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Spośród wrogów naturalnych przędziorków najważniejszą rolę odgry- 

wają roztocze drapieżne z rodziny Phytoseiidae. Zainteresowanie nimi 

w ostatnich latach wzrosło znacznie i w chwili obecnej rozporządzamy 

pewną ilością danych, na których podstawie jesteśmy w stanie ocenić 

ich efektywność jako drapieżców. 

Na podstawie badań nad biologią i ekologią Phytoseiidae prowadzo- 

nych w latach 1965-1969 w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW 

stwierdziliśmy, że w sadach w centralnej Polsce występuje pospolicie 

10 gatunków. Z tego 5 wyraźnie dominuje, są to: Typhlodromus fimlan- 

dicus (Oud.), Typhlodromus potentillae (Garman), Typhlodromus pyri 

Scheuten, Typhlodromus rhenanus (Oud.) i Phytoseius macropilis 

(Banks). Wszystkie te gatunki w sezonie wegetacyjnym zasiedlaja liscie, 

a na zimowanie schodzą na krótkopędy i gałązki drzew. Na korze gałązek 

występują przez cały rok Typhlodromus soleiger (Ribaga) i Typhlodromus 

bakeri (Garman) i tylko sporadycznie przechodzą na liście. Stosunkowo 

rzadko spotyka się sad, w którym na drzewach występuje tylko jeden 

gatunek drapieżnych roztoczy. Najczęściej mamy mieszane populacje 

dwóch, trzech i czterech gatunków, z wyraźną przewagą liczbową jed- 

nego lub dwóch. 

T. finlandicus (Oud.) jest gatunkiem najliczniej spotykanym w sadach. 

To skłoniło nas do prześledzenia jego biologii w warunkach laboratoryj- 

nych i polowych. 

T. finlandicus (Oud.), jak inne Phytoseiidae, przechodzi w rozwoju 

przez 4 stadia: jaja, sześcionogiej larwy, proto- i deutonimfy. W tempera- 

turze 22-25?C czas potrzebny na przejście tych stadiów wynosi ok. 7 dni. 

Podobnie czas rozwoju innych gatunków według różnych autorów waha 

się w granicach 6-11 dni (tab. 1). Regułą jest przedłużanie czasu rozwoju 

w niższych temperaturach nawet do miesiąca, to samo ma miejsce w
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przypadku, gdy roztocze żywią się mało wartościowym pokarmem. Samice 
składają jaja jedynie wówczas, gdy są zapłodnione i wymagają kilka- 
krotnych kopulacji do normalnego przebiegu procesu reprodukcji. W ho- 
dowlach laboratoryjnych stosunek płci wynosił 2:1 na korzyść samic. 
W warunkach naturalnych zmieniał się w poszczególnych pokoleniach. 
Najwięcej samców występowało w pokoleniu ostatnim [13]. 

Samice Phytoseiidae w porównaniu z przędziorkami cechuje znacznie 
niższa płodność. Maksymalnie, i to nieliczne gatunki, składają w ciągu 
życia 30-50 jaj. Średnio jedna samica dziennie składa 1,3 jaja. Żyją od 
20 dni do miesiąca (tab. 1). 

Tabela 1 

Rozwój, płodność i długość życia niektórych gatunków Phytoseiidae w hodowlach 
laboratoryjnych (dane z literatury i badań własnych) 

  

Tempera Czas ___ Płodność Długość 
Gatunek roztocza _ rozwoju . . z .. życia w Autor tura w *C w dniach daj, na ogólna il. jajach 

T. finlandicus (Oud.) 22-25 7,6 1,3 15,6 19,4 Autor 
Ph. macropilis (Banks) 26 4,2 4 52 Prasad [16] 

22-25 9,6 1,5 16,9 24,6 Autor 

T. pyri Scheuten 18,3 10,0 1 25 34-43 Herbert [12] 

25-26 7,2 1,3 58 maks. Dosse [7] 

22-25 10,9 1,11 10,9 25,6 Autor 

T. potentillae (Garman) 22-25 9,5 1,6 17,7 28,2 Autor 
A. hibisci (Chant) 23 8,0 1,3 McMurtry i 

35 Scriven [15] 
T. rickeri Chant 22,2 6,0 McMurtry i 

24 1,9 Scriven [15] 

