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zovali aŽ od po]ovice 20' stoločia' Dote
ťaz asi mj\.áčšieuplatnenie v bio]ogickom
boji mšla baktéda Bacillus thúrin8iensis'
Bo]a objavená v Japofuku v Ioku 1901
a neskÓI v Ioku 1911v Neme.ku Emstom
Beťlin€ l om. Nazvď ju ',spavá choÍoba','
PoÚíva sa dnes ploii m1ohýn druhom

Systenatika
Bcauvelia bassíam (Balsamo) Vuille'
min systemahcky Patrí do tťiedy Deute.
Ide o podkóIny dluh hmyzu z če|ade romycetes, ladu Monilialcs. Synonymom
scolytidae lcoleopteÍa]' &1togenetický hubY je Tritirac]rium shjotae' Polrravným
výVoj pÍebieha c€z ýýwojové štádium'va
jíčka]any, kukly a dospeléinágo' stá.
dium vájíčka,1aťrTa kúk1y pťebieha pod
kólou v lykovq časti, inágo spod kÓry
!-.rlietavý]etovým otvoÍom, a nalietava
opáťn! novéstromy,aŽ pod kóIou sa páÍi
a za*ladá novú geneláciu' Váčšinu svojho
Života Žije teda skryým spósobom.
Pohfad do hjstóie patológie hnyzu
od čia' keď Iudia začá]jchováťpriadku moÍÚšovú ple hodváb a \.če1ú
medonosnú ple med" všÍmali si títo chovatelia
aj abnomality v ich populáciách' V CÍne
Zaznamenávali ochoÍenia pliadky moÍu
šovejuŽ v 7. stoločíp.n'l' PNými exakt'
nýni pokusmi overené' že iný oťgmiz
rnus - a hneď v prvom prípade to bola
huba, sPÓsobúje inJekčnéochoÍenie h y'
zú, uskutočni] Agostino Bassi a tieto Ú
sledky publikoval uŽ ý roku 1835a 1836'
Potvrdil Že táto hulra, nesk& Popísaná
ako Beauveria bassima, lastie a v-wíja
sa v Živej húsenici P adky niorušoi'q, čo
spósobúje j€j strí a Že i.Íekcia sá móŽe
Iozširovať inoku]ácio!" kontaktom a kontaminovanou PoiÍavou. ochorenie, ktolé
B' bassiána spósobuje,bolo pomeno\.ané
ako ,,bjelabobuÍovitáchořoba,,,v anglic
kom jazyku ,,s'hiie muscardine disease",
pričom ,,musca1dine,, v taliančjne alebo
fÍancúZštineznamená dÍuh pižmového
cukíku, a]ebo luoaloýej trobulky, hjuš'
ky a podohe. NeskóÍ sa Patogámymi
olga'1izmami záoberali aj Llis PasteaÚÍ,
ktoťý tal<tieŽšiudoval ocholenia priadk]'
nolušovej a p spe] význanrnou nÍercu
k hygiene p]aniáŽí a zavjedo] dod]ts
poúŽívanú praldckú m€tódu
se1ekcie
vajíčoka dospe]cov pÍiadky norušovej
napadnu|ých pNokrni (Plotozoa)' Bassi
a Pasteaul súpovaŽovaní za zak]adaterov
,,Pato]ógiehmyzu,,' obaja, ale aj iní po
nich oaplík1ad Meldxikov, krorý otrjavil
Metalhizium anisopiiae spósobujúcutzv'
ze]enúbobúÍovihi chorobu hmyzu ',81@n
nus.ďdine ďsease,'), hlada]i a bojovďi
pÍoti pátogénom !žitočného hmyzÚ' Vo
svojich plácach však navlhovali aj vyuŽi.
tie ý.hto patogénov v boji proti hmyzím
škodcom' Tieto pokusy (laboratórne a te
róme) sa však v ovela váčšqniere rcati.
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a iné hubové pato8én'v jrúkujú tu1tyz
aj kontaktne a n€potebujú byť skonzumovmé, aby inJekcia vzíikla' v plipade
skoÚumoýania spóry v}.k1íčiaa plenik.
Íú stenou tráviacej sústavy do 3 dni' K€ď
huba usmÍtí hostiteLa, plelastá naspáť
kÚtikúly a po
z tela von ccz mákšie časťi
k{iva napadnutéhojedinca v$ivou bie
lcj hebkej plesne, v ktorej sa ivoija milióny
Pad n i enky prastÍedia pre entan opato.

