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Gojenje in uporaba koristnih organizmov

PREDGOVOR
Na začetku 21. stoletja se vedno pogosteje srečujemo s posledicami industrializacije in
globalizacije kmetijstva. Zaradi nespametnih vnosov fitofarmacevtskih sredstev skozi
desetletja, se danes vsakodnevno srečujemo z onesnaženo vodo, tlemi, zmanjševanjem
pridelkov, kontaminiranimi pridelki in z še dodatno uporabo pesticidov. Človek s svojim
razumskim ravnanjem naravi vsiljuje poenostavljenost, s čimer se nasilno rušijo vezi, s
katerimi narava uravnava ravnovesje med posameznimi organizmi. Globalizacija in
industrializacija kmetijstva prinašata monokulture, dolgočasne pokrajine, povečane vnose
fitofarmacevtskih sredstev, čedalje več škodljivcev in bolezni na rastlinah, hrano slabše
kakovosti, porušeno ravnovesje ekosistemov in osiromašenje zemlje. Vse to pa vpliva tako na
zdravje ljudi kakor tudi na medčloveške odnose.
Med žuželkami poleg koristnih, najdemo tudi veliko takih, ki delajo škodo na pridelkih. Novo
odkrivanje sveta žuželk nam obenem kaže, kako pomemben člen agroekosistema in vsakega
ekosistema na sploh so žuželke. Kaj je koristni in kaj škodljiv organizem je zgolj objektivna
presoja človeka. Škodljivci v kmetijstvu poškodujejo oziroma uničijo skoraj 30 odstotkov
pridelka letno po vsem svetu. Ta letna izguba se kljub uporabi fitofarmacevtskih pripravkov
ni zmanjšala že od leta 1940. Uporaba pesticidov, poleg tega da predstavljajo za pridelovalce
poljščin in vrtnin dodaten strošek, je tudi škodljiva za okolje in ljudi ter poleg vsega niso
učinkovit pri boju s škodljivci. Vse več škodljivcev je postalo odpornih na pesticide, zato vse
več kmetovalcev in vrtnarjev razmišlja o novih pristopih, pri katerih bi se zmanjšali vnosi
fitofarmacevtskih sredstev in bi bolj »posnemali« naravne procese in njihove interakcije.
Industrijsko kmetijstvo si prizadeva da ima 100-odstotni nadzor nad vsemi škodljivci z eno
samo strategijo in z uporabo posameznih fitofarmacevtskih sredstev za vsakega škodljivca.
Biotično varstvo pa zajema celotno pridelovalno površino in z mnogimi komplementarnimi
strategijami obvladuje škodljivca pod ravnjo gospodarske škode. Biotično varstvo uporablja
načine, ki v naravi obstajajo že tisočletja. Povezovanje in razumevanje življenjskih ciklov
škodljivcev in njihovih naravnih sovražnikov (koristnih organizmov) nam omogoča lažje
obvladovanje sistema. Z uporabo teh naravnih strategij v sistemu kmetovanja, lahko
kontroliramo populacije škodljivcev na način, ki je veliko bolj prijazen do narave in ljudi in
kar je najbolj pomembno, je tak način varstva rastlin trajnosten, tudi v smislu ohranjanja
pridelkov.
V tem učbeniku lahko tako študentje kot tudi tisti, ki bi se radi pričeli ukvarjati z biotičnim
varstvom rastlin, najdejo informacije kaj pravzaprav biotično varstvo obsega in pa katere
koristne organizme le ta uporablja. Opisane so številne povezave med koristnim organizmom
in škodljivcem ter pleveli. Podanih je tudi nekaj praktičnih nasvetov kako na lastnem vrtu
privabimo in povečamo populacije koristnih organizmov. Sam namen učbenika je tudi
spoznanje bralca, da ko enkrat sprejmemo ta agrotehnološka načela, dosežemo povečanje,
stabilnost in pridelka, kot tudi druge vrste dobrobiti - ohranjanje biodiverzitete v ekosistemu,
ohranjanje rodovitnosti tal, čistost vode, izboljšano biološko zatiranje škodljivcev, ne glede na
obseg oziroma velikost kmetije. Učbenik je obenem tudi koristen vodnik in pripomoček pri
ekološkem načinu pridelavi hrane.
Marija Gregori
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1

KORISTNI ORGANIZMI

Organizme, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci, se na njih ali v njih oziroma v njihovi
bližini razvijajo in jih tako pokončajo, imenujemo koristni organizmi oziroma naravni
sovražniki. Zaradi svojega načina delovanja pomagajo človeku in tako ohranjajo kmetijske
pridelke v pogledu količine in kakovosti. Večinoma ne prizadenejo ali poškodujejo gojenih
rastlin in niso nevarni ljudem. Koristni živalski organizmi oziroma naravni sovražniki in
antagonistični mikroorganizmi so pomembni v biotičnem varstvu rastlin. Biotično zatiranje
rastlinam škodljivih organizmov ali biotično varstvo rastlin je način, ki uporablja žive
koristne organizme (plenilce, parazitoide, entomopatogene ogorčice, entomopatogene glive,
protozoe, bakuloviruse) za obvladovanje populacij škodljivih organizmov. Na tak način se
zmanjša škoda, ki bi jo lahko povzročili škodljivci in zmanjša se škoda, ki bi jo naredili zaradi
vnosa pesticida. (Milevoj, 1997).

V razmislek:
Katere organizme bi poleg zgoraj naštetih primerov koristnih organizmov lahko še uvrščali
med koristne organizme?

1.1

ZAKAJ UPORABITI KORISTNE ORGANIZME?

