
ALFRED SZMIDT 

Możliwości wykorzystania pasożytów 
rodzaju Apanieles Forst do biologicznego zwalczania 

barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L). 

ИА i wady walki biologicznej były już niejednokrotnie omawiane. 
Często jednak możliwości jej zastosowania oceniano zbyt optymis- 

tycznie. Wyłaniają się tu bowiem duże trudności, które sprawiają, że 
historycznie starsze metody biologiczne dotąd nie wykazały się nawet 
w części takimi osiągnięciami, jakimi legitymuje:się dużo młodsza walka 
chemiczna. 7 

Dotychczas do bezpośredniej walki biologicznej używano zwykle pa- 
sożytów lub drapieżców sprowadzanych z odległych obszarów geogra- 
hcznych. W możliwość wykorzystania miejscowych, rodzimych gatun- 
ków raczej wątpiono. (4,8). Moim zdaniem nie doceniono dwóch głów - 
nych zalet użycia gatunków rodzimych: pierwszej polegającej na wy- 
łączeniu ewentualnych niekorzystnych zaburzeń w biocenozie, jakie mo- 
gą zajść przy wprowadzeniu obcych elementów, i drugiej, wynikającej ze 
znacznie mniejszych kosztów walki. 

Niniejsza praca dotyczy problemu wprowadzenia na zagrożony przez 
szkodnika teren większych ilości miejscowych pasożytów, pozyskanych 
głównie w hodowlach laboratoryjnych. Przytoczę kilka okoliczności u- 
zasadniających celowość takiego postępowania. Jedna z nich — to z re- 
guły dużo intensywniejszy niż u szkodników owadzich naturalny ubytek 
liczebności pasożytów, powodowany przez czynniki natury organicznej 
lub niskie temperatury. (9). Następnie w jednogatunkowych drzewosta- 
nach pozbawionych bardziej urozmaiconego runa i podszytu, ilość nie- 
zbędnych dla pasożyta żywicieli pośrednich jest dość skąpa. Również be- 
za pokarmowa stadium imaginalnego szeregu gatunków pasożytów, od- 
żywiających się nektarem kwiatów, jest w takich drzewostanach uboga. 
Nie chcę oczywiście przez to sugerować, że rozwój gradacji szkodnika 
zależy wyłącznie od liczebności pasożytów, gdyż byłby to nawrót do jed- 
nostronnej teorii pasożytniczej. Podkreślam jedynie, że sztuczne powięk- 
szenie liczebności entomofagów w wielu przypadkach może mieć poważ- 
ne znaczenie, mimo że na dłuższą metę nie można liczyć na długotrwałe 
utrzymanie zwiększonej ilości pasożyta. Czynniki ekologiczne sprowadzą 
go bowiem z czasem do normalnego stanu. Nawet krótki jednak okres 
jego wzmożonej działalności może niekiedy wystarczyć do likwidacji 
gradacji szkodnika. 

Korzyści, jakie uzyskujemy wprowadzając miejscowego entomofaga, 
nie ograniczają się tylko do mechanicznego zwiększenia jego liczebności. 
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Na terenach stanowiących tzw. „białe plamy' w naturalnym zasięgu 
pasożyta, można przez jego wprowadzenie spowodować szybkie zaha- 
mowanie gradacji szkodnika i usadowienie się pasożyta na stałe w bio- 
cenozie. Fodując w: laboratorium lub przenosząc z sąsiednich terenów 
pasożyty czy drapieżce, powodujemy krzyżowanie się różnych populacji 
aibo nawet różnych form, co jak wiadomo prowadzi do pojawienia się 
potomstwa o zwiększonym potencjale biotycznym. 