Z podmienok prosbedia k najÚznam
ncjšim patÍiá ý]hkosť a tcplota, nenej
významé sú sve'tloa plúdenievzdlchu'
optimá]na tep]otaPrc ýývoj, patogenézú
a pleŽívánie entomopatogémych húlr je
vo všeobecnosti20 30.C, odPočinkové
spóry to]erujú vysoké teplot,v od ljo do
t00.c počas5 aŽ 60 min', z nízky.h tep.
]0t to1erujú7 aŽ 10 "c' VerÚj \rysokáv]hkosť plostLediá (častonad 90 % rclatíul.j
v]hkosti) je zrTčajne pobebná pÍe k]íčeňie
á tvoÍbu spóI (spoluláciu) éntomopato'
gémych |úb. výniňkú z tohto pravidla
Beauveria bassiana na lps typographus
v]hkosti tvorí piáve Beauvelia bassi a
a napÍíktad aj Metalhiziu]Í ánisop]iáe,
ktolé k uvolňovanjÚ konidií poilebujú Ie
štáďom hubyje cořdyccps bassianaZ'Z'
Li, C.R' Li, B' HÚang & M'Z' Fan200t [As. latívnuvlhkosťpod 50 %,tmÚ a.hvenie'
comycclcs, Hypocreales, Clavicipitaceael,
K]áike UV Žjaťeniezabija spóry na po
ktolá sa však v plÍrode vyskj'túje iba vo vrch! sÚbstráto\. a lozpiýlené vo Vzduchú. Mnohé entomopatogéme huby pre
to spoN]ujú v skofich rmých hodinich
V ]abolatómych podmienkách v čistcj pled nástúpom demého Sveila. Pr€sný
význam svctla a tny však ešte nie je dó'
kÚ]túÍe na živnej póLle huba nstie aio
Hadne
pleskúmáný.
biela pleseň' Pomďne lahko pÍodúkúje
biele pÍáškovité konídie, ktoró sú drob.
né, d;sahujú dÍžku]en niekoLko ÍnikÍo
B' bassiana naPáda široké spekilum
mefuov (2.3 X 2 pm)' Mycé]ilm a spóry
drlhov hň]'zu (viac než 100 druhov)
nie sú Pi$Ťentovanéa pÍetovzh]ad ich z článkonoŽco\.(ideda AlthÍoPoda; Íady
kolónii je bjelJ,,BealveÍia bassianaje ná' LePidoptera coleoptera a Hymenopterá)
zov, ktorý opisúje komplex nolfo]ogicky
a teda mÓŽe byť považovánáza neselek.
podobných a fylogencticky iesne b]ízkych iímy biopesti.í.l' NáC.hy]nésúvošky, mo
dťuhov'V blrdúcnosťijeteda nožný loz'
]icq p!*Lice, bzdochy, koby]ky a koníky,
pad druhu m novédluhy a subsPécie'
ThysalopteÍa, teÍmitý travce, nuch}',
clťobáky (a z nich naprík]a.t Pásavka
zemiako\.á, nosániky, podkóÍny hmyz,
Keď spÓÍa huby PÍíde do kontaki!
s kutikulou nichylného lmyzu, tesne átď'), lisioŽňvý h]nyz (napťikladpliadka
molušová, vjjáčka kúkurični, míšky
pďne k povrchu a spóIa vyklíči.Myce
LymantÍiidae,atď.).Domovskýň ekosys.
]iálnyň klíčkom prenikne cez kutikutu
témom huby je však PÍedovšetkým póda,
do vnútn tela hmyzú a to fyzjké]íym
kd
e Žijeako všadeplítomý sapÍo|yt'
Íaston a chemickýnl (eÚýlmni)
rcz'
však dokáza]a i!Íikovať aj prúca
Huba
nájmá
púšťmím mechanických bariér,
kutikuly. V olganizme hostiteÍa húba ko' h]odavcov, nosné dutiny človeka, koní
]onizuje tkani\.á, p/odúkúje m}'koioxíny, á velkých koryťnačiek. LÚdia ÁplikÚjú.
mprík]ad beauvelicil' ktolý spósobujú .i plíplavky s touto hubou by mati mať
oblečenéd|hé rukáq, a dlhé nohavice,
opuch]iny a sivldnutie a v}.uživá hostiic.
Ia ako zdÍoj Živín' Sfuť lmyzu nastáva topánty a ponoŽký ProtipÍachoýý filhačný lesPiÍátor, nepťemokaýérukavice,
ako dosledok kombináCie q.sušenia
(mlmjÍikácie) a sh.aty Živín Po nié. ocfu.mé okuliďe, ked'é niektoré šhidie
potvldj]i, Že spóÍy sú aj alelgfune.
koLkých dnoch od infekcie' oploii
baktéÍjám (naPr. Bacil]ús thuingiensis)
MoŽnosti up|atnenia Beauveí'a basslana
a vÍusom hmyzq Beauvcria bassiána plpl lykožrútovismrekovému