Človek si planet Zemlja deli z več kot 10 milijoni različnih vrst organizmov. Vsak od teh
organizmov se prehranjuje in raste na različne načine, v različnih okoljih ter se razmnožuje na
različne načine povsod po svetu. Vendar kljub temu nobena od teh vrst ni v izolaciji
(osamitvi) od drugih. Vse vrste organizmov so med seboj v povezavi (interakciji) z drugimi
organizmi. Ljudje imamo dokaj dominantno vlogo v večini ekosistemov in smo za preživetje
odvisni od velikega števila živali in rastlin. Predvsem zaradi človekove prodornosti v svetu,
ljudje nekako tekmujemo z mnogimi organizmi in generalno mislimo, da so ti kompetitorski
organizmi “škodljivci” (Hajek, 2004).
Škodljivca lahko opišemo kot nek organizem, ki zmanjša razpoložljivost, kakovost ali
vrednost nekega človeškega vira (Flint in van den Bosch, 1981). Definicija škodljivca mora
biti obširna ravno zaradi njegove velike diverzitete v smislu vpliva na človeško življenje. Vir
so lahko na primer rastline ali živali, katere gojimo za prehrano ljudi, ali za neko surovino.
Drug vir pa je zdravje ljudi in njihovo dobro počutje (npr. komarji). Škodljivci so tudi
taksonomsko raznoliki – od mikroorganizmov do sesalcev. V tem učbeniku se bomo
predvsem osredotočali na koristne organizme, ki jih uporabljamo pri biotičnem varstvu
rastlin.

1.2

KRATKA ZGODOVINA BIOTIČNEGA VARSTVA

Egipčani so že pred 4 000 leti uporabljali udomačene mačke za varovanje žitnih skladišč pred
glodavci. Že zelo zgodaj v zgodovini je človek uporabljal predatorske žuželke, vendar se je
5
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pomembnost entomofagije in njenega izkoriščanja izgubila, razen v nekaj zgodnjih človeških
populacijah v Aziji, kjer se je razvilo “napredno” kmetijstvo. Kitajski pridelovalci citrusov so
postavljali gnezda predatorskih mravelj (Oncophylla smaradina) v drevesa, kjer so se te
mravlje hranile z listnimi škodljivci. Med drevesi so celo postavljali mostičke iz bambusa, da
so mravlje lahko prehajale iz enega drevesa na drugega. Pridelovalci datljev v Jemnu so odšli
v severno Afriko, da so zbirali kolonije predatorskih mravelj, katere so pridelovalcem
pomagale pri biotičnem varstvu pred različnimi škodljivci.

V razmislek:
Pobrskajte po literaturi in poiščite s čim vse se prehranjujejo mravlje.

Slika 1: Mačke v Egiptu kot sveta žival
Vir: http://www.freewebs.com/brandenburgstudies/EgyptianCat.jpg/ (11.3.2011)

Do 17. stoletja ne najdemo nobenih zapisov o predatorskih žuželkah. Prve zapise najdemo v
Italiji (Aldrovandi leta 1602). Opazoval je kokone Apanteles glomeratus, kateri so bili pripeti
na gosenico Pieris rapae. Nepravilno je takrat sklepal, da so kokoni jajčeca žuželk (Bellows,
1999).
Prve slike parazitoidov najdemo v knjigi Metamorfoza (Metamorphosis) avtorja J. Goedart
leta 1662. Opisal je “majhne muhe”, ki so izletavale iz pupe metulja. Antoni van
Leeuwenhoek je leta 1700 opisal fenomen parazitoizma pri žuželkah. Narisal je parazitoidno
samičko, ki je izlegala jajčeca v gostitelja (listno uš). Vallisnieri (1706) je bil prvi, ki je
pravilno interpretiral povezavo gostitelj – parazitoid in je bil verjetno prvi, ki je opisal pomen
parazitizma pri žuželkah. Leta 1752 Linné priporoča brzca - veliki moškatnik (Calosoma
sycophanta) za zatiranje gobarja (Lymantria dispar) (Bellows, 1999).
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Slika 2: Veliki moškatnik (odrasli osebek in ličinka)
Vir: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/9602.jpg/ (11.3.2011)

Darwin (leta 1800) je opisoval koristnost uporabe parazitoidov in predatorjev pri regulaciji
škodljivcev. Preko 18. stoletja najdemo vse več opisov o entomofagnih in entomopatogenih
organizmih, predvsem v člankih o biologiji parazitoidov. V 18. stoletju so odkrili bolezen na
sviloprejkinih ličinkah. De Reamur je leta 1726 je opisal in ilustriral glivo Cordyceps, katera
je napadla ličinko sviloprejke (Bellows, 1999).

V razmislek:
Opišite razvojni krog glive Cordyceps sinensis. Po čem je še znana ta gliva?
Leta 1762 so prvič uspešno vnesli organizem iz ene države v drugo v namene biotičnega
varstva. Iz Indije so prepeljali mina ptiče (Acridotheres cristatellus) za zatiranje škodljivcev
na rožičih.

Slika 3: Ptič mina
Vir: David Blank, http://animaldiversity.ummz.umich.edu/ (11.3.2011)

Leta 1888 so iz Avstralije v Kalifornijo prenesli polonico Rodolia cardinalis, ki je uspešno
zatrla pomarančevega kaparja (Icerya purchasi). Leta 1897 so vnesli na Portugalsko vrsto R.
cardinalis z nameon zatoranja kaparja I. purchasi. Leta 1873 pa je bil vnos vrste Tyroglyphus
phylloxerae za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) v Evropo neuspešen. Leta 1920 so uspešno
vnesli krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali) za zatiranje krvave uši (Eriosoma lanigerum).
Leta 1951 so v Evropo vnesli osice Prospaltella perniciosi za zatiranje ameriškega kaparja
(Quadraspidiotus perniciosus).
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Slika 4: Krvavkin najezdnik Aphelinus mali - razvojni krog
Vir: http://www.agrofrontier.com/guide/img/im97f01.jpg/(13.3.2011)
Po letu 1940 se zaradi širjenja sintetičnih pesticidov zmanjša zanimanje za biotično varstvo
rastlin. Problematika pojava rezistence na pesticide in pa razvoj ekološke osveščenosti ljudi,
ponovno prispeva k večjemu zanimanju za biotično varstvo. Koristne vrste organizmov
pričnejo načrtno vnašati v sadovnjake, vinograde, na njive, v vrtove ter v rastlinjake.

