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Badanie nad zastosowaniem Dimilinu 

w ochronie lasu 

Исследования применения Димилина в защите лесов 

Studies on the application of Dimilin in forest protection 

poczawszy od lat pięćdziesiątych wielu autorów (18, 20) sugerowało, 

że w najbliższej przyszłości należy oczekiwać zastosowania hormonów 

w ochronie roślin. Po zsyntetyzowaniu znacznej ilości hormonów juwe- 

nialnych, tzw. juwenoidów, np. ZR 575, Altosid, Metopren i in., praktyczne 

ich wykorzystanie stało się rzeczywistością (7, 9, 16). Słabą stroną juwe- 

noidów jest jednak skuteczność działania dopiero na ostatnie larwalne 

stadia rozwojowe szkodnika oraz zbyt szybki ich rozkład. 

Znacznie lepsze rezultaty mogą dać natomiast związki hamujące lub 

uniemożliwiające działanie hormonów w organizmie owada. Znanych jest 

już kilka tego rodzaju regulatorów wzrostu, jak np. PH-60-40 dobrze zwal- 

czający gąsienice motyli szkodników leśnych (8, 11), czy opatentowany 

ostatnio związek firmy Bayer hamujący rozwój mszyc i roztoczy (10). 

Jednakże na szerszą skalę zastosowany został dotąd w praktyce ochrony 

roślin tylko preparat Dimilin produkcji firmy Philips-Duphar. 

Substancją czynną Dimilinu jest diflubenzuron, działający żołądkowo, 

hamujący wytwarzanie chityny, co uniemożliwia normalne wylinki larw 
i powoduje ich śmierć. Poza tym ma jakoby także właściwości jajobójcze, 

a-także sterylizujące. Jak podaje fabryczna instrukcja (15), Dimilin nie 

ma fitotoksycznych właściwości, nie działa letalnie na pożyteczną ento- 

mofaunę i organizmy wyższe i stosowany jest w bardzo niskich dawkach, 
do 300 g/ha. 

Dotychczasowe badania wykazały dobrą skuteczność Dimilinu szcze- 
gólnie w zwalczaniu gąsienic motyli szeregu gatunków szkodników leśnych 

_oraz nielicznych: larw błonkówek i chrząszczy (1, 2, 3, 5, 12, 19, 13). 
Wydaje sie, ze dalsze badania w ochronie lasu nad tym czesciowo 

sprawdzonym preparatem powinny iść w kierunku dokładnego ustalenia 

stopnia wrażliwości różnych stadiów rozwojowych badanych już gatun- 

ków, przetestowania wrażliwości dotąd nie badanych gatunków motyli 
oraz najważniejszych gatunków błonkówek i ewentualnie niektórych 

chrząszczy spośród szkodników leśnych, a także ustalenia wpływu Dimi- 
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inu na pożyteczną entomofaunę. 
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METODYKA BADAŃ 

Doświadczenia prowadzono na umieszczonych w naczyniach z wodą 
ciętych gałązkach, na które po ich opryskaniu wodną zawiesiną Dimilinu = 
w ilości 50 l/ha nakładano testowane owady. Śmiertelność testowanych . 

i kontrolnych owadów hodowanych również na ciętych gałązkach ustalano 
po 6—7, 12 i po raz ostatni po 19—20 dniach. Badano skuteczność dwóch 
dawek Dimilinu, a mianowicie zbliżonej do zalecanej 288 g/ha oraz bardzo 
zaniżonej dawki 43 g/ha. Dla szczegółowego porównania wrażliwości róż- 

nych stadiów rozwojowych gąsienic motyli posłużono się statystyczną 

metodą obliczeń Litchfielda i Wilcoxona (6) zmodyfikowaną przez Śliżyń- 
skiego i Lipę (14), wyznaczając średnie czasy: zamireania 50% larw (LT;,), 

a także 95% larw (LTy,). W badaniach stosowano próbkę fabryczną Dimi- 
linu oraz handlowy preparat Dimilinu 25 WP, które — jak wykazały te- 

stowania tych samych populacji owadów przy dawce 288 g/ha — okazały 
się równowartościowe. Mianowicie dla gąsienic (Ls) Lymantria dispar L. 
próbka fabryczna powodowała 95% śmiertelności w okresie cd 9,1 do 
11,0 dni, a preparat handlowy w okresie 9,5 do 12,0 dni, a dla gąsienic 
(L.) L. monacha L. odpowiednio 8,3 do 10,8 dni i 7,75 do 10,4 dni. 

