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MO�LIWO�CI WYKORZYSTANIA RODZIMYCH POPULACJI 
NICIENI ENTOMOPATOGENNYCH W ZWALCZANIU 
P�DRAKÓW CHRAB�SZCZOWATYCH (Melolonthinae) 

POTENTIAL OF AUTOCHTHONIC POPULATION  
OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES IN APPLICATION TO CONTROL 

OF COCKCHAFER GRUBS (Melolonthinae) 

Abstrakt: Podczas przeprowadzonych bada� faunistycznych odłowiono z terenu Polski nicienie 

entomopatogenne. Długo�� i szeroko�� geograficzn� analizowanych stanowisk wyst�powania nicieni oznaczono 

za pomoc� programu komputerowego Gnomon. Próby glebowe, z których wyizolowano nicienie, zostały zbadane 

pod wzgl�dem fizykochemicznym (całkowita zawarto�� ołowiu(II), pH oraz podgrupa granulometryczna). 

Nicienie wyizolowano z próbek glebowych w warunkach laboratoryjnych, metod� Beddinga i Akhursta (1975). 

Badane nicienie oznaczono za pomoc� klucza do oznaczania gatunku (Lacey 1997) oraz za pomoc� analiz 

molekularnych. Do do�wiadcze� wykorzystano larwy p�draków chrab�szczowatych odłowionych  

z terenów województwa �wi�tokrzyskiego, na których obecnie notuje si� gradacj� tego szkodnika. Nicienie 

pochodz�ce z tego terenu charakteryzuj� si� du�� aktywno�ci� biologiczn� wzgl�dem p�draków 

chrab�szczowatych. 

Słowa kluczowe: nicienie entomopatogenne, p�draki chrab�szczowate, Steinernema, Galleria mellonella, 

Melolonthinae 

Obecnie najwi�kszym problemem dla szkółek i upraw le�nych w Polsce s� dwa 

gatunki szkodników: chrab�szcz majowy (Melolontha melolontha L.) i chrab�szcz 

kasztanowiec (Melolontha hippocastani Fabr.). Po wyl�gu larwy chrab�szczy (p�draki)  

w pierwszym roku �ycia od�ywiaj� si� przede wszystkim próchnic� oraz drobnymi 

korzeniami ro�lin, głównie traw. Szczególnie niebezpieczne s� p�draki 3-4-letnie, gdy� s� 

one najbardziej �arłoczne. �eruj�c, uszkadzaj� system korzeniowy siewek i sadzonek 

prawie wszystkich gatunków drzew i krzewów [1]. 

Zapotrzebowanie na biologiczne �rodki ochrony ro�lin wzrasta na całym �wiecie. 

Jednak w wielu przypadkach badania naukowe nie mog� sprosta� oczekiwaniom 

producentów. W celu opracowania nowych technik biologicznej ochrony ro�lin konieczne 

jest poznanie �rodowiska �ycia i biologii wielu gatunków oraz ras potencjalnych 

organizmów, które mog� by� do tego wykorzystane. Spo�ród badanych sposobów 

zwalczania larw chrab�szczy bardzo obiecuj�co przedstawiaj� si� nicienie 

entomopatogenne [2-4]. 

Materiał i metody  

Badania prowadzono w latach 2009-2011. Nicienie entomopatogenne odłowiono  

z czterech ró�nych �rodowisk na terenie Polski (okolice miast: Wielu�, Katowice, Opole, 

Kielce). Długo�� i szeroko�� geograficzn� analizowanych stanowisk oznaczono za pomoc� 

programu komputerowego Gnomon. Próbki glebowe, z których odłowiono nicienie, zostały 
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równie� zbadane pod wzgl�dem fizykochemicznym. Oznaczono całkowit� zawarto�� 

ołowiu(II), odczyn oraz podgrup� granulometryczn�. Nicienie wyizolowano z próbek 

glebowych w warunkach laboratoryjnych metod� Beddinga i Akhursta [5]. Gatunki nicieni 

okre�lono, korzystaj�c z klucza do oznaczania gatunku [6] oraz za pomoc� analiz 

molekularnych. Do zara�enia owadów u�yto larw inwazyjnych nicieni mi�dzy drugim  

a trzecim tygodniem od momentu opuszczenia ciała �ywiciela. Jako kontrol� wykorzystano 

nicienie pochodz�ce z biopreparatu „Owinema”. Do do�wiadcze� posłu�yły p�draki 

chrab�szczowatych trzeciego i czwartego stadium zebrane z terenów województwa 

�wi�tokrzyskiego, na których obecnie notuje si� gradacj� tego szkodnika. Badania 

prowadzono na szalkach Petriego w temperaturze 20ºC. Do zara�ania owadów 

wykorzystano dawk� 100 larw inwazyjnych nicieni na jedn� larw� owada. Oznaczono 

ekstensywno�� inwazji, rozrodczo�� nicieni i prze�ywalno�� larw, które opu�ciły ciało 

�ywiciela. Do�wiadczenie powtórzono dwukrotnie. 