Slika 5: Svetovni trg s pesticidi v zadnjih dveh desetletjih dvajsetega stoletja
(GSO – gensko spremenjeni organizmi)
Vir: Povzeto po: Bateman, 2000

Leta 1990 naj bi uporabili 2,5 milijonov ton pesticidov, katerih cena je bila približno 20
milijard $. Dandanes so sintetični pesticidi najbolj razširjeni pri zatiranju škodljivcev.
V razmislek:
Kakšne posledice lahko potegne za seboj neodgovorna raba pesticidov?
Komentirajte mnenje o prispevku GSR (gensko spremenjenih rastlin) k manjši uporabi
pesticidov v kmetijstvu. Dokazi za to?
8
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1.3

ZAKAJ RAZMIŠLJATI O BIOLOŠKIH ALTERNATIVAH?

Sintetični pesticidi so tako široko uporabljeni predvsem zato, ker so pri zatiranju škodljivcev
precej učinkoviti. Vendar kljub vsemu, pesticidi niso vedno pravi odgovor. Včasih njihova
aplikacija ni vedno tako uspešna kot bi pričakovali. Pri sami uporabi pesticidov namreč poleg
škodljivca uničimo tudi naravnega sovražnika tega škodljivca, in ko škodljivec ponovno
naseli ta prostor, se lahko zaradi odsotnosti naravnega sovražnika populacija škodljivca veliko
bolj poveča. (slika 6).

Slika 6: Populacija uši in koristnih organizmov pred in po uporabi FFS
(FFS-fitosanitarna sredstva)
Vir: Povzeto po: Flint in Dreistadt, 1998

Slika 7: Povečanje oranžnega kaparja na citrusih katere so mesečno škropili z DDT-jem v
primerjavi z drevesi katera niso bila škropljena (podvržena biotičnemu varstvu)
Vir: Povzeto po: DeBach in sod., 1971
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DDTje kratica za trivialno ime Dikloro-Difenil-Trikloroetan. DDT je aromatska klorova
spojina in eden najbolj znanih sintetičnih pesticidov na svetu. Sentitizirali so ga že leta 1874,
vendar so njegovo insekticidno delovanje odkrili šele leta 1939. DDT so v drugi polovici 2.
svetovne vojne uspešno uporabljali pri zatiranju komarjev, ki prenašajo malarijo, in pri
zajedavskih ušeh, ki prenašajo tifus.

Slika 8: Reklamno sporočilo, ki poziva k uporabi DDT-ja
Vir: časopis Time 30 jun 1947, http://www.mindfully.org/ (13.2.2011)
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Švicarski kemik Paul Hermann Müller je za odkritje, da DDT deluje kot kontaktni strup za
mnoge členonožce, leta 1948 prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino. Po vojni se
je uporaba DDT tako v splošni uporabi kot v kmetijstvu močno povečala.

V razmislek:
Predstavljajte si, da na svetu popolnoma uničimo listne uši. Kakšen bi bil po vašem mnenju
potek dogodkov v prihodnosti?
Povežite vaše razmišljanje s prehransko verigo.

Leta 1962 je ameriška biologinja Rachel Carson, v ZDA izdala knjigo Tiha pomlad (Silent
spring). V tej knjigi avtorica podaja trdne dokaze o negativnem vplivu uporabe DDT in
drugih pesticidov na okolje in človeka. Je bila tudi ena prvih, ki je postavila tezo, da
nepremišljena uporaba pesticidov lahko pri ljudeh povzroča raka in druga obolenja ter da so
pesticidi tudi grožnja divjim živalim. Ravno njena knjiga je bila povod, da so se v ZDA
pričeli spraševati o varnosti uporabe pesticidov in kasneje je sledila prepoved uporabe DDT v
ZDA. Kasneje so po Stockholmski konvenciji prepovedali uporabo DDT povsod po svetu,
vendar ga predvsem v državah tretjega sveta še vedno uporabljajo za zatiranje prenašalcev
bolezni.

Slika 9: Rachel Carson in naslovnica knjige Nema pomlad
Vir: Haley Walker, 2010, http://msueja.wordpress.com/ (13.2.2011)

V razmislek:
V čem je DDT tako problematičen? Na primeru povežite to s prehranjevalno verigo.
Kaj se dogaja z ostanki DDT v zemlji?
Kdaj v zgodovini je opaziti največji razmah uporabe pesticidov v kmetijstvu?

11
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Pri uporabi pesticidov lahko pride tudi do izbruha sekundarnih škodljivcev. Sekundarni
škodljivci se lahko namnožijo zaradi tega, ker pesticid pokonča naravne sovražnike, ki so
kontrolirali vrste, ki do takrat še niso bili škodljivci. Brez naravne kontrole so se lahko ti
organizmi razmnožili v veliko večji meri kot pred tem in so tako postali sekundarni škodljivci
(slika 10).

Slika 10: Izbruh sekundarnih škodljivcev po uporabi FFS
Vir: Povzeto po: Flint in Dreistadt, 1998

Populacija škodljivcev pa lahko tudi preko naravne selekcije razvije rezistentnost (odpornost)
na pesticide. Z nanašanjem pesticidov uničimo večino osebkov, vendar nekaj je takih, ki so
manj občutljivi (so fiziološko nekoliko drugačni od ostalih osebkov) na določen pesticid in ti
ostanejo pri življenju. Manj občutljivi osebki in njihovo potomstvo bo verjetno ostalo
neobčutljivo na pesticid. Po nekajkratni aplikaciji pesticida se bo število občutljivih osebkov
zmanjševalo, število rezistentnih pa naraslo – pesticid tako ne bo več učinkovit in škodljivec
bo lahko povzročil ekonomsko škodo na pridelku (slika 11).