V labolatórnych podmientach huba
mÍohokát dokázala' Že je sůopná úspeŠ.
ne iníikovať lykožÍútasmekového a spÓ
sobiť jeho úhyn' Existlje niekoÍko spÓ.
sobov, akým sá dá B' bassiána áPlikovať
v boji s lykoŽrútomsmÍekovýmv priťod-

imyzu lt€ je jednoznačne ,,odsúdené,,na
úspech' PÍi aplikácii biopÍíplavku s Beau.
veÍia bassima proti lykoŽrútovi smeko
vému h.ebá počítaťs istýnri nzjl(ami:
> 1. Hoci 1ÉoŽrút smekoÚ je na m
padnuti€ touto huboÚ nách]']ný, váčšiu
čásťsvojho života Žije skryto pod k&oÚ'
Býa pÍob]énzladiť sPÓsob a časapliká
cie píplavkÚ iak, aby aspoň niektoíéjeho
ýývojové štádiÚm Pdšlo do kontaktú so

v čásenáljetávaniaa druhýkját v čáseIo'
je e' oš€trovať biopŤepďáion mplík]ád
kaŽdý Éaty PoloŽený ]apák' Lapák k]ásť
do po]otieňa a pÍikryť veivami' Postúpo.
vaťv zmysle sTN 482711'
> 3' Dós]edne zmáčaťpovIch km€ ň a
tak, aby bola dosiahnutá vyšŠiakoncen
>1' húiko\'méferomÓnovélapače'Fe.
trácia aplikováných spóI' Kmene á]ebo
lomÓn pril]áka podkórnika do n€uzavrctej
iný povlch musia byť sPrayoýané dovte'
zbelnej nádoby felomónového laPača,
dý kým nie sú úplne mokíé, ávšak nie
ktorá je inÍikovmé huboÚ. Imágo lykoŽrútak, aby z nich aŽ stekalo'
ia sa eštepÍed týú, ako ]apačopÚstíaza> 2' Huba uvolňuje spóry p špeci
> 4, Velkop]ošnú leteckú áPlikáciu
Ýita 5a do kmeňa stromr' n1ÍikujespóÍa
fických klinatických podmimkach, Po' Píplavku zatial nie je moŽné odporúčať'
mi húbv. Takto hubu zav]ečie do PoŽeI
tŤebujenajmá Íelaívnu vthkosť vzdúchÚ
Tmto spÓsob aplikácje vyžaduj." Iea]jzo
ku, kde iáto spósobímolta]iťuimá8 aj ich
vanie séÍielrio]ogických testov' Rovna}o
potomsťva' Tento sysiém sa Í.nohokfát
> 3' UV žiaÍellie,kto!é pÍeniká o'Óno.
ako účinokpÍplavk! PIe ýče]ya vodné
5 lispshom t€stoval' Výsledky dokázali
vou vlstvou aŽ na zer& deaktivuje spÓry
žjvočíchy'
jeho 1 -.vsokúefektívnosť.Málo uspokojivá
vo vzdlchu a na poýrchu pÓdy' Aj keď
> 5' Po ŽmiešaÍ pripÍa\.kÚ s vodou
je zatiáI najnrá schopnosťprenosu huby
v súčasnostikoD€lčne wÍábáÍé plepa'
vzníknutá suspenzia, ktolá musi byť ap]i.
!áty zabe?ečujúochranu pled poškode kovaná hneď, ]ebo húbovéspÓÍy v zde
>2. ošeLreňie]eŽia.eho kffelia' Pou
ním konídí UV Žiďením, jé tÍébápočíiať denej suspeMji posfuPne h}nú a cÚ ma.
žíva sa zdedený koncent]át obsahiljúci s
Ýmto faitořom zniŽujúcim účimosťen. teíiá] stŤácavitalitu uŽ na dÍuhý deň'
sPÓry' Ch]obák sa p plechode z alebod o tomopatogturcj huby.
> 6' KeďŽe sPóry sú inal<tivováné 51.
ošetrenéhokmeňa iďikuje spóťami huby
> 4' Huba nieje selekrivna']€ pomefie nefuým Žiarcním' aplikácie skoro Iáno
ná jeho povlchu' systém j€ účnDý najm.i má]o infomácií
o jej pÓsobení m n€.ie|o
aleboneskolo v podvečeísúvít.né'
za v]hkéhopočásia,jevšakcit]i\,ýnadobu véskupiny hmyzu'
Problematika si vyŽa'
> 7' vhodné sá javí pouŽitie kombino.
účimosťiošetenia a na Uv Žiďenje.
\,ánej meiódy ' kontaminovanélapačer
> 3, oŠetÍeniepódy v okolí stlomÓv'
> 5' Účinnosť bio]ogickq ocfuany sa ošetlenie kmeňov x ošetr€nie pódy v nai
Huba v póde najlepšie pležíva. Je to j€j
pÍEaví aŽ o niekolko dni tlebá byť pÍeto viac naPadrrutých ob]ástiach'
prřodzené prostedie' Casťpopu1ácie]y' tpezljvý
a nekombinovať ap]jkácie s in
záver
koŽúiov Zim! Prečkáva v oPadar*e/ kde sekticidmi
alebo íungicídmi'
sa rnóžc nakaziť plJtomou húbou'
Ap]ikácia biapreparáfus Beauverja
> 4. Lete.ké postre1<y'Ciel om ]eteckých zásady pre paužitíe v lesach
bassÍana
nóže pispiet kobraneporas.
v pťíPadepoúžitiapÍpravku s Beaúve' tov pred poclkÓrnyn hmyzom' jeha
post.ekov porastov v časérojenia jmág
s
ria bassiDa v lesoch je poťíebnédodlžať aplikaciouje na slovensku vel'ni ná|o
alebo iesne pr€d niň je dostať spÓry huby
m povrch te]aimá8' ]mága potom spóÍy následujúcezásady:
skúsenasti'
Jefu šnokýpiestor naima
> 1' Pre apljlácie zvo]iťÍegishovmý, pre terénnyvýskuna overovanievhad.
zánesúdo poŽelko' kde hynúnás]edkom
pósobenia huby, Iovnako ako ich potom. komelčne q/ťábaný prípravok zo sh.ed- xých postupova netód' V sičasnosÍi
nej EÚÍÓpy, ktory poskytuje dostatočnú nepÍedpakladáne,žeby táÍonetÓda
stvo' Metódá je vŠakÍziková Ž ýia.ďý.h
hťadísk (naplíkiád hygiena, účinnosťna ocfuanu konídií ploti UV Žiareniu (v Sú. obhospodarovate|ovlesa zachránila pred
časnosťim stovensku nie je registÍovaný kalanitou padkórneha hnyzu. Hlavný
n€ciel ové drlhy, atd)'
Žiaden pÍplavok s Beauvelia bassiana)'
dÓraz bude aj naďalej potrebnévenovat'
> 2' PIípÍáVokaplikováť bodovo ruč' klasickýn metódam achrany a abranyPoužiťie
entomopatosémej hub],
nými á]ebo motoÍovými postrekovačmi. sTN 48 2711.
v podmien].á.h pÍemoŽeniá podkÓmeho
APlikovať D]aPáky i' aj]I,séíje,
pNýklát