Dla ustalenia wrażliwości owadów doskonałych pascżytniczej błon- 
kówki Coccigomimus turionellae L. karmiono je pożywką (1 g agaru +- 
-+ 100 ml H,O +- 50 g cukru -- 20 g miodu) opryskaną Dimilinem w daw- 
ce 288 g/ha, ustalając wpływ tego preparatu na owady doskonałe i ich 
potomstwo. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Dla ustalenia wrażliwości różnych stadiów gąsienic motyli wybrano 
gąsienice L. dispar i D. pini. Jak wynika z tab. 1 skuteczność Dimilinu 
dla gąsienic L. dispar w dawce 288 g/ha bya pełna w odniesieniu do 
stadiów L, do L,. Jednakże, jak wskazują na to dane dotyczące liczby 
gąsienic martwych po okresie 6—7 dni, zwiększające się liczby wylinek. 
oraz zróżnicowanie ciężarów wydalanych ekskrementów w doświadcze- 
niach i kontrolach, wrażliwość ich wyraźnie maleje z wiekiem. Potwier- 
dzają to także w zasadzie wyliczane średnie czasy zamierania (LT;, i LTy;). 
Odbiegający nieco od tej reguły wyliczony średni czas zamierania dla 
L. s spowodowany został niespodziewanie wysoką śmiertelnością tych 
stadiów już po czterech dniach od rozpoczęcia doświadczenia. Najwyraź- 
niej maleje wrażliwość gąsienic starszych począwszy od stadium Ly. 
W odpowiednim doświadczeniu z traktowanymi w stadium L, ; gąsieni- 
cami otrzymano w hodowli ok. 20% poczwarek. Stwierdzona wraz z wie- 
kiem znaczna odporność gąsienic L. dispar pozwala uznać za nieuzasad- 
nione stosowanie Dimilinu począwszy od stadium L,. Podobna seria do- 
świadczeń z nie testowanymi dotąd na Dimilin gąsienicami D. pini również 
potwierdziła malejącą wraz z wiekiem ich wrażliwość z tym, że gąsienice 
L, , wykazywały w zasadzie pełną odporność (tab. 2). Świadczą o tym 
zarówno wyliczone średnie czasy zamierania jak i stosunki wagowe wy- 
dalanych ekskrementów w poszczególnych doświadczeniach. Szczególnie 
wyrażna odporność gąsienic Lę ; związana jest z faktem, że w tym sta” 
dium gąsienice D. pini są już przygotowane do zimowania i wylinki 
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Tabela 1 
Wrażliwość różnych stadiów gąsienic Lymantria dispar L. 

przy dawce Dimilinu 288 g/ha 
Każdorazowo testowano 30 gąsienic 
  

  

  

          
  

o Sredni czas zamierania 
Gąsienice martwe 0. ye 

gąsienie wyliczany meto- 
Stadium końcowy dą Lichtfielda i Wileoxo- Ciezar |Liezba 
rozwojowe rezultat a ekskre- | wyli- 
gąsienicy po 6—7 | о © SUL) mentów | nek 

dniach 19. 20 (mg) (szt.) 
= LTy; LT 55 

dn:ach 

L Dimilin 18 30 7,0—10,3 13,0—17,2 260 0 

'~2 Kontrola 2 13 — — 840 20 

| Dimilin 16 29 3,3— 6,2 9,7—13,6 1300 13 
'—2 Kontrola 2 19 — — 2400 9 

L Dimilin 12 30 9,8—15,9 25,6—32,9 2100 9 
hon Kontrola 6 12 — — 4350 17 

Dimilin 23 15,8—22,8 29,0—35,2 3600 11 

"3 Kontrola 7 12 — — 4200 19 

przechodzą tylko wyjątkowo. W piśmiennictwie dotyczącym wrażliwości 
na Dimilin różnych stadiów rozwojowych gąsienic L. dispar spotyka sie 
sprzeczne dane. Vasić, Retnakaran i Fogal (8, 17) potwierdzają 
zmniejszającą się wraz z wiekiem wrażliwość gąsienic, natomiast Gra- 
nett i Retnakaran (5) nia zauważyli zmian wrażliwości gąsienic 
L. dispar związanych z ich stadiem rozwoju, podczas gdy u gąsienic 
zwójki z rodzaju Choristoneura stwierdzili nawet większą wrażliwość 
u starszych gąsienic. 