Wyniki, ich analiza i wnioski 

Przeprowadzona analiza fizykochemiczna próbek glebowych wykazała naturaln�  

i lekko podwy�szon� zawarto�� ołowiu(II) (od 7,21 do 64 ppm) oraz odczyn kwa�ny (od 

4,39 do 6,06). Podgrup� granulometryczn� gleb okre�lono jako glina piaszczysta  

i piasek słabogliniasty. Warto�ci wymienionych powy�ej parametrów okre�laj� �rodowiska 

jako odpowiednie do wyst�powania nicieni owadobójczych. Znajduje to tak�e 

potwierdzenie w wynikach innych badaczy [7-9]. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka analizowanych �rodowisk i aktywno�ci biologicznej nicieni 

Table 1 

Characteristics of the analyzed habitats and biological activity of nematodes 

Gatunek nicienia S. feltiae S. feltiae S. feltiae S. feltiae S. kraussei 

�rodowisko pochodzenia 

biopreparat 

„Owinema” 

(kontrola) 

Wielu� Katowice Opole Kielce 

Długo�� geograficzna - 18º40’32” 19º11’50” 17º44’12” 20º49’22” 

Szeroko�� geograficzna - 51º14’26” 50º13’46” 50º41’11” 50º56’18” 

�miertelno�� ogólna owadów [%] 100 100 100 100 100 

Ekstensywno�� inwazji [%] 100 90 100 100 90 

Czas u�miercenia owada przez nicienie [dni] 2-3 4-5 4-5 4-5 4-5 

Pierwszy dzie� migracji larw inwazyjnych  

z owada-�ywiciela do �rodowiska 

zewn�trznego [dni] 

8 17 19 19 18 

Liczba migruj�cych larw z 1 owada [szt.] 75 000 85 000 88 900 97 000 87 500 

Prze�ywalno�� larw w 2 tygodniu od 

migracji [%] 
93 97 97 96 97 

Prze�ywalno�� larw w 4 tygodniu od 

migracji [%] 
90 95 96 94 95 

 

Przeprowadzone pomiary morfometryczne wszystkich stadiów rozwojowych 

odłowionych nicieni i przyrównanie ich do klucza wykazały, �e badane nicienie nale�� do 

gatunków Steinernema feltiae i S. kraussei. Otrzymane wyniki zostały potwierdzone tak�e 
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poprzez analizy molekularne (sekwencjonowanie produktu reakcji ła�cuchowej polimerazy 

ze starterami komplementarnymi do genów koduj�cych rybosomalny RNA gatunku). 

Ekstensywno�� inwazji nicieni pochodz�cych z terenu charakteryzowała si� du�ymi 

warto�ciami i była zbli�ona do ekstensywno�ci inwazji nicieni z biopreparatu (tab. 1). 

�mier� owadów spowodowan� przez nicienie notowano w 4 i 5 dniu od zara�enia  

w przypadku nicieni odłowionych ze �rodowiska naturalnego, natomiast w próbie 

kontrolnej do �mierci owadów dochodziło mi�dzy 2 a 3 dniem od zara�enia (tab. 1). 

Podobne zale�no�ci zaobserwowali tak�e inni autorzy, którzy wykazali, �e do u�miercenia 

p�draków chrab�szczowatych przez nicienie z rodzaju Steinernema dochodzi mi�dzy 4 a 8 

dniem od zara�enia [4].  

Do rozpocz�cia migracji larw inwazyjnych nicieni z owada-�ywiciela dochodziło 

mi�dzy 17 a 19 dniem od zara�enia. W próbce kontrolnej pierwsze migruj�ce larwy 

zaobserwowano ju� w 8 dniu od zara�enia (tab. 1). 

Analizuj�c rozrodczo�� nicieni pochodz�cych ze �rodowiska naturalnego oraz 

prze�ywalno�� ich larw po migracji, zaobserwowano, �e liczba larw, które zdołały opu�ci� 

ciało �ywiciela oraz ich prze�ywalno�� w czasie, jest wi�ksza ni� w populacji nicieni 

pochodz�cych z biopreparatu (tab. 1). 

Badania nad skuteczno�ci� nicieni pochodz�cych ze �rodowiska naturalnego wobec 

p�draków chrab�szczowatych s� jednym z aktualnych zagadnie� badawczych w Europie. 

Dotychczas dowiedziono, �e najbardziej efektywne w stosunku do p�draków 

Melolonthinae s� nicienie nale��ce do rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae [2-4, 

10].  

Otrzymane wyniki bada� tak�e dowodz�, �e nicienie entomopatogenne s� nie tylko 

skuteczne wobec larw chrab�szczy, ale charakteryzuj� si� równie� wysok� rozrodczo�ci�  

i prze�ywalno�ci�. Przeprowadzone do�wiadczenie stanowi wst�p do szerokich bada� nad 

biologicznym zwalczaniem p�draków chrab�szczowatych na terenie Polski.  
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POTENTIAL OF AUTOCHTHONIC POPULATION  
OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES IN APPLICATION TO CONTROL 

OF COCKCHAFER GRUBS (MELOLONTHINAE) 

Department of Zoology, Institute of Biology, Faculty of Mathematics and Science  

The Jan Kochanowski University, Kielce 

Abstract: During faunistic studies entomopathogenic nematodes were isolated from samples selected in territory 

of Poland. Latitude and longitude of the sampling site was determined with the Gnomon software.  

Physico-chemical properties of samples were also performed. Nematodes were isolated from the soil samples in 

the laboratory conditions, using method described by Bedding and Akhurst (1975). Selected nematodes were 

determined using the key for the determination of the species (Lacey 1997) and by molecular analysis. For 

investigations were used grubs of cockchafer (Melolonthinae) isolated from areas of the �wi�tokrzyskie province, 

Poland, where at present there has been a gradation of this pest. It was shown that autochthonic nematodes have 

significant biological activity against cockchafer grubs present in the territory of Poland. 

Keywords: entomopathogenic nematodes, cockchafer grubs, Steinernema, Galleria mellonella, Melolonthinae 