Slika 11: Pojav rezistentnosti zaradi uporabe FFS
Vir: Povzeto po: Flint in Dreistadt, 1998
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V razmislek:
Ali lahko primer iz rezistentnosti škodljivcev na pesticide povežete z rezistentnostjo
(odpornostjo) bakterij pri nespametni uporabi antibiotikov v humani medicini?
Nekateri so zmotno mislili, da uporabijo premalo pesticida, zato so namesto menjave
pesticida uporabili večje količine istega pesticida. Navadno postanejo škodljivci rezistentni na
pesticide znotraj enega razreda pesticidov (učinkovine, ki so si med seboj kemijsko podobne).
Zaradi tega je potrebno vedno na novo raziskovati nove učinkovine. Za razvoj in registracijo
novega pesticida sta potrebna tako čas kot denar. Nekatere izmed učinkovin, ki so jih
uporabili v pesticidih so danes prepovedane. Pesticidi so, v nasprotju s kemikalijami, ki jih je
EU uredila v okviru kemijske zakonodaje (REACH), po definiciji strupeni proizvodi. Njihova
vloga naj bi bila izključno za uničevanje škodljivcev. Vprašanje pa je, na kateri meji se
njihova škodljivost za rastlinske škodljivce spremeni v nevarnost za okolje, denimo za vodo,
koristne organizme, mikroorganizme in tako direktno in indirektno začnejo ogrožati zdravje
ljudi. K potencialni škodi prištevamo tudi rakasta obolenja, genetske motnje, poškodbe
imunskega sistema ljudi, alergije in druge kožne bolezni. Postavlja se torej vprašanje, kdaj je
potencialna nevarnost posebno strupenih pesticidov tako velika, da je ni mogoče več tolerirati,
ker je njihova korist manjša od nastale škode.
1.4

ZDRAVJE LJUDI IN VPLIV NA OKOLJE

Rachel Carson je bila ena prvih biologinj, ki je v svoji knjigi (Silent Spring, 1962) opozorila
na škodljive posledice uporabe pesticidov za ljudi in okolje. Obširna, količinsko prekomerna
in nepremišljena uporaba pesticidov ni pripomogla le k smrtnosti škodljivcev in njihovih
naravnih sovražnikov, ampak je vplivala tudi na živali višje v prehranjevalni verigi (ptice,
ribe, dvoživke …), navsezadnje tudi na človeka. Ravno Rachel je bila tista, ki je prva
opozorila na to problematiko in tako spodbudila zanimanje v ameriški vladi, da raziščejo
stranske učinke uporabe pesticidov. Kljub intenzivnem nasprotovanju in zatiranju takšnih
gibanj s strani kemičnih tovarn, je njena knjiga postala ena najbolj branih knjig takratnega
časa.
Pri prekomerni uporabi pesticidov sta flora in favna izpostavljeni škodljivim vplivom
pesticidov, gre za tako imenovano direktno škodo pri ne-ciljnih organizmih. Nekateri učinki
pa so subletalni in vplivajo na kakovost življenja in razmnoževanje organizmov, ne
povzročijo pa njihove smrti. Posledica prekomerne uporabe DDT je vidna še danes – nekatere
plenilske ptice so začele izumirati zaradi stanjšane lupine njihovih jajc. Medtem ko je uporaba
DDT prepovedana v ZDA, se še vedno uporablja v nekaterih južnoameriških državah, kjer
številne selitvene vrste ptic prezimijo. Problem pa se pojavlja tudi pri spiranju pesticidov v tla
in v podtalnico – kontaminacija voda.
V mnogih državah so že prepovedali uporabo nevarnih pesticidov. Problem pa so države v
razvoju (države kot so Afrika, Indija, Azija, Kitajska), kjer še vedno uporabljajo večino
nevarnih pesticidov. Leta 1992 je Svetovna zdravstvena organizacija objavila rezultate
raziskave in ocenila, da približno 25 milijonov ljudi na leto zboli zaradi uporabe pesticidov in
približno 20.000 jih letno zaradi pesticidov umre. To so predvsem kmetje in ljudje, ki živijo v
podeželskih skupnostih (WHO, 1992). Neka raziskava navaja, da 50 % vseh bolezni in
72,5 % dokumentiranih zastrupitev s smrtnim izidom povzročenih zaradi uporabe pesticidov,
se pojavi v državah v razvoju, kljub temu, da naj bi te države predstavljale le 25 % uporabe
pesticidov v svetu (J. Harris, 2000). Več kot 80 % pesticidov se uporabi v razvitem svetu,
vendar kar 99 % zastrupitev zabeležimo v nerazvitih državah – verjetno zaradi pomanjkanja
osveščanja in izobraževanja o pesticidih, njihovi uporabi in pa ustrezni zaščiti.
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V razmislek:
Predstavljajte si, da ste njivica, na katero so ravnokar zasejali koruzo. To lepo rastlinico je
opazil njen škodljivec in se odločil, da bo zaužil nekaj njenega listja. Kmet je ves zgrožen
opazil škodljivca in se odločil, da bo nadlogo pregnal z odmerkom pesticida. Pesticid se je zlil
po rastlini, stekel preko koruznih listov, stebla vse do zemlje (vas). Na svoji poti pokonča
škodljivca in tudi druge žuželke. Kapljica za kapljico pronica pesticid v zemljo. Počasi doseže
rove deževnika, zalije domovanje številnih drugih žuželk ter mikroorganizmov, gliv itd.
Glede na zgoraj opisano zgodbo, kakšne posledice bi po vašem mnenju prineslo takšno
škropljenje? Oglejte si več vidikov te zgodbe!

Povzetek
Koristni organizmi s svojim načinom delovanjem po naravni poti pomagajo človeku pri
zatiranju škodljivca na pridelkih in jih tako ohranjajo. Med koristne organizme v okviru
biotičnega varstva rastlin štejemo žuželke, ki so bodisi plenilske ali parazitoidne, lahko so to
tudi entomopatogene ogorčice, entomopatogene glive, protozoe ali pa bakulovirusi. Prva je na
škodljivost in nepremišljeno uporabo pesticidov opozorila ameriška biologinja Rachel Carson.
Pri nespametni rabi pesticidov pride do odpornosti škodljivcev na njih, posledično pa pesticidi
uničijo tudi talno floro, favno in pa koristne organizme, ki po naravni poti kontrolirajo
škodljivca in tako lahko pride do izbruha sekundarnih škodljivcev. Ne ponavljajmo dejanj,
katera so nam v preteklosti postregla s številnimi negativnimi izkušnjami in nam uničila težko
obnovljivi agroekosistem. Z uporabo koristnih organizmov za zatiranje škodljivcev lahko
ohranjamo celovitost in ravnovesje agroekosistema in njegov trajnostni razvoj ter po naravni
poti vzdržujemo škodljivca pod pragom gospodarske škode.