Najczęściej stosowaną w praktyce dawką Dimilinu jest 300 g/ha, jed- 
nakże zalecane są niekiedy i niższe dawki. Z rezultatów naszych doświad- 
czeń wynika możliwość stosowania na młodsze stadia gąsienic znacznie 

obniżonych dawek Dimilinu (tab. 3). Mianowicie już dawka 43 g/ha, 
a więc prawie siedmiokrotnie niższa od najczęściej stosowanej, nie tylko 
spowodowała istotne ograniczenie żerowania, co widać w ilości wydala- 
nych ekskrementów, ale także wywołała pełną śmiertelność gąsienic 

‚ израт oraz nie badanych dotąd gatunków D. pini i Phalera buce- 
phala L. 

_. Jak wynika z podstawowego mechanizmu działania Dimilinu na orga- 
nzm owadów, nie powinien on oddziaływać istotnie na nie przechodzące 
Wylinki stadia rozwojowe owadów. Przeprowadzone doświadczenia 
2 chrząszczami Hylobius abietis L. i Strophosoma capitatum Deg. rzeczy- 
Wiście nie ujawniły wpływu ani na śmiertelność tych chrząszczy ani na 
ich intensywność żerowania (tab. 4). Nie można jednak wykluczyć ewen- 
tualnego wpływu traktowania Dimilinem na płodność chrząszczy, gdyż 
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Tabela 2 

и 

Śmiertelność różnych stadiów gąsienic Dendrolimus pini L.. 

przy dawce Dimilinu 288 g/ha 

Każdorazowo badano po 30 gąsienic 
  

Stadium 

rozwojowe 

| Gąsienice Średni czas zamierania 
martwe dla Dimilinu (metoda Lit- 

  

        

Ciężar |Liczba 

ekskre- | wyli- 

  
  

gąsienic chtielda i Wilxona) 
(dni) mentów | nek 

po 6-7 |po 19-20 (mg) (szt.) 

dniach) dniach LT | LT; 

L Dimilin 7 30 7,3— 9,9 14,4—17,7 120 1 

| Kontrola 2 16 — — 720 12 

L Dimilin 4 30 7,8—10,9 15,9—20,3 240 0 

1-2 Kontrola 0 5 — — 480 11 

I Dimilin 1 Tbrak oznak — porażenia Dimilinem 1600 8 

'—4 Kontrola 1 2 2050 0 

Tabela 3 

Skuteczność różnych dawek Dimilinu na te same stadia larwalne 

u Lymantria dispar L., Dendrolimus pini L., Phalera bucephala L. 

Każdorazowo testowano po 30 gąsienic 

  

  
  

        
  

  

  

Gąsienice| Średni czas zamierania Ciężar 

О martwe | wyliczony metodą Lit- | eks- |Liczba 

Gatunek stadium _ (szt.) | chfielda i Wilcoxona | kre- | wyli- 

gąsienice u ole € "= at 
== | tów | (szt.) 

о = | 25 LT 59 LT); (тр) 

L. dispar Dimilin 288 g/ha 12 30 9,8—15,9 25—60—32,8 2100 9 

L._, Dimilin 43 g/ha 15 26  12,4—14,0 24,8—29,4 3200 5 

Kontrola в `12 430 17 

D. pini Dimilin 288 g/ha 7 30 7,3— 9,9 14,4—17,7 120 1 

L, SDimilin 43 g/ha 6 22 11,0—14,2 24,9—32,5 240 11 

Kontrola 3 16 720 12 

P. bucephala _ Dimilin 43 g/ha 6 30 7,8—10,9 15,9—20,3 380 9 
L, Kontrola. 2 10 880 17 
  

np. badania Weissa (19) wykazały, że traktowanie chrząszczy Agela- 

stica alni L. spowodowało, iż składane przez nie jaja miały wyraźnie ob" 

niżoną żywotność. Odnośnie larw gatunków z rzędu chrząszczy, jak podaje 

instrukcja (15) stosowania Dimilinu, mogą one wykazywać wrażliwość na 

ten preparat, np. larwy stonki ziemniaczanej. Przedstawione w tab. 
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Tabela t 

