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Summary

l Thę sensitivity of the darkling lreetle (Alphitobius di
to ten field isolates of Bacillus thuringiensis (originatin
ph}lloplane ,niches of the Osola plain and soil samp
insecticides - Biobit and Thuridan, based on B. thu
conditions. The tested insect pests showed relatively |it
of observatioń after treatmeni) to both bioinsecticides a
crystal) mixture of B. thuringiensis finitimus (phylop
cases A; diaperinus (99%\ and T. molitor (12.3oń); th
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Istotnym wciĘ problemem hodowlanym i sanitar-
nym w intensywnej produkcji zwietzęcej, zwłaszcza
drobiu, jest występowanie pleśniakowca lśniącego
( A lp h i t o b i u s d i ap e r i n u s) or az mąc znik a młynark a ( Te,
nebrio molitor), które sąnajpclspolitszymi i kosmopo-
1 ity c znymi chr ząszc zami z r o dztny c z arnu cho w aty ch
( Ten e b r i on i d a e) zaste dlaj ącymi p omi e s zc z eni a pro duk-
cyjne i magazyny pasz (l4), Mechaniczne oddziały-
wanie chrząszczy na konstrukcje budowlane pomiesz-
czeń inwentarskich sprowadza się do ntszczęnla ma-
teriałów izolacyjnych i obniZenia właściwości termo-
izo|acyjnych obiektów nawet o 30oń (6).Liczna obec-
ność szkodników w przechowywanej paszy powodu-
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pióra (24). Owady te zjadając paszę podaną zwierzę-
iorn, zaniec zy szczają ją wylinkami, martwymi osob-
nikami, wydzielinami i odchodami oraz zakażająwt-
rusami, bakteriami, grzybami i pasożytami.

Pleśniakowce bywają zywicielami pośrednimi ta-

siemców z rodzajl Choanotaenia l Rai]]i etina oraz te-
zerwuarem oocyst kokcydiów (Eimeria qp.) i nicieni
Subu]ura brumpti (l7). W ciele larw mogą się też ku-
mulować rnikotoksyny. Negatywna rola pleśniakow-
ca lśniącego wiąże się przede wszystkim zprzenoszę-
niern u drobiu wielu chorób wirusowych (rrp. choroby
Mareka, choroby Gumboro, rzekomego pomoru dro-
biu, ospy i grypy) oraz chorób bakteryjnych (wywoły-
wanych przez pałeczkt Sa]mone]]a, chorobotwórcze
szczepy Escherichia coli, Ba us, Strep-
tococcus(I0,24). Postacie d sązkolei
żywicielami po średnimi tasiemców Hym en o l epi s fra-



terna, H, nana, H, mulata, Spirura rutipleuvites, Sptra-
c era s anguino] enta. W warunkach doświa dcza|ny ch,
w tłuszcŻu tych larw, stwierdzono rozwój riketsji cho-
robotwórczych np. R. mooseri. Owady zakażonę
patogenami mogąprzez dłuższy czas stanowić źródło
infelicji dla drobiu, ktory zakaża się podczas zjadani.a

zainfekowanych larw lub osobników dorosłych (5).

Pleśniakowce mo gą ponadto stanowić powazne zaglo -

żenie dla zdrowia lldzi,jeśli nawóz kurzy jest prze-
znaczany na pola w poblizu osad ludzkich. Dorosłe
osobniki i larwy mogą się wtedy łatwo dostać do po-
mieszczęń ludzkich i niepokoić ludzi (14).

W celu zlikwidowanta chrząszczy w brojlemi sto-

suje się chemiczne zabiegt opryskowe, które nte za-

*Śr" pio* adzą do całkowiteg o zulszczenia popula-
cji, gdyż zdarza się, że insektycydy nie docierają {o
ńiejic, w których szkodniki znajdująkryjówki,,,p. 4o
szcŹe|in w ścianach. Nieliczne osobniki przeżywają
te zablegt i już po 4-5 miesiącach w brojlerni p_onqw-

nie stwiórdza się ll,cznę larwy i dorosłe szkodniki. Po-
nadto owady bardzo szybko stają się opome na często
stosowane insekĘcydy ( 1 5, 28), Insektycydy ze wzglę-
du na swoje niespecyficzne, szerokie spektrum dzia-
łania powóduj ą Źaniec zy szczenle środowiska, elimi-
nację naturalnych wrogów danego szkodnika oraz
mogąwywoływaó Ltcznę zatructa ludzi i zwierząt.W
zw iązku z ty mi trudn o ś c i ami i eko 1 o gi c zny mi wymo -

gami ochrony środowis ka przed zanieczy szczeniami
Óhemicznymi pierwszoplanowe znaczefie maj ą obec-
nie integrowańe metody walki ze szkodnikami, w któ-

rych dominują biologiczne preparaty (ż0). Od wielu
lit, spory i krystaliczne białka (delta-endotoksyny)la-
se.rók Baci]lus thuringiensis, obecne sąw ponad 90%
preparatów bioinsektycydów stosowanych na świecie
(głównie w USA, Kanadzie,Niemczech i Francji) do