Preverjanje razumevanja
1.
2.
3.

Katere koristne organizme poznate?
Katere organizme uporablja biotično varstvo rastlin?
Razišite po literaturi, kateri so še koristni organizmi, pa jih v zgornjem poglavju nismo
opisali (pomagajte si z navedeno literaturo na koncu tega učbenika).
4. Obrazloži pojem »škodljivec«.
5. Vse do kam segajo zapisi o uporabi koristnih organizmov?
6. Naštejte nekaj primerov uporabe koristnih organizmov v zgodovini.
7. Obrazložite graf na str. 8 (slika 5). Kakšen trend dogodkov lahko pričakujemo v bodoče?
8. Na medmrežju lahko najdete veliko podatkov o negativnih vplivih pesticidov. Poiščite
enega izmed njih in ga opišite ter obenem komentirajte kakšne posledice bi imelo to za
ekosistem.
9. Katere posledice ima lahko nespametna uporaba pesticidov v kmetijstvu? Predstavite to
na primeru.
10. Pobrskajte po literaturi in medmrežju in ugotovite, katere učinkovine so v EU za namene
varstva rastlin prepovedane?
11. Razmislite, ali bi lahko poleg uporabe koristnih organizmov za zatiranje škodljivca
uporabite še kakšna druga alternativna sredstva? Katera? (namig: pobrskajte po knjigi
Der Biogarten, avtorica Marie-Luise Kreuter, 2009).
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2

ŠKODLJIVEC ALI KORISTNI ORGANIZEM

Cilj biotičnega varstva je nadzor škodljivca. Da je nek organizem škodljiv, ne pomeni, da bo
ta vedno povzročil gospodarsko škodo. Za nekatere ljudi so določeni osebki škodljivci za
druge pa koristni organizmi – torej je opredelitev nekega organizma kot škodljivec,
subjektiven pojem. Takšen primer je na primer harlekinska polonica (Harmonia axyridis), ki
so jo vnesli v ZDA z namenom zatiranja listne uši. Na žalost ta vrsta polonic oblikuje velike
agregate v zavetnih lokacijah, da preživijo zimo. V severozahodni Ameriki te polonice
pogosto najdejo pot v hiše, kjer želijo prezimiti in kot take jih nekateri smatrajo za nadležne
oz. za škodljivce.

Slika 12: Harlekinska polonica
Vir: Ruth Ahlburg, 2011,
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=92562 (13. 3.2011)

V razmislek:
Ali so mravlje, ki preko zime poskušajo urediti svoja prezimovališča v naših domovih
škodljivci ali koristni organizmi?
Kdaj je pravzaprav nek organizme škodljiv? Ali so za to predpisani standardi? Resnično velja,
da vsi škodljivci niso vedno škodljivi in da njihova škoda ni vedno gospodarskega pomena.
Uravnavanje/kontrola naravne populacije škodljivcev je eden od ciljev biotičnega varstva.
Škodljivci so lahko tudi avtohtone vrste, katerih število se je nenadno povečalo, navadno
zaradi človeškega posega v okolje. Na primer, ko sadimo poljščine kot monokulture, prej
neznani avtohtoni organizmi, ki so se že hranili s to poljščino, sedaj postanejo škodljivci, saj
jim gostiteljska rastlina omogoča hitro razmnoževanje.
Dežela krompirja je Južna Amerika. Ko so krompir prvič sejali v Severni Ameriki je prej
komajda znan hrošček »našel« te rastline s katerimi se je lahko prehranjeval in njegovo
število se je enormno povečalo. Ta hrošček se imenuje koloradski hrošč (Leptinotarsa
decemlineata) in to je primer avtohtone žuželke, ki je napadla in se adaptiral na prineseno
rastlino. Nato se je koloradski hrošč prenesel tudi v Evropo in je še dandanes eden od
najpomembnejši škodljivcev krompirja.
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V razmislek:
Raziščite in skicirajte sliko kako je krompir potoval iz Južne Amerike po svetu.

Ocenjuje se, da je okrog 60-80 % vseh škodljivcev domorodnih vrst. Veliko pa je tudi
opisanih primerov, ko so uspešno prinesli koristni organizme iz enega območja na drugo
območje z namenom biotičnega varstva rastlin. Takšne organizme imenujemo tudi invazivne,
tujerodne ali eksotične. Skozi vso zgodovino in še danes, kamor koli se je človek selil, je s
seboj prinesel rastline, živali itd. in z njimi tudi različne žuželke ki so lahko postale
potencialni škodljivci v novem okolju. V 15. stoletju, ko se je začelo intenzivno raziskovanje
sveta, pa so bile te razdalje raznašanja različnih organizmov še večje. Nekatere invazivne
vrste, pa so se v svojem novem okolju veliko bolje počutile ali pa so imele manj/ali sploh
nobenega plenilca/sovražnika in so se tako lahko prosto razmnoževale. Velikokrat je ravno
človek s svojo selitvijo in uvajanjem tujerodnih vrst v novo okolje, porušil naravno
ravnovesje tistega kraja (Angleži v Avstraliji: krastače, kafrovec, vrabci, kamele,…).
Kadar nek škodljivec napade neko kulturno rastlino, veliko lažje ocenimo gospodarsko škodo,
veliko težje pa je ugotoviti škodo, ki jo invazivne vrste povzročijo domorodni favni in flori. V
zadnjem času pa se daje precejšen pomen na vpliv invazivnih vrst na domorodne vrste. Uvedli
so tudi izraz tako imenovano “biološko onesnaževanje”; kadar neka tujerodna vrsta vpliva na
biodiverziteto nekega področja. Zelo težko pa je to dokumentirati in raziskati. Veliko je
namreč organizmov, ki so ves čas v povezavi drug z drugim.