3 Wpływ Dimilinu na owady doskonałe Hylobius abietis L. 

& i Strophosoma capitatum Deg. 

Kazdorazowo testowano po 30 chrzaszczy 

  

Smiertelność chrząszczy 

  

  

Ciężar 0 
a 0 

Gatunek owada Dawka preparatu ekskre 
. mentów 6—7 19—20 

(mg) | Po | PR 
dniach | dniach 

288 g/ha 540 9,7 13,3 

H. abietis 43 g/ha 500 0,0 6,7 

kontrola 570 0,0 13,3 

| 288 g/ha 195 6,7 10,0 
S. capitatum 43g/ha 210 3.3 13,3 

kontrola 205 0,0 10,0 

Tabela 5 

Śmiertelność larw chrząszczy Anomala aenea L. 

w wyniku działania Dimilinem w dawce 288 g, ha 

W każdym doświadczeniu testowano 30 larw (Г) 
  

  

Liczba larw. Ciężar (Liczba 

Numer doświadczenia | martwych ekskrementów ‚ муНпек 

po 12 dniach (mg) | (szt.) 

I Dimilin 8 630 5 

Kontrola 6 850 10 

Il Dimilin 18 280 0 

Kontrola a) 600 1 

trr Dimilin 25 | 280 5 

Kontrola 22 560 7 

rezultaty naszych badań nad wrażliwością larw Anomalu aenea L. (ga- 

tunku z rodziny stonkowatych) wykazały zwiększoną śmiertelność trakto- 

wanych larw oraz wyraźne obniżenie żerowania. Jednakże nie można tej 

skuteczności uznać za wystarczającą. Warto zaznaczyć, że martwe larwy 

tego gatunku w doświadczeniach z Dimilinem nie wykazywały typowych 

dla motyli oznak działania tego preparatu, to jest niedokończonych 

wylinek. 
Podkreślana często w tym piśmiennictwie nieszkodliwość Dimilinu dla 

pożytecznej entomofauny wymaga jednak dalszych badań. Niektóre bo- 

wiem publikacje nie potwierdzają tego poglądu. Dadaji Macieszak 

(1) stwierdzili na przykład wysoką toksyczność Dimilinu dla larw Chry- 

sopa carnea L. Granett i Weseloh (4) podają, że larwy pasożyta 

Apantelees sp. nie rozwijały się normalnie, chociaż dla owadów dosko- 

nałych Dimilin mie był nieszkodliwy. 
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W pracy przebadano wpływ Dimilinu na owady doskcnałe znanego. 
oligofagicznego pasożyta poczwarek motyli Coccigomimus' turionellae L. » 
W tym celu krzyżowano ze sobą samice karmione pożywką z Dimilinem* 

z samcami normalnie żywionymi, a także samce karmione pożywką z Di- 
milinem z żywionymi normalnie samicami, badano ich potomstwo oraz 
zdolność pasożytowania. Jak wykazały nasze badania, nie stwierdzono 
zwiększonej śmiertelności owadów doskonałych karmionych pożywką ska- 
żoną Dimilinem, ani zmniejszenia ich zdolności pasożytowania żywicieli. 
Również tylko drobne różnice między liczebnością potomstwa i udziałem 
płci w potomstwie karmionych Dimilinem samic i samców oraz osobników 
kontrolnych nie upoważniają do stwierdzenia negatywnego wpływu Di- 
milinu na badanego pasożyta (tab. 6). 

Tabela 6 

Wpływ Dimilinu na płodność owadów doskonałych Coccoigomimus turionellae L. 

Każda samica otrzymała do spasożytowania po 125 poczwarek Galeria mellonella L. 
  