Ńalczanta larw owadow - szkodników i wektorów
chorób (8, 26). Biopreparaty, w przeciwieństwie do

chemicznych insektycydów, nie kumulują się w śro-

dowisku zewnętrznym i nie wyzwalająoporności u
zw alczany ch s zko dnik ów, a pr ze de wszystkim s ą, b e z-

plęczne,6o wysoce specyficzne i patogenne jedynie
-dla 

wąskiej grupy owadów, przeciwko którym sąkie-
rowane (9).

Dotychczas poznanym I szazepami B aci]] us thurin-
giensis wykazującymi aktywność wobec owadów z
izędu Co}eoptera są Bacillus thurinigensis tenebrio-
nis, B. thuringiensis doneganioraz B. thuringienis san
diego,który jak wykazały późniejsze badania, okazaŁ
się identyczny z B. thuringiensis tenebrionls (18).

Chrząszczobójczy szczęp B. thuringiens is tenebri oni s
o serotypie H 8a8b i patotypie C, który zostałwyizo-
lowan} Ż martwych poczwarek mącznika T. molitor,
char aktery zuj e s i ę zr o żntc ow aną aktywno ś ciąb ó j c zą
wob ec niektórych przedstawicieli stonkow aĘ ch (Chly-
somelidae), największą wobec larw stonki ziemnia-
czanej (Leptinotarsa decem]inatea), słabsze wobec
Epil abtna iarivesti s, (biedronkow ate, Coc cinelli dae)

oiaz T. mo]itor(2). W badaniach Hermstadta i wsp,

giensis kurstaki.

Materiał imetody
Szkodniki. Badane 1arwy chrząszczy pochodziły zho-

dowli laboratoryjnej Instytutu Mikrobiologii Uniwersyte-
tu wrocławs
ca lśniapego
drobiu w ok

nia odpowiedniej wilgotności dodawano liście kapusty oraz

kawałki jabłek; zwinięte arkusze papieru stanowiły kryjów-

wierzchnia liści, A" : Acer pseudoplatanus, S : Sorbus
aucuparia,F : Fagus si]vatica.

Wiażliwośc larw pleśniakowca i mącznika określano
wobęc B. th vjensisH-4'7 (PO 1 2 i PO 1 3 )

oraz 8 tzo|a l typu biochemicznego (fi-

zjologicznego), który obejmuje podgatunki japonensis,
joso,-jinghongiensts (OpA.l -3), II: kurstaki, kenyae, aiza-
'.ni,' 

Ś rńiyońi ens is, ńikubkaensj s, higo (OpS2-3 ), III : f-
-4) i F2).
etzy kosach agarowych w tem-
w c ia biotestów przesiewano



kazdego gatunku zawieszano w PF i badano w pH-metrze
(MP200, Mettler Toledo2000).

Wyniki iomówienie

We wszystkich doświadczeniach procent śmierlel-
ności skorygowanej larw pleśniakowca (A. diapheri-
nus) i mączntka (T molitor) był rowny procentowi
śmiertelności obserwowanej, gdyżw obu próbach kon-
trolnych (z wodą destylowanąi z zawiesiną szczepu
B. subtilis), po 30 dniach obserwacji, nie stwierdzono
martwych osobników. Larwy chtząszczy okazały się
w niewielkim stopniu wrażliwe na wszystkie nowo
wyizolowafie szczepy B. thuringiensrs i całkowicie
opome (brak śmiertelności) na handlowe bioprepara-
ty'fhuridan i Biobit (B. thuringiensis kurstakl), stoso-
wane w ochronie roślin do zwalczania larw łuskoskrzy-
dłych szkodników.

