu ściółki,stadium gospodarza i czasu po zastosowańiu grzybana śmierlelnośóchlząszczy i larw (5,
ż1). W Danii i w Polsce badano wpływ rożnych gatunków l izolatow gr zyb ów owadobój c zy ch na śmiertelnośćlar-w i chtząszczy Alphitobius diaperinus (22,
24). Wszystkie te badania wykazaŁy, że chrząszcze są
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Ryc. 3. Stadium poczwarki pleśniakowca lśniącego
Ryc.

1.

Postać dorosła pleśniakowca lśniącego

Ryc. 4. Hodowla kurcząt w jednej z brojlerni w okolicach
Ryc. 2. Różne stadia larwalne pleśniakowca lśniącego

Warszawy

(przy zastosowaniu grzyba Me th arizi um ani s opl i ae),
alarw I00% (przy zastosowaniu B. bassiana, M. anis op l i a e i P a e c i l omyc e s fari n o s u s) (22, 24), Naturalnie
występuj ące infekcj e w fermach drobiarskich byĘ bardzo niskie i obejmowały 50ń martwych owadów (infekcje grrybem B. bassiana), 3,3oń - (infekcje P. farinosus) i I,9Yo - (infekcje M. anisopliae) QĄ.

pienrotniaki
Badania wykazaĘ, ze w warunkach naturalnych na
populacj ach A. di ap einus paso Ąrtuj ą dwa pierwotniaki
Gregarina alphitobii sp. n. i Mattesia alphitobii sp. n.
(4). Naturalne infekcje populacji A. diaperinusprzez
G. alphitobiinie byĘ zbyt wysokie i wynosiły od 14,3
do 35% badanych owadów. Infekcje wywołane przez
M. alphitobii w hodowlach tych owadów w warunkach laboratoryjnych wynosiły 16% wśród dorosłych
owadów i87% wśród larw. Stwierdzono występowanie tych pierwotniaków w AĘce §igeria), Europie
(Francja, Polska, Niemcy), Ameryce Północnej (USA),
Azji (Indie, Wyspy Tonga). Eugregaryna G. alphitobii
pasożytuje w jelicie owadóą a neogregaryna M. a]phitobiiw ciele tłuszczowym. Przy ciężklch infekcjach
eu gre garyny p owo duj ą zniszczęnie komórek nabłonka jelita owada, neogregaryny natomiast - całkowite
zniszczentę ciała tŁaszczowego owada. Owady dorosły spożywające pokarm zakażony neogregarynami są
mniej żywotne, a samice - mniej płodne. Większą
śmiertelnośćstwierdzono wśród młodych stadiów larwalnych poddanych działaniu tego pierwotniaka (4).
W z ebrany ch chr ząszc zach i arw ach z fenn drob iu
w Arkansas, Północnej Karolinie i Nowym Jorku
stwierdzono infekcj e pr zez neo gTe gary ny Fari n o cys ti s
tri bo]ii, które wcześniejstwierdzono l rożny ch gatunków owadów z rodzajl TŁibo]ium (T castaneum, T
destructor, T confusum, T. molitoĄ. Wśród zebranych
i przebadanych larw A. di ap erinus stwierdzono infękcje od 44,4Yo w Arkansas do ponad 90oń w Nowym
Jorku. U zamierających larw stwierdzono średnio5,1
x 1 05 oocyst przypadających na j edną larw ę (25).
W latach 1990-92 badano infekcje pierwotniakami
larw i postaci dorosłych pleśniakowca w fermach indyków i brojlerniach w Północnej Karolinie. Okazało
się, ze A. diaperinusbyŁ powszechnie zakażany przez
eugre garyny G. a lph i to b i i i neo gre gary ny Farin o cys ti s
tri b o l i i Q). Z akażonę byĘ zar owno s tadi a arwalne j ak
i osobniki dorosłe, przy czym stadia larwalne zainfekowane były w większym stopniu. Wśród najmłodszych larw obserwowano również infekcje mieszane.
Infekcja dorosłych owadów i larw przęz eugregaryny
byławyższa (średniou dorosłych od 6,4 do I3,6Yo,u
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wlekłe infekcje osłabiające owada. Ęlko niektóre są
silnie patogenne. Eugregaryny mogą wpĘrvać istotnie na liczebnośćpopulacji gospodarza kiedyjest on
w niesprzyjających stresowych warunkach jak: duże
zagęszczęnie, brak pożywienia lub obecność innych
patogenów.