    

Badania nad zimowaniem Phytoseiidae przeprowadzone byly przez 

Boczka, Dąbrowskiego i Kapałę [2]. Phytoseiidae zimuja w stadium za- 

płodnionej samicy w różnych kryjówkach na drzewie. Nigdy albo bardzo 

rzadko pojedynczo, najczęściej w dużych zgrupowaniach liczących kilka- 

dziesiąt osobników. Śmiertelność w ciągu zimy jest wysoka, przekracza 

nawet 800/%. Wielu autorów uważa wysoką śmiertelność za jeden z pod- 

stawowych czynników obniżających efektywność Phytoseiidae jako dra- 

pieżców [4]. Inni, jak Collyer [5], van de Vrie [19], są zdania, że ta cecha 

biologii Phytoseiidae nie wpływa na ich zdolność do kontrolowania po- 

pulacji roztoczy roślinożernych. | 

Zimę spędzają samice w stanie diapauzy, w tym okresie, mimo że 

zdolne są do poruszania się i odżywiania, nie składają jaj nawet po prze- 

niesieniu ich do warunków optymalnych. 

Występowanie u samic imaginalnej diapauzy zostało po raz pierwszy 

stwierdzone przez Putmana [17]. Czynnikiem wywołującym diapauzę
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jest według autora skracająca się długość dnia. Przy 12-godzinnym 

oświetleniu wszystkie samice przechodziły w stan diapauzy. Rock [18] 

stwierdził występowanie diapauzy połączonej z zahamowaniem procesu 

reprodukcji u T. fallacis (Garman). Zdaniem autora jest ona wynikiem 

działania równoczesnego dwóch czynników: temperatury i oświetlenia. 

Temperatura 15,6?C i 12-godzinna długość dnia wywołuje u tego gatun- 

ku diapauzę. 

W naszym klimacie okres diapauzy Phytoseiidae wynosi ok. 5,5 mie- 

siąca. Pierwsze samice wychodzą z zimowania w drugiej połowie kwiet- 

nia. 1-10 dni spędzają na gałęziach drzew, później przechodzą na liście. 

W warunkach Polski centralnej występuje 5 pokoleń Phytoseiidae. Li- 

czebność roztoczy na liściach jest różna, zależy od wielu czynników. 

Najliczniejsze jest pokolenie czwarte, wówczas liczba osobników na 100 

liściach nie przekracza 300 sztuk [13]. 

Badania nad odżywianiem się Phytoseiidae wykazały, że są one grupą 

zwierząt o bardzo zróżnicowanych wymaganiach pokarmowych. Nie- 

liczne gatunki wydają się być wyłącznie przystosowane do pokarmu 

zwierzęcego, są to T. occidentalis Nesbitt i Ph. persimilis Athias-Henriot 

[4, 19]. Inne rozwijają się również na pokarmie pochodzenia roślinnego. 

Z naszych badań wynika, że wśród roztoczy występujących w sadach 

'T. finlandicus (Oud.) odżywia się najbardziej różnorodnym pokarmem: 

przędziorkami, szpecielami, pyłkiem kwiatowym, strzępkami grzybów, 

odchodami owadów i wreszcie sokiem komórkowym roślin. Takie gatunki 

jak Ph. macropilis (Banks), T. potentillae (Garman), T. pyri Scheuten 

wprawdzie odżywiają się pyłkiem kwiatowym, wykazują jednak zdecy- 

dowaną preferencję zwierzęcego pożywienia. 

Dane dotyczące żerowania wyżej wymienionych gatunków Phytoseiidae 

są zebrane w tabeli 2. 

Z tabeli wynika, że występują wyraźne różnice w akceptacji przez 

danego drapieżcę różnych gatunków przędziorków. Zwykle najchętniej 

odżywiają się przędziorkiem owocowcem, najmniej rubinowcem owo- 

cowcem. Z czterech badanych przez nas gatunków wszystkie odżywiały 

się tylko nimfami rubinowca. Drapieżce niechętnie atakują również ga- 

tunki silnie przędące, zdecydowanie wolą stadia rozwojowe przędziorków 

od postaci dorosłych. 