Naj wyższa śmierlelność larw pleśniakolvca wyno-
siła 9,9oń, natomi ast larw mąc zn lka l 2,3 oń, w obu przy-
padkach owady otrzymyw aĘ zawiesin ę szczępuOpF4,
należącego do III typu biochemicznego B. thurin-

(ab. 1). Szczepy I (OpA"1-2) i II typu
(OpS2-3) powodowały także podob-

ści obliczono z uwzględnienienr średniej Tab. 1. proce nt śmiertelności skorygowanej larw pleśniowca i mącznika zakaża_
śmiertelności kontrolnej (1). W celu nvch zawiesiną badanych szczepórv B. tlluringiensis. (n :90)

je na agar odżywczy (Dif'co) i inkubowano przez 24 godz.
w temperaturze ż7"C. Po namnozeniu przenoszono do po-
żywki sporr"rlacyjnej ( l6), następnie inkubowano zwytrzą-
saniern przez I20 godz, w tempelaturze 2B'C. Hodowle
dwulc-otnie odwirowyw ano przy 4500 obrotów na minutę,
otrzymany osad zawieszano w 40 rnl płynu fizjologiczne-
go (PF). Ztakprzygotowanej zawiesiny wykonywano sze-

reg rozcieńczeń i wysiewano je rra płytki z agaren w celu
ol<reślenia liczby spor, Zawiesiny stosowane w biotestach
zawierały 0.9-3,0x 1 08 endospor/ml.

Biotesty. Zawiesinę spor/kryształów delta-endoksyrry
l<azdego z 10 badanyclr szczepów B. thuringlcnsrs wpro-
r,r,adzano w ilości 2 i 4 nrl na płytki Petriego, w której znaj-
dolvało się ok, 5 g pokarnrr,r i 30 larw chrząszczy. Biopre-
paraty (Biobit i Tulidan), zarvierające spory B. thuringle-
nis ]<urstakii kryształy delta-endotoksyny, w dawkach 20 i
40 nrg Iozpuszczaoo rł, 10 rnl PF, a 5 ml nasączano pokarrn
chr ząszczy. Kazde cloświadczenie powtarzano dwukrotnie.
W doświadczeniach kontrolnych larwy umieszczano w szal-
kac]l z pol<armenr nasączonyln wodą destylowaną (kontr o-

la I) oraz r,ównolegle w szalkach z pokarmetlt z dodatkiem
zar,viesiny niekryształottvót czego (nieentomopatogennego)
szczepLr B, subti]isBOO3 (kontrola II). Obserwacje zywot-
ności larrv pror,l,,adzono przez 30 dni; procent śmierle]no-

sprawdzenia obecności laseczek w jeli- 
[m

tach testorł,arrych owadów. po 30 dniach
u,ybierano 1osowo z szalek Petriego ki1-

ka żywych i martwych okazów larw. Po
kilkakrotnym przepłukaniu larw desty-
lorr atlą wodą. ich jelita rozcierano ste-

rylnie na szl<ięłkach podstawowych w
kropli PF. Nllacerat wysiewano na płytki
,z agarem odzywczyn i inkuborvano w
telnperaturze 28'C przez 21 godz. Z
wyrosłych (róZnych morfologicznie) l<o-

lonii wykonywano pleparaty barwione
metodą Gramrrra, które obserlvowano w
mlkroskopie św,i etlnym.

W drugiej serii dośi,viadczeń,po prze-
analizowaniu wyników uzyskanych w
pierwszcj serii. szczepy B, thttringien-
.sń najbardziej i najmniej insektobójcze
dla A, diapherinusi T. nlo]itortestowa-
no w stęzeniach: .-l i0". -I l0.
-l l0^ i tl l0''1zawiesiny Sporotrzy-
mano przez zagęszczanle b ądź rozc ień -

czanie zawiesin uzytyclr do pierwszej
serii doświadczeń). Następnie dla tych
szczepów, uzywaja.c komputerowego
programu Simstat fol Windows, wyzna-
czono LI),,,, czyli dawkę spor/kryszta-
łów w zawiesinie powodującą śrniertel-
ność 50% populacji badanych lar-w.

W celu oznaczeniapH w jelicie (gdzie
następuje aktywacja protoksyn B, thu-
rngiensi) chrząszczy kontrolnych i po-
traktowanych zawiesiną szczepow B.
thuringienis, macerat jelit ze 100 laru

iaponensis, yoso,
jinghongiensis

kurstaki, kenyae,
aizawai, higo,
tukuokaensis,

sumiyosehiensis

wratislaviensis

3,3- (4,4)--

5,5 (5,5)

3,3 (2,2\

3,3 (1 ,1 )

0

0 (3,3)

6,6 (11 ,1)

8,8 (11 ,3)

6,6 (4,4)

6,6 (6,6)

5,5 (5,5)

5,5 (6,6)

7,7 (10,0)

9,9 (12,3)