V razmislek:
Katere invazivne vrste so trenutno prisotne v Sloveniji?

2.1

PREPREČEVALNI UKREPI ZA RAZVOJ BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

Pri vzgoji rastlin poleg kvalitete in količine pridelka težimo tudi k varovanju rastlin pred
škodljivci. S tem namenom pa imamo na voljo, da izvajamo različne ukrepe:
- izbiramo primerne vrste, sorte rastlin (velikokrat so najbolj primerne avtohtone vrste, saj so
bolj odporne na lokalne klimatske razmere),
- skrbimo za rodovitnost tal (ohranjamo rodovitnost tal ali pa jo po potrebi tudi povečujemo)
- izbiramo ustrezne metode pridelovanja poljščin (večletni kolobar, mešani posevki, podor,
visoke grede, …),
- varovanje avtohtonih koristnih organizmov (entomofagnih insektov, mikroorganizmov,
ptice, ježi, plazilci …), s tem da ohranjamo in ustvarjamo ustrezen življenjski prostor za
njihov razvoj,
- biotično varstvo rastlin (uporaba predatorjev, parazitoidov,…).

2.1.1

Dobra kmetijska praksa

Povzeto po Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2000 (dostopno tudi na
spletnem naslovu: www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.../DKP-varstvo-rastlin.doc).
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Dobra kmetijska praksa varstva rastlin je upoštevanje načel, znanstvenih dognanj in
postopkov, ki zagotavljajo učinkovito obvladovanje škodljivih organizmov, pri čemer se:
•
•
•
•
•

ne ogrozi biotične raznovrstnosti v širšem biotopu,
v čim manjši možni meri obremenjuje okolje,
ne ogrožajo viri pitne vode,
ne ogrožajo izvajalci ukrepov varstva rastlin,
ne ogrožajo porabniki živeža.

Vse več je dokazov, da dobra je dobra praksa varstva rastlin v tesni povezavi z dobro
kmetijsko prakso. Dobra kmetijska praksa vključuje redno vzdrževanje nasadov in posevkov
gojenih rastlin, uporabo zdravega sadilnega materiala in, kjer je možno, odpornih ali
tolerantnih kultivarjev. Na ta način se zmanjšajo dodatni stroški pridelave. Postopki varstva
rastlin morajo biti prilagojeni gojeni rastlini in pa okolju v katerem gojimo rastline. Izogibati
se moramo uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki povzročajo fitotoksičnost na gojenih
rastlinah ali posameznih kultivarjih in ki povzročajo odpornost škodljivca. V prihodnje se bo
standard dobre prakse varstva rastlin vedno bolj približeval posnemanju narave in njenih
zakonitosti.
Načela dobre prakse varstva rastlin so:
• vse ukrepe varstva rastlin je treba izvajati glede na kraj, gojeno rastlino in razmere ter
omejiti uporabo fitofarmacevtskih sredstev.
• Izkoristiti je treba preizkušene agrotehnične in druge ne-kemične ukrepe za zmanjšanje
škode, če so izvedljivi in ekonomsko upravičeni.
• Okužbo je treba s primernimi ukrepi omejiti tako, da ne bo prišlo do gospodarske škode.
Pri tem ne sme biti glavni cilj zatiranje, ampak zadrževanje škodljivih organizmov pod
gospodarskim pragom škodljivosti.
• Podpora pri sprejemanju odločitev so: nasveti svetovalne službe, dopolnilna usposabljanja
in druge strokovne informacije, ki so na voljo.

2.2

NAČELA ZA DOLOČANJE PRAGA ŠKODLJIVOSTI

Povzeto po MKGP, (dostopno tudi na spletnem naslovu:
www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.../DKP-varstvo-rastlin.doc).

2.2.1

Ocenjevanje zdravstvenega stanja in ogroženosti posevkov

Ukrepe proti škodljivim organizmom v posevkih načeloma izvajamo samo v primeru, če
posevku grozi gospodarska škoda. Popolna odstranitev škodljivih organizmov se izvaja le v
določenih primerih, nap. pri pridelavi semena in sadik, karanteni rastlin, posebnih
kakovostnih zahtevah ali pri preprečevanju prenašanja virusov. Razvoj in zdravstveno stanje
posevka je treba neprestano opazovati. Potreba po ukrepanju se oceni glede na škodljivost
škodljivih organizmov.
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Kako naj ukrepamo v posameznih primerih ni mogoče podati na splošno. Pri oceni
potrebnosti je treba vedno upoštevati rastne razmere in vrsto gojene rastline ter specifične
zahteve za razvoj škodljivih organizmov.
Izvajalec ukrepov varstva rastlin mora z osnovnim izobraževanjem ter dodatnim
usposabljanjem pridobiti znanja, s pomočjo katerih bo lahko ocenil razvoj posevka in njegovo
zdravstveno stanje ter bo lahko proučil vključenost posevka v ekosistem. Prav tako mora
poznati osnovne znake okužb ter znake poškodb, ki jih povzročajo pomembni škodljivi
organizmi.
Na osnovi praga škodljivost (po navadi takrat, ko je dosežena gospodarska škoda) se lahko
izvajalec ukrepov varstva rastlin odloči za ustrezno ukrepanje. Temeljni pogoj je, da v seriji
naključnih vzorcev določi razširjenost škodljivega organizma v posevku. Ta način se
uporablja v primerih:
•
•
•
•
•

zapleveljenosti žita, zlasti ozimne pšenice in oljne ogrščice,
pepelaste plesni na ozimni pšenici,
žitnih listnih uši na ozimni pšenici,
ličink metuljev in listnih uši na kapusnicah ter
ličink gozdnih škodljivcev na boru, hrastu ali smreki.

Pri odločanju za ukrepanje je treba upoštevati izkušnje in opažanja iz prejšnjih let, napovedi
službe za varstvo rastlin in izkoristiti vse ostale razpoložljive podatke, ki so na razpolago.
Izvajalec ukrepov varstva rastlin mora izkoristiti tudi svoje dolgoletne izkušnje in opažanja,
da bo lahko primerno ocenil zdravstveno stanje posevka ali se pripravil na morebitno okužbo
s škodljivim organizmom. Za oceno nujnosti ukrepa je treba uporabiti vsa razpoložljiva
strokovna znanja, strokovna predavanja in seminarje. Če so na območjih pridelave na voljo
računalniško podprti prognostični postopki ali drugi ekspertni sistemi, je treba izkoristiti tudi
te..