Materiałem badawczym w niniejszej pracy były hodowle laboratoryj- 
„ae barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) oraz porażających jej gąsie- 
mice pasożytów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), a mianowicie: 
Apanteles ordinarius L., (Braconidae), Meteorus versicolor Wesm. (Bra- 

 eonidae.) i Exochilum circumflexum L. (Ichneumonidae.). Hodowle pro- 
wadzono w latach 1952—1955 z gąsienic pozyskanych przy poszukiwa- 
niach jesiennych szkodników sosny w nadleśnictwach Poznańskiego 
Okręgu Lasów Państwowych. Hodowlę żywiciela w laboratorium dopro- 
'wadzono do drugiego pokolenia, a pasożytów (Apanteles Forst) do 
czwartego pokolenia włącznie, po czym w obu przypadkach odświeżano 
hodowle materiałem z terenu. Miało to na celu niedopuszczenie do ewen- 
tualnej degeneracji pasożyta czy żywiciela na suktek chowu wsobnego. 
W czasie trwania doświadczeń wyhodowano około 1500 szt. imagines 
barczatki i około 5000 szt. pasożytów. 

* 

* * 

Stosujac zwalczanie biologiczne nalezy przede wszystkim ustalié sto- 
pień użyteczności naturalnych bioregulatorów szkodnika. Stopień ten 
oceniono według częstości występowania pasożytów w  gąsienicach 
»barczatki zbieranych późną jesienią lub zimą. Pierwsze miejsce zajął tu 
rodzaj Apanieles Fórst. Na sto spasożytowanych gąsienic stwierdzono 
w prowadzonych hodowlach występowanie: Apanteles Fórst. — przeciet- 

_ mie w 78 przypadkach, Meteorus versicolor Wesm. — w 16 przypadkach, 
:xocnilum circumilexum L. — w 6 przypadkach. Rodzaj Apanteles oka- 
zał się najgodniejszy i z tego względu, że tylko z nim powiodły się pró- 
by hodowli laboratoryjnej. Zresztą sam fakt, że z jednej gąsienicy z re- 

„guły wywodzi się tylko jeden osobnik, w zasadzie uniemożliwia hodow- 
lę pozostałych dwóch pasożytów na większą skalę. Co do gatunku Me- 
teorus versicolor Wesm., to starsze porażone gąsienice mogą niekiedy, 
Do wyjściu z nich pasożyta, osiągnąć stadium poczwarki. Fakt taki za- 
obserwowałem co prawda tylko dwukrotnie, ale z reguły gąsienice po 
opuszczeniu ich przez larwy tego pasożyta żyły jeszcze kili.anaście dni. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z rodzajem Apanteles Fórst. 
lu z jednego żywiciela wywodzi się kilkadziesiąt a nawet kilkaset osob- 
ników, a przy tym żywiciel ginie z momentem wygryzania się larw 
masożytów. Praca niniejsza dotyczy całego rodzaju, a nie konkretnego 
gatunku, mimo że badania prowadzono nad Apanteles ordinarius Ratz., 
pasożytem barczatki podawanym. również z ZSRR (9) i z Niemiec (3). 
rakie ujęcie było konieczne, ponieważ różne rasy czy formy pasożyt- 
kiczych błonkówek traktowane są nieraz jako oddzielne gatunki, nie 
można więc twierdzić, że spośród około 50 gatunków w rodzaju Apante- 
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Jes Forst tylko jeden jest pasozytem barczatki na naszych terenach. Jest 
to tym bardziej uzasadnione, że u poszczególnych gatunków stwierdzono 
daleko posunięty polifaoglizm. Na przykład Apanteles fulvipes Hal. nia 
27 gatunków żywicieli (5), podczas gdy za głównego pasożyta brudnicy 
nieparki (Lymantria dispar L.) raz uważa się Apanteles liparidis Bouche 
lub Apanteles malanoscelus Rtzb. (3, 10), innym razem Apanteles por- 
theriae Mues. (6) a jeszcze innym — Apanteles vitripennis Hal. i Apan- 
teles silitarius Ratz. (7). Ostatni gatunek ponadto znany jest jako głów- 
ny pasożyt mniszki (Lymantria monacha L.). Zważyć należy, że gatunki 
rodzaju Apanieles Fórst. morfologicznie różnią się niekiedy nieznacz- 
nie, przy czym istniejące różnice biologiczne nie wynikają z właści- 
wości pasożyta, lecz raczej z biologii żywiciela. Stąd uważam, że dla 
praktyki walki biologicznej z barczatką wystarczy stwierdzenie, że cho- 
dzi o rodzaj Apanteles Fórst. | | | 