Wysokość dziennego zapotrzebowania pokarmowego według naszych 

badań kształtuje się następująco. Najniższe ma T. finlandicus (Oud.). Sa- 

mice tego gatunku zjadały dziennie ok. 6 nimf przędziorków lub 15 szpe- 

cieli. Pozostałe z badanych gatunków odznaczały się większym zapotrze- 

bowaniem pokarmowym, niszczyły dziennie przeciętnie 14 nimf lub 40 

szpecieli (tab. 2). 

Określiliśmy również ilość pokarmu niezbędnego dla rozpoczęcia skła- 

dania jaj. Gatunkiem najbardziej wrażliwym na niedostatek pokarmu
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okazał się Ph. macropilis (Banks). Przy podawaniu mu 5 przędziorków 

lub 10 szpecieli dziennie zaprzestawał składać jaja. 

T. finlandicus (Oud.) składał najwięcej jaj odżywiając się szpecielami, 

pozostałe 3 gatunki osiągały najwyższą płodność odżywiając się przę- 

dziorkiem owocowcem (tab. 2). 

Tabela 2 

Żerowanie, rozwój i płodność 4 gatunków Phytoseiidae na różnych typach pożywienia 

    

    

  

  

  

Czas Średnia aa nz. се 
Gatunek roztocza Pokarm rozwoju płodność how ania 

w dniach samic pokarmowe 

T. finiandicus (Oud.)  Aculus schlechtendali 10,8 15,6 15,3 
Panonychus ulmi 7,6 10,8 6,1 

Tetranychus urticae 8,9 7.2 6,0 
Bryobia rubrioculus 7,7 9.9 1,6 

Podosphaera leucotricha 10,7 9,5 
Rosa miodowa 1,1 

T. potentillae (Garman) Aculus schlechtendali 8,8 12,1 40,3 
Panonychus ulmi 9,5 17,7 14,6 
Tetranychus urticae 10,8 14,0 13,9 

Bryobia rubrioculus 11,7 4,3 4,5 

T. pyri Scheuten Aculus schlechtendali 10,4 9,9 39,6 
Panonychus ulmi 10,9 10,1 13,2 
Tetranychus urticae 9,5 7,1 13,2 
Bryobia rubrioculus 13,7 8,9 4,1 

Ph. macropilis (Banks) Aculus schlechtendali 8,9 16,2 35,7 
Panonychus ulmi 9,6 16,9 13,8 
Tetranychus urticae 10,3 16,3 12,5 
Bryobia rubrioculus 11,4 5,8 3,2 
  

Phytoseiidae odżywiają się pyłkiem i zdolne są do składania jaj że- 

rując na nim. Wiosną w sadzie obok wylęgających się z jaj zimowych 

larw przędziorków stanowi on podstawowy pokarm tych roztoczy. Dla 

drapieżców źródłem pożywienia mogą być niektóre bogate w węglowo- 

dany substancje, takie jak nektar czy rosa miodowa. Pokarm ten nigdy 

nie jest w pełni wartościowy dla tych roztoczy. Nie składają na nim jaj 

ani nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego. Można go traktować wy- 

tącznie jako pokarm uzupełniający. To samo można powiedzieć o soku 

komórkowym liści [13]. 

Podobne dane biologiczne opracowano już dla szeregu gatunków 

Phytoseiidae występujących w różnych rejonach świata. W licznych pu- 

blikacjach dotyczących tych gatunków najbardziej kontrowersyjne opinie 

spotyka się przy ocenie ich efektywności jako wrogów naturalnych przę- 

dziorków. 

Chant [4], który jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na tę grupę, 