1,1 (0)

2,2 (1,1|

1,1 (2,2|

0 (2,2|

0 (4,4)

1,1 (6,6)

0,98

0,9

1,5

1,3

2,6

1,9

1,5

3,0

1,2

1,0

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

0 pA,1

0 pA,2

0 pA,3

0 pS2

0pS3

0pF3

0 pF4

0pF2

P01 2

P01 3

Objaśnienia: * pleśniakowiec (A. diaphenus), ** mącznik (T. molito1,1



stosunkowo niska, jakkolwiek
ość larw chrząszczy nazakaża-

wołka zbożowego (Sitophilus granarius) i trojszyka
ulca (Tii b o l i um c o n fu s um) i spirzchela surynamskie-
go (Oryza sis) (2ż).

Obserw ść chrząszczy, ktorym po-



Wnioski

obserwowana zróżnicowana i stosunkowo niska
śmiertelność (w zakresie od kilku do kilkunastu pro-
cent) larw pleśniakowca lśniącego (Alphitobius dia-
pherinus i mącznlka mĘnarka (knebrio molitoĄ na
działante spor i krystalicznych białek (deltaendotok-
syn) badanych wrocławskich izolat ów B aci]]us thurin-
gensis jest najprawdopodobniej wynikiem kwaśnego
odczynu jelita larw, co powoduje aktywację tylko czę-
ści protoksyn wytwarzany ch przez te szczepy.
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COLES G.C., RHODES A.C., STAFFORD K. A.:
Aktywność preparatu closantel w stosunku do doj-
rzałychform Fasciola hepatica opornych na trikla-
bendazol. (Activity of closantel against adult tric-
labendazole-resistant Fasciola hepatica). Vet, Rec.
146,504,2000 (17)

Do zal,ażenia ślimaka błotniarki Limnea tnncatulaużyto jaj Fasciola hepati-

ca pochodzącej od orviec, u których stosolvanie tiabendazolu nie dało żadnych

efektólv terapeuĘczrryclr, Nowo narodzone jagnięta lv liczbie 24 zatażono per
o_sokoło 200 rrretacerkatiami w żelatynowych l<apsułkach Jagnięta przebywały
przez 9 tyg ua pastrł,isku, a następn ie w orł,czami. Po osiągnięciu r.vieku 12 tyg

podzielono jagnięta na 3 grupy: pienvsza grupa nie leczona stanowiła l<ontloLę,

w dnrgiej grupie zastosowano triklabendazo] w dawce 10 mg/kg masy ciała w

kombinacji z lewamizolenr. zaŚ w grupie trzeciej zastosowano preparat closan-

tel w dawce l0 mg/kg masy ciała Po 2 tygodniach zwierzęta zabjto i określono

liczbę przyrvr w wątrobie Triklabendazol redukował liczbę pasożytów o 33% w
porównaniu do kontroli, natotniast owce leczone preparatem closantel były caŁ

kowicie wolne od E hepatica.
G.

SHIBAHARA T., WADA Y., SUEYASHI M.,
OHYA T. M. ISCHIKA\ryA Y., KADOTA K.: Po-
stać jelitowa spirochetozy z dezynterią u bydła.
(Bovine intestinal spirochetosis with dysentery). Vet.
Rec. 146, 585-586, 2000 (20)

Brachysplra (Serpulina)wywohĄe zakażenia u świń, ludzi, psów, małp, szczu-

rów i wielu gatunków ptaków U 24-miesięcznychjałówek przebywajapych na

pastwisku wystapiła biegunka i spadek masy ciała Pomimo stosowania leczenia

konwencjonalnego przy użyciu sulfatnonometo]<syny z onnetoprimem objawy

chorobowe nie ustąpiły Po 30 dniach zwierzęta zabito, Z kału wyhodowano w

warunkach beztlenowych lv 37'C Bnchysplra sp Badaniem histologicznym

stwierdzono rozrost konrórek wydzielniczych nabłonka jelitowego, zwyrodnie-

nie i nadżerki nabłonka ielit, nacieki 1infocytów i makofagów w lalnha plo^

pria Część kryp jelitowych wypełniały złogi zwyrodniaĘch komórek nabłon-

kowych, komórck zapalnych i martrvych komórek. W jelicie gnLbym występo-

lł.ała duża ilość krętków, które też były obecne w cytoplazmie komórek gnrczo-

łowych jelit Badanie immunohistochcmiczne z użyciem surowic poliklonal-

nych dla B. hyodysenteriae i B. pi}osicoliwypadło dodatnio 
G,