Przechodząc do szczegółowego omówienia użyteczności pasożytów 
z rodzaju Apanteles Fórst. trzeba podkreślić przede wszystkim następu- 
jące punkty. | | 

_ 1. W prowadzonych hodowlach pasożyty atakowały wszystkie stadia 
gąsienic. Po nakłuciu nie ginęły tylko gąsienice zaatakowane krótko 
przed przepoczwarczeniem. Pasożyty te można więc wykorzystywać od 
wiosny do jesieni. Jak wiadomo bowiem część gąsienic barczatki przedłu- 
ża u nas swój cykl rozwojowy do dwóch lat i zimuje dwukrotnie, wsku- 
tek czego w okresach przepoczwarczania się gąsienic, lotu motyli i roz- . 
woju jaj, w lecie także jest obecna pewna ilość starszych stadiów ga- 
sienic. a 

2. Sądząc z danych z piśmiennictwa owady z rodzaju Apanteles na- 
leżą do najczęściej notowanych pasożytów barczatki (3,9), i występują 
w ilościach często likwidujących gradację szkodnika. 

3. Rodzaj Apanteles Fórst. odznacza się wysoką odpornością na dzia- 
łanie niskich temperatur jesiennych, zimowych i wiosennych, które tak 
często dziesiątkują populacje innych pasożytów, ponieważ w tych nie- 
bezpiecznych okresach larwy pasożyta zimują wewnątrz gąsienicy bar- 
czatki. | | 

4. Omawiane pasożyty są tylko w nieznacznych ilościach niszczone. 
przez pasożyty drugiego stopnia. Powodem tego jest zimowanie wewnątrz 
żywiciela. Gatunki pokrewne zimujące poza żywicielem, jak np. Apan- 
teles glomeratus L. są z reguły poważnie spasożytowane. Zbierane je- 
sienią 1954 r. w Poznaniu kokony tego gatunku wykazały około 90% 
spasożytowania. | a 

5. Szybkość rozwoju Apanteles Fórst. jest duża, w warunkach tere- 
nowych występują zwykle dwie generacje, w laboratorium przy tempe- 
raturze pokojowej otrzymywałem w okresie od stycznia do połowy 
września przeciętnie 3—4 pokolenia. Przy wyższych temperaturach cał- 
kowity rozwój wynosi zaledwie około 30 dni (tabela 1). 

6. Łatwość znalezienia w terenie zabitych przez pasożyty gąsienic 
barczatki pokrytych białymi, dobrze widocznymi oprzędami, również jest 
ważną dla praktyki, korzystną okolicznością. Ułatwia ona szybkie pó- 
zyskanie większych ilości pasożytów, jako materiału wyjściowego do 
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hodowli lub do przesiedlenia na obszary, gdzie wystepuja one w nie- 
znacznej ilości. 

_ #. Hodowla laboratoryjna pasożyta nie natrafia na poważniejsze trud- 
ności. Większe kłopoty wynikają z dość dużych wymiarów, dużej ruch- 

Tabela 1 

Okres rozwoju jednej generacji Apanteles ordinarius L., w zależności od temperatury 

  

      
  

Nr Data roz- enema Hosé ares 
hodo-| poczęcia JP J gąsienic J Uwaai 
wii hodowli podczas orażonych (średnio 

| | hodowli P U w dobach) 

| 

А | 3. IV. 54 16 — 21°C 5 14 

A2 | 14 IV. 54 ,, 3 77 _ Wilgotność względna 

A 3 16. IV. 54 > 2 71 50 — 60% 

A 4 | 28. V. 54 19 — 25°С 2 28 

А5 | 30. V. 54 5 30 

Аб | 25. У[. 54. 6 31         
liwości i stosunkowo krótkiego okresu życia imagines oraz wrażliwości 
oprzędów pasożyta na zabiegi hodowlane, jak np. przekładanie lub prze- 
chowywanie itp. 

8. Do zalet omawianych pasożytów należy zaliczyć znaczną ilość 
jaj składanych przez samice oraz poważną ilość osobników, które można 
otrzymać z jednej gąsienicy barczatki. Przy jednorazowym nakłuciu 
wyprowadzono około 30—50 osobników pasożyta, obserwowano przy 
tym kilkakrotne nakłuwanie gąsienic przez jedną samicę. Z jednej wy- 
rośniętej gąsienicy otrzymywano nieraz ponad 200 egzemplarzy paso- 
żyta. 