neguje w ogóle znaczenie Phytoseiidae jako drapieżców. Argumentuje 

to dwojako. Po pierwsze rozmieszczeniem na drzewie różnym od roz-
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mieszczenia ich ofiar. Podobną opinię wyrażają Anderson i Morgan [1]. 
Wszystkie gatunki Phytoseiidae wykazują tendencję do unikania silnie 
oświetlonych miejsc i przebywają najczęściej na dolnej powierzchni liści 
w kątach żyłek. Na tej podstawie wyżej wymienieni autorzy wysunęli 
tezę o nie kontrolowaniu przez nie powierzchni liścia zasiedlanej przez 
przędziorka owocowca. Nasze obserwacje wykazały, że w okresach za- 
cienienia i nocą drapieżce poruszają się po całej powierzchni, mogą 
wówczas doskonale odszukiwać pożywienie. Dane te potwierdza również 
Hoyt [11]. W dni słoneczne 850/, populacji M. occidentalis występuje na 
dolnej stronie liści, natomiast nocą i rano roztocza są znacznie aktyw- 
niejsze i rozmieszczone równomiernie na obu powierzchniach liści. Niem- 
czyk [15] badał rozmieszczenie T. pyri na jabłoniach w pierwszym okresie 
po wyjściu z zimowych kryjówek. Stwierdził, że wykazuje preferencję 
dla miejsc osłoniętych. O występowaniu jego na drzewie decyduje raczej 
dogodność miejsca, a nie ilość i dostępność w nim pożywienia. Również 
do podobnych wniosków doszli Kropczyńska i van de Vrie [14], szukając 
zależności między występowaniem drapieżcy i ofiary na liściach. W żad- 
nej serii doświadczeń nie stwierdzili korelacji, mimo że drapieżce wyraź- 
nie hamowały rozwój populacji P. ulmi. 

Drugi argument Chanta — to brak specjalizacji pokarmowej Phyto- 
seiidae. Zdaniem jednak wielu badaczy ta cecha jest bardzo pożądana. 
W przeciwieństwie do innych drapieżców Phytoseiidae mogą doskonale 
przetrwać okres braku przędziorków. Collyer [5] i Caltagirone [3] wyka- 
zali, że intensywność żerowania Phytoseiidae na przędziorku owocowcu 
nie ulega zmniejszeniu, gdy na roślinie występuje równocześnie inny 
odpowiedni pokarm dla tych roztoczy np. szpeciele. 

Efektywność Phytoseiidae oceniano na podstawie dwóch rodzajów 
doświadczeń. W insektarium na siewki jabłoni, uprzednio zainfekowane 

przez P. ulmi, wprowadzano różne ilości drapieżców tak, aby stosunek 

drapieżcy do ofiary wynosił 1:5, 1:25, 1:50. W każdej serii doświadczeń 

uzyskano całkowitą redukcję szkodnika. Przy najbardziej niekorzystnym 
stosunku drapieżca—ofiara, okres w którym zlikwidował on populację 

ofiary wynosił 1 sezon wegetacyjny [20]. Podobne badania nad efektyw- 

nością drapieżców w warunkach szklarniowych czy też insektariach pro- 

wadzili Huffaker i Flaherty [12] oraz McMurtry i Scriven [15]. 

Drugi typ badań to doświadczenia polowe, gdzie na pewnej ilości 
drzew sztucznie zagęszczano populacje Phytoseiidae i badano ich wpływ 
na przędziorka owocowca. Stwierdziliśmy, że przy stosunku 30-60 P. ulmi 

na 1 drapieżcę trzeba było dwóch lat zanim ilość przędziorka została 
obniżona do 1 lub 2 osobników na liść. 

Badania przeprowadzone na terenie USA, Kanady, Anglii i NRF 

wskazują na znaczenie Phytoseiidae w ograniczaniu populacji roztoczy 
roślinożernych, pod warunkiem, że nie są one niszczone przez pestycydy 
[3, 6, 8, 19]. |
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W praktyce, jak dotychczas, jeden gatunek Phytoseiulus persimilis 

jest stosowany na szerszą skalę w szklarniach do zwalczania przędzior- 

ków. W warunkach kontrolowanych na niewielkich obszarach, stosując 

tego drapieżcę można osiągnąć pełny sukces. Znacznie trudniej sprawa 

wygląda w sadach. Przede wszystkim nie opracowano dotychczas me- 

tody masowej hodowli Phytoseiidae. McMurtry i van de Vrie hodują 

już te roztocze na pyłku czy też przędziorku chmielowcu, ale liczby 

wyhodowanych osobników sięgają setek, a najwyżej tysięcy. Jednak do 

wprowadzenia na większy obszar potrzebne są miliony. 

Także dotychczasowe wyniki nad introdukcją nowych gatunków do 

sadów nie są zbyt zadowalające. McMurtry na pierwszym zebraniu IBP 

relacjonował, że z prób nad wprowadzeniem 11 gatunków Phytoseiidae 

do sadów Kalifornii udała się tylko jedna (z T. rickeri). 