2.3

NAČELA ZA IZBIRO USTREZNEGA POSTOPKA VARSTVA RASTLIN

Povzeto po MKGP, (dostopno tudi na spletnem naslovu:
www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.../DKP-varstvo-rastlin.doc).

2.3.1

Ne-kemično varstvo rastlin

Ne-kemično varstvo rastlin izhaja iz večletnega tradicionalnega načina kmetovanja in temelji
na mehanizmih biološkega ravnovesja.
Ne-kemično varstvo rastlin velja kot posebej okolju in človeku prijazno, zato ga je treba
uporabljati v največji možni meri, ter mu dajati prednost pred kemičnim varstvom rastlin.
Pri odločitvi za ne-kemičen način varstva rastlin so pomembni podatki o učinkovitosti,
prizanesljivosti do okolja, tveganju in stroških.
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2.3.2

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Izvajanje dobre prakse varstva rastlin vključuje namensko in strokovno uporabo
fitofarmacevtskih sredstev. Ker na mnogih področjih pridelave rastlin ni na razpolago
primernih ne-kemičnih postopkov, dostikrat ni druge možnosti kot uporaba fitofarmacevtskih
sredstev.
Če ni na razpolago nobene druge praktične možnosti za preprečevanje škode, je treba
uporabiti primerno, registrirano fitofarmacevtsko sredstvo.
Pri uporabi primernega, registriranega fitofarmacevtskega sredstva je treba upoštevati
opozorila v navodilu za uporabo. Med opozorila spadajo npr. potrebni varnostni ukrepi za
uporabnika, določeni pogoji uporabe ali stopnja možne škodljivosti za koristne organizme sli
deževnike, fitotoksičnost za gojene rastline, omejitev uporabe na vodo varstvenih območjih
ter v bližini rek, jezer, in drugih vodnih virov. Pri uporabi herbicidov in nematocidov je treba
upoštevati možne posledice za sledečo gojeno rastlino in njegov prenos po prehranski verigi.
Izkoristiti je treba tudi razpoložljiva strokovna znanja, strokovna predavanja in seminarje ter
informacije službe za varstvo rastlin.

2.4

PRAVILNIK O BIOTIČNEM VARSTVU RASTLIN

Povzeto po MKGP, Fitosanitarna uprava RS, 2006, dostopno na:
http://www.furs.si/law/slo/zvr/Biot_varstvo.asp (3.3.2011)
Pričetek veljavnosti: 13. maj2006.
Pravilnik določa:
- seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin;
- pogoje za vnos, gojenje in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično
varstvo rastlin;
- pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti oziroma pogoje glede prostorov,
opreme in kadrov za vnos, gojenje ali uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov
za biotično varstvo rastlin in
- vsebino vloge za izdajo dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov oziroma
za gojenje koristnih organizmov.
Podlago za ureditev biotičnega varstva rastlin, kot primernega načina obvladovanja škodljivih
organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, je dal Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin leta
2001, ko je določil soupravljanje tega področja Fitosanitarni upravi RS in Ministrstvu za
okolje in prostor, ki je pristojno za ohranjanje narave.
Področje biotičnega varstva ureja Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list št.
45/06), ki velja od 13. maja 2006. Pravilnik ureja vnos, gojenje in uporabo koristnih
organizmov. Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vnos in uporabo mikroorganizmov,
ki jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.
Koristni organizmi, ki se lahko uporabljajo za namen biotičnega varstva rastlin, so lahko
domorodne ali tujerodne vrste organizmov. Na seznam se vsako leto vpisujejo nove vrste
organizmov. Pri tujerodnih organizmih je še posebej potrebna previdnost pri vnosu v naravo,
zato je ob vlogi za vnos potrebno poskrbeti za oceno tveganja za naravo, v skladu s predpisom
o izvedbi presoje tveganja za naravo (FURS, 2006).
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Ta pravilnik posebej ne vključuje strokovnih navodil kako ravnati s koristnimi organizmi. S
samimi postopki vnosa in uporabe koristnega organizma se mora uporabnik seznaniti pri
proizvajalcu/dobavitelju koristnih organizmov ali pa se seznaniti z njihovo pojavnostjo v
njihovem naravnem okolju.

V razmislek:
Kakšne posledice ima lahko na novo vnesen tuj koristni organizem, ki se izkaže za
škodljivca?Na kakšen način se temu lahko izognemo?

Povzetek
Pri biotičnem varstvu imamo cilj, da škodljivca obdržimo pod pragom gospodarske škode
brez uporabe fitosanitarnih sredstev. Vsaka žuželka pa ni škodljivec in tudi škodljivci ne
povzročijo vedno gospodarske škode in zato je poznavanje škodljivcev izrednega pomena.
Obstaja vrsta ukrepov za preprečevanje razvoja bolezni in škodljivcev, katere moramo poznati
in jih tudi izvajati. Načela dobre kmetijske prakse in pa pravilnik o biotičnem varstvu rastlin
so nam v veliko pomoč, ko se odločimo za biotično varstvo rastlin.

Preverjanje razumevanja
1.
2.
3.
4.
5.