9. Zdolność intensywnego rozprzestrzeniania się pasożyta jest szcze- 
. gólnie pożądana w przypadkach, gdy ognisko szkodnika zajmuje większy 
obszar, a jego zagęszczenie nie jest zbyt duże. Wypuszczane w terenie 
imagines Apanieles Fórst. wzbijały się na kilka metrów w górę i dążąc do 
nasłonecznionych luk drzewostanu ginęły szybko z oczu. Stąd można 
przypuszczać, że w przypadku niewielkich ognisk wystąpienia szkodnika 
nawet duża ilość sprowadzonych pasożytów może okazać się mało sku- 
teczna, ponieważ rozproszą się one na większym obszarze. 

Reasumując sądzę, że rodzaj Apanteles Fórst. jest obok pasożytów 
jaj jednym z nielicznych pasożytów z rzędu Hymenopiera, które mo- 
giyby mieć praktyczne znaczenie w walce biologicznej z barczatką. Do- 
tąd brak jednak dokładniejszych badań nad wykorzystaniem badanego 
gatunku pasożyta przeciw barczatce, istnieje natomiast wiele danych 
o pomyślnym wykorzystaniu innych gatunków z tego samego rodzaju 
do zwaiczania różnych gatunków szkodników (1, 2, 6). 

Najodpowiedniejszym substratem do hodowli pasożyta są naturalni, 
a przy tym główni a nie przypadkowi jego żywiciele. Stosowanie za- 
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stepczych zywicieli jest uzasadnione tylko wtedy, gdy hodowla labe- 
ratoryjna żywiciela naturalnego natrafia na poważne trudności, które 
uniemożliwiają „produkcję' pasożyta na większą skalę. Co do barczat- 
ki, to jest ona wystarczająco dogodnym obiektem do hodowli laborato- 
ryjnej. W doświadczeniach swych Rywkin (2), który pozyskiwał jaja 
barczatki do hodowli pasożytów z rodzaju Trichogramma Westw. 
i Telenomus Hal., otrzymywał takie ilości jaj, że mógł hodować разо- 
żyty w dowolnych ilościach. Hodowla rodzaju Apanteles Fórst jest pod 
tym względem nieco trudniejsza, gdyż barczatkę trzeba doprowadzić 
od stanu wyjściowego tj. od 3—4 stadium gąsienic pozyskanych zimą 

z terenu aż do 3—4 stadium gąsienic następnego pokolenia, a nie tylke 
do stadium jaja. 

W naszych doświadczeniach jako materiału wyjściowego używane 
gąsienic zbieranych spod ściółki w grudniu i w początkach stycznia. 
Starano się zbiór przeprowadzać tam, gdzie występuje większe spasoży- 
towanie przez rodzaj Apanteles Fórst. by do hodowli pasożytów mieć 
większy materiał wyjściowy. Z. zebranego materiału kilkuset sztuk gą- 
sienic do hodowli w pierwszej fazie użyto okóło 1/4 całkowitej ilości, 
resztę gąsienic. przechowywano w lodówce w temperaturze okołe 
0—25. 

Hodowle tej pierwszej partii prowadzono w drewnianej skrzynce 
o wymiarach 1/2 X 1/2 X 1 m, z wierzchu i z dwóch stron obitej gazą 
oraz posiadającej wysuwane dno. Pozostałe dwie ściany były ze szkła, 
na jednej z nich umieszczono dwuskrzydłowe drzwi otwierane na zew- 
nątrz. W pierwszych doświadczeniach hodowałem nawet po okołe 
100 sztuk gąsienic w skrzynkach zupełnie małych, o wymiarach 
0,2 X 0,3 X 0,3 m, z jedną ścianą ze szkła a drugą z gazy, otwieranych 
od góry, jednakże śmiertelność była tu bardzo wysoka, a poza tym duże 
bardziej utrudnione były manipulacje przy zmianie żywności i czyszcze- 
niu skrzynki. Żywność zmieniano co 3—4 dni podając ją w postaci 
ciętych gałązek sosnowych, wstawianych w szklane naczynia z woda. 
Rzadsze podawanie żywności przedłuża rozwój i zwiększa śmiertelność 
gąsienic. W 90% powodowane to jest przez nieokreśloną bliżej chorobe. 
której pierwszym symptomem jest kurczenie się ciała i wybitne zmniej- 
szenie ruchliwości; porażone osobniki nie potrafią zwinąć się w kłębek. 