Najlepsze rezultaty osiąga się przez takie ustawienie programu opry- 

sków, które chroniłyby gatunki Phytoseiidae zasiedlone w danym sadzie. 

I tak Caltagirone [3] podaje, że w sadach Kalifornii przy przeprowadza- 

nych rocznie 4 zabiegach insektycydami populacja M. occidentalis utrzy- 

mywała się na takim poziomie, że przez 6 lat gatunek ten nie pozwalał 

na wzrost liczby przędziorka owocowca powyżej 9 osobników na 100 liści. 

Z powyższych badań wynika podstawowy wniosek. Phytoseiidae naj- 

lepiej spełniają swą rolę przy niskich liczebnościach przędziorków. Przy 

masowym wystąpieniu tych szkodników większe znaczenie przypisuje 

się drapieżnym owadom. Phytoseiidae działają wolniej w porównaniu 

z drapieżnymi owadami, mają nad nimi tę wyższość, że z powodu małego 

zapotrzebowania pokarmowego i braku specjalizacji nie znikają z chwilą 

zmniejszenia ilości ofiar. Poza tym, biologia ich jest dość ściśle zsyn- 

chronizowana z biologią przędziorków, co również przyczynia się do ich 

większej efektywności. 
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ДАНУТА КРОПЧИНСКА-ЛИНКЕВИЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИЩНЫХ КЛЕЩЕЙ 

СЕМЕЙСТВА РНУТОЗЕПРАЕ ВЫСТУПАЮЩИХ В САДАХ 

Резюме 

В садах Польши обнаружено 10 видов фитосеидных клещей, из них наибо- 

лее распространенные следующие BUĄbI: Typhlodromus finlandicus, Phytoseius 

macropilis, T. potentillae u T. pyrt. 

В лабораторных и полевых условиях исследовались биология T. finlandicus. 

Определена длительность развития, продолжительность жизни и плодовитость 

самок. В оптимальных условиях средняя длительность развития равна 17-8 дням, 

продолжительность жизни 19,4 дням и плодовитость самок 15,6 яиц. 

В течении вегетационного периода развивается 5 генераций фитосеидов, 

самая многочисленная 4-я генерация, максимальная плотность клещей не пре- 

вышает 300 особей на 100 листьев. На деревьях в саду выступает смешанная 

популяция разных видов фитосеидов, в которой доминирует обыкновенно 1 или 

2 вида. 

Исследовалось питание 4 видов фитосеидов на корме разного типа, в резуль- 

тате истановлены размеры пищевой потребности этих клещей и влияние пита- 

ния на развитие и плодовитость самок. 

На основании полученных результатов и литературных данных определена 

эффективность фитосеидных клещей в качестве естественных врагов раститель- 

ноядных клещей. 

Установлено, что в условиях, когда фитосеиды не истребляютоя пестици- 

дами, популяция паутинных клещей удерживается на уровне ниже порога 

экономической вредностности. | 

DANUTA KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ 

STUDIES ON BIOLOGY AND EFFECTIVENESS OF PREDATORY MITES FORM 

PHYTOSEIIDAE FAMILY OCCURRING IN ORCHARDS 

Summary 

In Polish orchards ten species of Phytoseiidae occur and the most common are: 

Typhlodromus finlandicus, Phytoseius macropilis, T. potentillae i T. pyri. Under 

laboratory and field conditions biology of T. finlandicus was studied including period 

of development, longevity and feundity. Under optimal conditions an average deve- 
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lopment time of T. finlandicus was 7-8 days; longevity 19.4 days and average 
fecundity 15.6 eggs. 

Five generations of Phytoseiidae occur during vegetative season and the most 
numerous is fourth generation; maximum density of mites does not exceeds 300 
individuals per 100 leaves. Usually mixed populations of various Phytoseiidae occur 
in orchards and 1 or 2 species are dominating. 

A study on feeding behaviour of four species of Phytoseiidae on various types 
of food allowed to estimate consumption and effect of food on development and 
fecundity of females. 

On the basis of literature and results of own investigation the effectiveness of 
Phytoseiidae as natural enemies of phytophagous mites was determined. It was 
found that in orchards where Phytoseiidae are not destroyed by pesticides, they 
keep the spider mite populations below economic treshold.