V dósedku zanedbaniaporastovejhy.
gieny V dubo\.íchporastochmóže za
priazni\^ich
podmienoknastaťrýchie|oz.
šírenienajnebezpečnejšieho
podkórneho
porastovpodkórnika
škodcuv dubo\^ich
dubového'zhoršenouporastovouhygie.
noumámna mys|inedostatočné
odstraňo.
Vanieaktívnych
chrobačiaro'a taktiežaj
ponechanie
nadmerné
ťažbových
zryškov
porastoch,
v dubo\,"ich
Ten|očlánokhoÝoí o spósobepÍpla
v'v laPákov duba na zisťovmie plíton'

nosťi a Početnosti podkónika dubového
PouŽitý.h v praxi. V polovici aplíia Ioku
2006somna lokalite Jelichov \. dúbovom
poraste (LS Kšimá, oZ TlenčÍn)pliplavil
dubové lapáky' Celkovo bo]o Pnplave.
ných 8 ]apákov .4 duby žltkásté(QúeÍcus
da]echanpji) a 4 duby cercvé(a' c€ l IE)'
Hfubka df pťipŤavovaný.h sťromov na
]apé*y bo]a 20-25 cm. Polovica lapákov
bolá Pťipnvená podra s1N48 2717(o.hía'
na lesá Proti podkónikovi
dubovémú)
ako Hsické siojatélapáky. sTN 48 2717

určuje spÓsob Plevencie, konboly výsky
tu a oblMy pÍo|i podkónikovi dúbovénu (Scolytus intuicaLus Raizeburg 1834.
DÍúhápolovjca laPákov bolá spíená no'
tolovou píou a ponechmá m mieste ako
leŽiace lapá]<y'oba dÍuhy lapákov boli na
plochách pÍi sebe (obl' 1), čjŽena tom i5'
ton sťmovíšti,v tý.h is|ých eko]ogických
P':i Plípnve stojac€ho ]apá}4 aby
shom neoduniela] dlhý čas (niekedy 2
aŽ 3 Ioky), j€ nútnépoužíťpostup podla
I.Es&1ěšo}tÍ+UH..
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