W dalszym przebiegu choroby gąsienice kurczą się coraz bardziej 
; wreszcie zasychają na twardą jak drewno mumię. Nieusuwanie mart- 
wych i ginących gąsienic powoduje zwiększenie śmiertelności, jednakże 
masowych epidemii nie zaobserwowano. 

W przeciętnych warunkach hodowli laboratoryjnej, przy wahaniach 

temperatury od 15 do 20? i wilgotności względnej od około 50 do 60%%/, 
główny okres oprzędzania się pasożytów Apanteles Fórst. na gąsieni- 

cach, które zostały porażone jeszcze w terenie, następował po około 

4—5 tygodni od założenia hodowli. Oprzędy pasożyta pozyskane w 
ciągu 3—5 dni od daty ich pojawienia się można przechowywać w lodów- 
ce w temperaturze 0—29, przenosząc martwe gąsienice bardzo ostrożnie 

wraz z podłożem, na którym się znajdują. Jednakże dłuższe przechowy- 
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wanie oprzędów jest niebezpieczne, gdyż śmiertelność ich wzrasta bar- 
dzo silnie (tabela 2). 

Przechowywane oprzędy wyjmujemy z lodówki po upływie 3—5 dni 
i umieszczamy w cylindrach szklanych z obu stron otwartych (mogą to 

Tabela 2 

Śmiertelność larw i poczwarek Apanteles ordinarius L. w oprzędach w zależności od 

długości przechowywania w temperaturze 0—20 

  

      
      

  

Numer Okres przecho- | 

Joświad |  oprzędow | wuania we | Smicrenose | Uwagi 
1 35 5 | 50 Śmiertelność w oprzę- 

2 40 20 80 dach, które nie były 
3 | 42 30 95 przechowywane, wynosila 

4 36 30 75 około 5—10%. 

5 50 61 100 

6 60 10 04 

7 25 40 100 - 

6 35 48 100 

9 25 5 35 

10 20 3 2         
_być przecięte butelki), które zamykamy od góry gazą, a dla zapewnie- 
nia dostatecznej wilgotności ustawiamy je na pokrytej gazą wanience 
z wodą. Gazę na wanience umocowujemy za pomocą krążka gumowe- 
go lub kleju tak, by bezpośrednio nie dotykała do wody. Owady do- 
skonałe wylęgłe po około 8—10 dniach od czasu umieszczenia oprzę- 
dów w cylindrach podkarmiamy syropem z cukru, wkładając do cylin- 
dra wąskie skrawki bibuły nasycone syropem lub umieszczając bardzo 
drobne kropelki syropu na ściankach cylindra. Zgrupowanie większej 
ilości osobników w małych cylindrach jest konieczne ze względu na 
zwiększenie możliwości kopulacji. Często bowiem z jednej gesienicy 
wywodzą się same samce lub samice pasożyta, przy tym samce 1eagują 
na samice tylko z małej kilkucentymetrowej odległości. Wystawienie 
cylindra na światło słoneczne wybitnie sprzyja kopulacji, która trwa 
20—30 sekund, po czym samica zrzuca samca za pomocą tylnych od- 
nozy. 

W ten sposób pozyskana pierwsza partia pasożytów jest zwykle wy- 
starczająco liczna. aby mogły one porazić całą resztę gąsienic barczat- 
ki przechowywanych dotąd w lodówce. Jeśli okaże się ich za mało, to 
wykorzystujemy pasożyty oprzędzające się w następnych dniach. Do- 
piero drugie pokolenie pasożyta wywiedzione z tych gąsienic będzie 
użyte do walki w terenie. 