ilicienie
Nicienie pasożytujące na owadach od dawna przyctągają uwagę badaczy jako regulatory liczebności
pleśniakowca lśniącego.B adano wrazliwo śćr ożny ch
stadiów rozwojowych pleśniakowca na nicienie entomopatogennę Steinemema feltiae, S. glaseri i Heterorhabditis he]iothidis (10). Autorzy porażali różne
stadia rozwojowe owadów, różnymt dawkami larw inwazyjnych, w różnych środowiskach takich jak: bibuła filtracyjna, pożywka. ściółkaz brojlernt i nawóz
kurzy. Obliczyli LDro dla poszczególnych stadiów
owadów na rożnych podłożach dla trzech gatunków
nicieni. Zastosowali dawki od 1 do 5000 nicieni na
jednego osobnika. Stosując nicienie S. fa]tiaet H. he]i o th i di s uzyskali I 00% śmiertelności dla larw r ożny ch
stadiówprzy dawce 1000Ijs na 1 osobnika, a dla osobników dorosĘch przy dawce 5000Ijs/osobnika. Badano równieżwpŁyw temperatury na skutecznoścdziałania nicieni S. fa]tiae przectwko pleśniakowcowi
w kurnikach (9). Zastosowano dawkę 106 nicieni na
rrt' powierzchni. W temperaturzę 20"C uzyskano 84%o
śmiertelnośćlarw pleśniakowca,natomiast w temperaturzę 32"C spadła ona do 62%. Przy temperaturze
2 4" C gw aŁtowni e obniżyŁa się pr zeżywalno ść l arw inwazyjnych nicieni. W innych badaniach wykazano
zkolei,że w warunkach laboratoryjnych nicięntę S. fa]ti a e i H. b ac teri ophora są skuteczniej sze w temperaturzeżO"C niż w 30'C (28). Stosunkowo wysoka temperatura w brojlemiach (dochodząca czasem do ponad
30"C), szczegolnie w początkowej fazie cyklu produkcyjnego, moze stanowić pewne ograniczenie w stosowaniu nicieni do regulacji liczebności pleśniakowca.
Badano również w warunkach laboratoryj nych wrażliwośćrożnychstadiów rozwojowych szkodnika w stosunku do różnych ras i gatunków nicieni owadobójczychoraz skutecznośćbiopreparatów na bazie nicieni (22). Najbardziej patogenne okazały się gatunki
S. afIinis, S. carpcapsae, H, riobravaet H. indicaoraz
biopreparaĘ Ovinema i Nemaplus wyprodukowane w
oparciu o S. fe]tia, które w warunkach laboratoryjnych
powodowĄ I 00% śmiertelno śc larw i ok. 60%o śmiertelnośćcltrząszczy.

- od 1 6, 6 do 2 I,9oń) ntż pr zez neo gle garyny (średRoztocza
nio u dorosłych od 0,8 do I,sYo, u larw- od 0,3 do
W czasie badania ściółkipochodzącej z brojlerni
I2,3o^). Wyższy wskaźnik zakażęnia stwierdzono w
ferm
hodowli indyków wyizolowano roztocza Acai
brojlemiach niż w fermach indyków. Przy obecnym
larw

sposobie produkcji drobiu infekcje pleśniakowca lśnią-

cego przęz pierwotniaki nie będąw zfiaczący sposób
wpływały na populację tego szkodnika.

rophenax mahunkai, który pasozytował na jajach pleśniakowca (23, 26). Okazało się, ze jest to pasożyt
obligatoryjny, który zjada jajatego owada. Pasożytują

.ll
tylko samice. Wporównaniu z innymi gatunkami roztoczy jest on w stanie utrzymac się przy życiu przy
stosunkowo niskiej wilgotności względnej powietrza
(o ok. 20%) i temp. ok. 25'C. W warunkach laboratoryjnych spośród 25I złóż jaj pleśniakowca, 5lońbyło
spasożytowanych pTzezjedną lub więcej samic. Badano wpłyr,v pasożytowania A. mahunkai na rozwój
jaj pleśniakowca. Wśród 398 jaj z 44losowo wybranychzłoż(25 niespasożytowanych i 19 spasozytowanych) ze spasożytowanych jaj rozwinęło się tylko
23,98oń, podczas gdy z niespasozytowanych aż
72,69Yo (26). Autorzy uważają że wynik ten świadczy o potencjalnej możliwościzastosowania tego roztocza w biolo gicznej regulacj i liczebności pleśniakowca lśniącego.Dorosłe samice mogą jednak rozwijac
się również na jajach innych gospodarzy, nawet gdy
nie ma pleśniakowca. Sprzyjaj ącym czynnikiem wydaje się to,żerozwoj tych roztoczyjest szybszy (3-5
dni) niż rozwoj jaj pleśniakowca (5-7 dni) w temp.
23 -26" C i przy wilgotności względnej ok. 20Yo.
Na podstawie przedstawionych danych trudno
stwi erdzi ć, ktory z wymi enion y ch or ganizmów byłby
najbardziej skuteczny w regulacji liczebnościpleśniakowca lśniącego.Niektórzy autorzy uważajążegrzyby są najlepszym potencjalnym bioinsektycydem ze
względu nato,że mogąbyć produkowane w dużej ilości,są bezpieczne, mogą byc przechowywane przez
dŁuZszy c zas zachowując swoj ą p ato geni czno ść, m o gą
być preparowane w rózny sposób j ak również ze względu na to, ze niektore znichv,rykazująszczepową specyficznośćw stosunku do konkretnych owadów (5 ,27) .
Niemniej jednak w chwili obecnej do regulacji populacj i ple śniakowca lśniącego (A lphi to b i u s d i ap erin u Ą
opatentowany jest tylko preparat oparty na bakterii
Bac i l l us
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