  

          
  

Ko- Liczba i płeć Stosu- | a Sna- sożyto- 
Krzyżowanie lejny potomstwa , сок < wanych 

owadów doskonałych nu” | : poczwa- Uwagi 
C. turionellae mer | w po- | rek G. 

sami-| ФО | 33 tom- mello- 

cy | | stwie nella 

€? — karmione normalną 

pożywką 1 32 25 

10 30 1:1,4 36,3 

34 — karmione pożywką Wszystkie 

z Dimilinem 3. 14 25 krzyżowane 1 

44 — karmione:pożywką kontrolne osob- 

z Dimilinem 1 15 37 niki przeżyły | 

20 37 1:1,9 41,9 okres 1 mie- = 
3 3 — karmione normalną | , часа, м kto- 

pożywką | 3 19 29 rym były ob- 

G — karmione normalną 1 20 37 serwowane 

pożywką 2 31 41 1:1,5 43,7 

4+* — karmione normalną | 

pożywką (Kontrola) 3 14 21 

Reasumując wyniki tych badań można stwierdzić, że wykorzystanie 
Dimilinu przeciwko młodszym stadiom gąsienic wielu szkodliwych motyli 
leśnych jest już obecnie bardzo wskazane, a w perspektywie — po bliż- 
szym przebadaniu jego skuteczności w odniesieniu do innych gatunków 
oraz wpływu na środowisko leśne — preparat ten może znaleźć znacznie 
szersze zastosowanie. 
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Краткое содержание 

Проведенные исоледования касались применения Димилина в количестве 50 ли. 

Тров рабочей жидкости на га против некоторых лесных вредителей Очень хо- 

рошая эффективность Димилина была при дозе 288 г/га против гусениц L, до Ги 

Lymantria dispar L., ryoenui L, L. monacha L. rycemm Г.-, Бепатойтиз pini L., 

a Takoke ryceHmi L, Phalera bucephala L.. KpoMe Toro OKA3AIOCh, что суше ствуст 

возможность многократного уменышения этой дозы, однако, конечные стадии раз- 

вития гусениц вышеназванных видов показали значительную сопротивляемость 

Не установлено существенного влияния Димилина на взрослые насекомые 

Hylobius abietis L. u Strophosoma capitatum Deg. IIuTaHu€e взрослых насекомых 

Napasuta Coccigomimus turionellae L. кормом зараженным Цимилином не показало 

Никакого отрицательного влияния на их долговечность и на их потомство. 
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Summary 

Studies concerned the application of Dimilin at the rate of 50 1 working liquid ? 

per hectare against some forest pests. Very good effectiveness of Dimilin at the rate 

of 288 g/ha was indicated agains L, to L, caterpillars of Lymantria dispar L., L, 

caterpillars of L. monacha L., L,_, caterpillars ofDendrolimus pini L., and L, cater- 

pillars of Phalera bucephala L. It was also indicated that the dose may be reduced 

by several times, but final instars of caterpillars of the above mentioned species 

revealed a considerable resistance. No significant impact of Dimilin upon adult 

forms of Hylobius abietis L. and Strophosoma capitatum Def. was found. 

Feeding of adult forms of the parasite Coccigomimus turionellae L. with the 

medium contaminated with Dimilin did not indicate any detrimental effect upon 

their survival nor progeny. 

    

  

ORWNPAN OSRUDEK ROZPOWSZECHNIANIA 
WYDAWNICTW NAUKOWYCH 

Polskiej Akademii Nauk 

( prowadzi sprzedaż numerów bieżących i archiwalnych „Sylwana ! 

Płatność gotówką, przelewem lub za zaliczeniem pocztowym: 

— w księgarni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Nauko- 

— wych PAN   Adres: ORWNPAN 

Pałac Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 

’ — м Ekspozyturach ORWNPAN 

| w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 27/29 
61-725 Poznań 

w Krakowie ul. Sławkowska 17 
31-016 Kraków 

| we Wrocławiu pl. Wolności 7, I p. 

| 50-071 Wrocław 

| w Katowicach ul. Bankowa 14, paw. D, I p.   40-007 Katowice 
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