Pozostałe z pierwszej hodowli nie spasożytowane gąsienice hoduje- 
my dalej. Pierwsze oprzędy barczatki otrzymamy po około 4—5 tygod- 
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nl od rozpoczecia hodowli, pierwsze motyle i jaja po 1,5—2 miesiecy, 
a plerwsze gąsieniczki po okcło 2,5 miesiąca, tj. przy rozpoczęciu 
hodowli w początkach stycznia — około połowy kwietnia. Oczywiście 
daty te są orientacyjne, gdyż nawet niewielkie odchylenia temperatury 
czy różna jakość pokarmu może je wydatnie zmienić. W hodowlach roz- 
poczętych w późniejszych terminach otrzymanie imagines, a więc i gą- 
sieniczek drugiego pokolenia będzie oczywiście również spóźnione, ale 
całkowity okres trwania takiej hodowli będzie krótszy, mimo ze wszyst- 
kie hodowle bedą prowadzone w podobnych warunkach laboratoryvj- 
nych. Niemniej jednak w ostatecznym rezultacie z wcześniejszych ho- 
dowli otrzymamy motyle wcześniej, choć nie o tyle wcześniej, o ile zo- 
stała założona hodowla. Fakt ten ilustruje tabela 3. Tłumaczy się on 
prawdopodobnie tym, że u gąsienic wcześniej wziętych do hodowli 
przerywamy nieskonczoną jeszcze diapauzę, a to odpowiednio przedłu- 
za okres rozwoju. 

Tabela 3 

Okres rozwoju Dendrolimus pini L. w hodowlach laboratoryjnych zależnie od terminu 

rozpoczęcia hodowli 
  = | EEN Le 

  

  

        

Numer | poczęcia | pierwszych Główny lot Uwegi 
hodowli hodowli motyli barczątki motyli barczatki 

I 1.1.54 po 68 dobach po 82 dobach Materiałem wyjściowym 
II 31.1.54 „ 56 ,, „ 76 , hodowli były gasienice 
I] 11.11.54 ‚, 49 ,, ,, 68 ,, w III stadium rozwojo- 
IV 22.1V.54 4 „ 54 wym | 

Wróćmy teraz do momentu w hodowli pasożytów, w którym otrzy- 
maliśmy ich stadia imaginalne. Jeden, dwa dni po kopulacji umieszcza- 
my je (po uprzednim oziębieniu, przez co stają się mało ruchliwe 
l nie uciekają) razem z gąsienicami barczatki w małych skrzynkach o- 
pisanego wyżej typu. W tym okresie skrzynki muszą być dobrze oświe- 
tlone, temperatura powinna wynosić około 230%. Imagines odżywiamy 
w dalszym ciągu syropem. , 

Porażenie odbywa się w następujący sposób. Samica pasożyta rzuca 
się na gąsienicę wbijając silnie pokładełko w jej ciało; przytwierdzona 
tym pokładełkiem do ofiary zwisa nieruchomo przez okres około 1 mi- 
nuty. Gąsienica w tym czasie gwałtownymi ruchami ciała, a nawet 
przez ocieranie o szpilki sosny miejsca, gdzie tkwi błonkówka, stara się 
pozbyć pasożyta; niekiedy jej się to nawet udaje. 

Stosunek ilościowy samic pasożyta do gąsienic barczatki ustalić mo- 
żemy na 1 : 1 lub nawet 3: 1, wtedy gdy dysponujemy dostateczną ilos- 
cią pasożytów. Stosunek 3 : 1 nie zawsze jednak gwarantował 1007/70 
porażenia gąsienic. Makroskopowo samice pasożyta odróżniamy od 
samców po tym, że patrząc na nie z dołu widzimy dużo szerszy niż u 
samców odwłok, z nieznacznie wystającym, cienkim poktadetkiem. - 
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Mniej więcej po 4—5 tygodni, przy temperaturze około 22—230 gą- 
sienice porażone zaczną ginąć i pokrywać się oprzędami pasożyta. Przy 
temperaturze poniżej 20% cykl rozwojowy może się przedłużyć do 10 ty- 
godni, co ilustrują orientacyjne dane tabeli 1. | 

Z końcem marca lub początkiem kwietnia uzyskujemy oprzędy pa- 
sożytów. W tym czasie gąsienice barczatki opuszczają już ściółkę i uda- 
ją się w korony drzew. W terenie umieszczamy pasożyty w postaci o- 
przędów, gdy temperatura nie jest zbyt niska, dochodząc we dnie do 
około 157. Jeśli jest chłodniej, oprzędy należałoby trzymać w labora- 
torium aż do wyjścia imagines i te dopiero wypuszczać w teren, gdyż 
lepiej znoszą spadek temperatury. Jeżeli imagines pasożyta otrzymamy 
już w laboratorium, a w terenie gąsienice nie opuściły jeszcze ściółki, 
możemy przedłużyć życie pasożytów przetrzymując je w temperaturze 
około 0—2% nakarmiwszży uprzednio syropem (tab. 4). 

Tabela 4 
Długość życia imagines Apanteles ordinarius L. w temperaturze 0—20, podkramianych 

syropem z cukru 
  

  

  

      

    

    

    

Numer Data zało- Ilość Data obserwacji rednia 
doświad- | żenia doś- | imacines | A LUGO 
czenią wiadczenia | pasożyta jlość martwych pasożytów zycia w 

dobach 

26.1I1.54 50 | LIV  I3IV I6IV 191V 22IV 25IV 
3 6 3 10 8 7 

28.1 LV 4.V 26,2, 

7 3 3 

2 25.VI.54 50 30.VI  6.VI  15.VII I8.VII 21.VII 24.VII 27,8 

l 2 5 9 15 12 

27.VII 5.VIII 11.VII] 

4 5 3         
Uwaga: Obserwacji dokonywano co trzy dni. Średnia długość życia w terenie wynosi 

około 2 tygodnie. 

Wprowadzając pasożyty w teren w postaci oprzędów, należałoby 
wkładać je do cylindrów lub do skrzynek przykrytych siatką o oczkach 
0,5 X 0,5 cm lub do torebek papierowych z wyciętymi otworkami. U- 
możliwia to wylot pasożytom, a chroni oprzędy przed ptakami i drob- 
nymi ssakami. Aby nie dopuścić do zatopienia oprzędów przez wode 
opadową, należy zapewnić odpływ wody z naczyń zawierajacych 
oprzędy. | 

Pozyskane w ten sposób partie pasożytów będą często ilościowo nie- 
wystarczające, trudno bowiem niekiedy zebrać w terenie dostatecznie 
liczny materiał wyjściowy do hodowli, a przy tym nie wszystkie gąsie- 
nice zostaną porażone w hodowli przez pasożyty. Dlatego hodujemy 

497



dalsze, dużo liczniejsze partie pasożytów, z reguły już na drugim poko- 
leniu gąsienic wyhodowanych w laboratorium. 

Jak wspomniano powyżej, pierwsze gąsienice II pokolenia otrzyma- 
no w laboratorium około połowy kwietnia; w tym też terminie należy 
pozyskać partię pasożytów, które mogłyby być użyte do porażenia. 
Przechowywanie oprzędów oraz owadów doskonałych pasożyta jest o- 
graniczone w czasie i powoduje zwiększenie śmiertelności. Toteż w ce- 
lu przechowania pasożytów z poprzednich hodowli do pożądanego ter- 
minu umieszczamy prawdopodobnie porażone gąsienice w lodówce, na 
około 10 dni przed przewidywanym oprzędzeniem się pasożytów. Oczy- 
wiście i tu możemy się posługiwać gąsienicami pochodzącymi ze zbioru 
zimowego w terenie, jeżeli zebrano je w dostatecznej ilości. 

Z pasożytami pozyskanymi w celu porażenia gąsienic wyhodowa- 
nych w laboratorium postępujemy w wyżej opisany sposób. Technika 
umieszczania w terenie pasożytów również nie ulega zmianie. 

Z chwilą gdy hodowane gąsienice zaczną przejawiać brak chęci że- 
rowania, co poprzedza okres wybitnego zwiększenia ich ruchliwości, nie 
mogą już one służyć jako dalszy materiał do hodowli pasożytów, gdyż 
popadają wtedy w diapauzę, a rozwój larw pasożyta w takich żywicie- 
lach również zostaje wstrzymany. Oprzędy Apanteles Fórts. pojawiaja 
się wówczas dopiero w początkach stycznia lub lutego następnego ro- 
ku. Śmiertelność gąsienic staje się wtedy wyjątkowo wysoka (tab. 5). 

Tabela 5 

Śmiertelność gąsienic barczatki (Dendrolimus pini L.) w hodowlach laboratoryjnyci: 
  

      
  

| Całkowita 
Numer | Smiertelność do | śmiertelność | Ilość gąsienic Uwaci 
hodowli | okresu diapauzy do okresu w hodowli Q 

oprzędzenia 

© % szt. . __ 

B-1 36 78 100 Hodowle prowadzono 

| w okresie od kwietnia 

R—S BE u 69 | 1954 do stycznia 1955 r. 

B—6 27 72 104 

B—7 30 65 100         
Podane wyżej opisy hodowli pasożyta i żywiciela są oczywiście je- 

dynie wzorcem, do którego każda następna hodowla wprowadzić musi 
pewne modyfikacje; chodziło tu tylko o podanie głównych zasad i me- 
tod hodowli. Hodowla prowadzona w oparciu o te zasady pozwoli wpro- 
wadzić w zagrożony teren poważniejsze partie pasożytów, co najmniej 
trzykrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Wielokrotne wprowadzanie pasożytów niewątpliwie będzie miało 
zasadnicze znaczenie. W trakcie badań nad pasożytami boreczników o- 

pracowałem metodę, którą nazwałem „metodą ciągłych ognisk pasoży- 
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ta , opartą na kilkakrotnym wprowadzaniu pasożytów. Metoda ta dała 
doskonałe rezultaty w praktyce. 

* 

* * 

Mimo że wnioski i zalecenia dotyczące wykorzystania pasożytów 
z rodzaju Apanieles Fórst. w ochronie lasu są oparte głównie na obser- 
wacjach laboratoryjnych i chociaż ostateczną odpowiedź mogą tu dać 
dopiero próby terenowe, to jednak należy przyjąć za wysoce prawdo- 
podobne, że stosowanie wymienionego pasożyta, jako jednego z ele- 
mentów kompleksowej metody biologicznej jest sprawą bliskiej przy- 
szłości. Przemawiają za tym wyjątkowo drobne nakłady środków i ro- 
bocizny, które nawet w przypadku stosunkowo skromnych wyników 
sowicie się opłacą. 

Z Zakładu Ochrony Lasu WSR w Poznaniu. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЗИТОВ РОДА Apanteles Forst. 

ДЛЯ БОРЬБЫ С СОСНОВЫМ ШЕЛ КОПРЯДОМ (Бепагойти$ ри! 1.) 

БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Краткое содержание 

После рассмотрения проблемы использования для целей борьбы с сосновым 
шелкопрядом местных паразитов биологическим методом, автором делается вы- 
вод, что для этого наиболее пригодны паразиты его гусениц принадлежащие 
K pony Apanteles Fórst. 
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Автором рассматриваются способы массового лабораторного разведения па- 
разитов на гусеницах соснового шелкопряда собранных в лесу. Предлагаемый 
способ дает возможность троекратного в течени вегетационного периода введе- 
‘ния на поставленную в опасность территорию сравнительно больших партий 
паразитов. Автором высказывается мысль использования в хозяйственном мас- 
штабе в качестве одного из элементов комплексного метода биологической борь- 
бы. Выводы обоснованы на результатах опытного разведения в период 1952 — 

1955 г. 

PROSPECTS OF UTILIZING THE PARASITE Apanteles Forst. IN BIOLOGICAL 
COMBATING OF Dendrolimus Pini L. 

Summary 

After having discussed the problem of utilization of local parasites, the author 
concludes that the most satisfactory of parasites for biological combating of cater- 
pillars of Dendrolimus pini L. is the genus Apanteles Forst, The author describes the 
methods of laboratory mass breeding of the parasite on the caterpillars of Dendro- 
limus pini L. collected in the forest and bred under laboratory conditions. 

The method described provides for introducing on the infested area great por- 
tions of the parasite three times in one vegetation period. The author claims for the 
use of parasite on economic scale as one of constituents in the complex method of 

biological combating of infestation. 

The conclusions are based upon experimental breeding conducted in the course 

of years 1952—1955. 
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