Kdaj po vašem mnenju lahko neko žuželko opredelimo za škodljivca?
Naštejte bistvene ukrepe za preprečevanje razvoja škodljivcev?
Na podlagi česa določimo prag škodljivosti?
Kje najdemo navodila za vnos koristnega organizma v rastlinjake ali na prosto?
Razmislite kaj vse moramo postoriti preden uporabimo nek tuj organizem v namene
biotičnega varstva? Kakšne so lahko posledice, če ta postopek obidemo?
6. Preberite si celoten pravilnik o Biotičnem varstvu.
7. Na medmrežju na naslovu: http://www.furs.si/law/slo/zvr/Biot_varstvo.asp poiščite
seznam koristnih organizmov. Izberite 20 koristnih organizmov in zraven pripišite katerega
škodljivca zatirajo / kontrolirajo.
8. Kritično preberite načela dobre kmetijske prakse. Bi glede na vaše razumevanje
problematike še kaj dodali, mogoče spremenili? Se mogoče s čim ne strinjate?
Komentirajte vaš vpogled.
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3

BIOTIČNO VARSTVO

Definicija biotičnega varstva je po po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ZZVR-1
(Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR-1A
(Uradni list RS, št. 86/04):
Biotično varstvo rastlin je način obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in
gozdarstvu, ki uporablja žive naravne sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove
produkte in druge organizme, ki se morejo sami razmnoževati.
Pri biotičnem načinu zatiranja škodljivih organizmov morajo uporabnik/pridelovalci (Milevoj
2007):
a) poznati in prepoznati škodljive organizme, načine njihovega spremljanja (vizualno,
uporaba lupe, vabe, barvne lepljive plošče), poznati njihov način življenja in razvoja
(bionomijo) in poškodbe, ki jih povzročajo na gojenih rastlinah ter pragove gospodarske
škode;
b) poznati koristne organizme, njihov razvoj, načine ugotavljanja njihove zastopanosti, praga
koristnosti, načinov uporabe v praksi idr;
c) poznati abiotične dejavnike in njihov vpliv na škodljive in koristne organizme;
č) poznati združljivost koristnih organizmov in FFS;
d) že pred uporabo koristnih organizmov načrtovati, katere varstvene ukrepe bo potrebno
izvesti na določeni gojeni rastlini in vključiti v pridelavo odporne oziroma tolerantne sorte.

3.1

3.1.1

RAZLIČNI PRISTOPI BIOTIČNEGA VARSTVA
Klasično biotično varstvo

Klasično biotično varstvo je eden izmed pristopov biotičnega varstva rastlin, ko z
načrtovanim vnosom tujerodne koristne vrste organizma, z namenom trajne naselitve, želimo
kontrolirati tujerodni škodljivi organizem pod nivojem gospodarske škode (angl. inoculative
release, classical biological control) (Slika 13). Primer takšnega pristopa je na primer vnos
krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali) za zatiranje krvave uši (Eriosoma lanigerum).
Primer iz novejšega časa je vnos plenilsko parazitoidne osice Neodryinus typhlocybae za
zatiranje medečega škržatka (Metcalpha pruinosa) (Milevoj, 1997).
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Slika 13: Klasično biotično varstvo
Vir: Lasten
Cilj klasičnega biotičnega varstva je vnos naravnega sovražnika v okolje, z namenom njegove
uveljavitve in regulacije / kontrole škodljivca preko daljšega obdobja brez dodatnega
posredovanja. Kljub temu, da se klasična kontrola biotičnega varstva uporablja predvsem
ekstenzivno so nekateri izmed takšnih vnosov precej uspešni.
Strategijo klasičnega biotičnega varstva rastlin so ciljno uvedli z naslednjim namenom:
znanstveniki so opazili, da mnogo škodljivcev ni problematičnih v svojem domorodnem
okolju, kajti tu so pogosto kontrolirani s svojimi naravnimi sovražniki. Po vnosu v novo
okolje v nekaterih primerih število škodljivca naraste do števila, da ta postane gospodarsko
pomemben škodljivec. Najverjetneje zato, ker v novem okolju škodljivec nima naravnega
sovražnika, ki bi lahko kontroliral škodljivca. Ta osnovna predpostavka klasičnega biotičnega
varstva je bila poimenovana “hipoteza vnosa naravnih sovražnikov/koristnih organizmov”.
Cilj klasičnega biotičnega varstva je ponovno vzpostaviti naravno ravnovesje v
agroekosistemu, ki bo kontroliral škodljivca v njegovem okolju (Milevoj, 2003).
V mnogih primerih kompleks naravnih sovražnikov ni zadosten v primerjavi s škodljivci. To
velja še posebno tedaj, ko je bil nek škodljivec vnesen oziroma se je razširil v novo okolje in
je tam tujeroden. V novem okolju tak škodljivec nima naravnih sovražnikov. Naravne
sovražnike je treba zato vnesti oziroma naseliti in so prav tako tujerodni. Iz preteklosti so
znani vnosi krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali) zaradi zatiranja krvave uši (Eriosoma
lanigerum). Najezdnik se je v ekstenzivnih sadovnjakih obdržal na Gorenjskem vse do danes.
Drugi primer, prav tako iz preteklosti, je vnos osice Prospaltella perniciosi za zatiranje
ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus). Organizem se ni obdržal, ker ni imel več
na voljo gostitelja. Iztrebili so ga po drugi svetovni vojni. Iz novejšega časa pa je vnos
plenilske in parazitoidno delujoče osice Neodryinus typhlocybae za zatiranje medečega
škržatka (Metcalpha pruinosa), ki je uspešen (Milevoj, 2003).
Prvi korak pri tovrstnih vnosih je ugotoviti poreklo škodljivca in drugi preučiti primerne
naravne sovražnike, ki so avtohtoni v matični domovini. Klasično biotično varstvo pomeni
trajno naselitev organizma in je relativno enostavno in ceneno. Vendar pa ni vedno uspešno.
Naravni sovražnik je bolj učinkovit v matični domovini in manj v novih razmerah. Razlog je
v slabi prilagodljivosti na nove klimatske razmere in neskladje med razvojem škodljivca in
naravnega sovražnika (Milevoj, 2003).
Do danes je bilo v namene klasičnega biotičnega varstva uporabljenih več kot 2100 vrst
insektnih predatorjev in parazitoidov za več kot 600 insektnih škodljivcev, v več kot 200
državah po svetu.
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Koraki, ki jih moramo upoštevati pri klasičnem biotičnem varstvu (Hajek, 2004).
1.) Izberite tarčnega škodljivca, za katerega bomo uporabili klasično biotično zatiranje in
opredelite njegov izvor. Vse več držav zahteva uvozne dokumente za tujerodne
organizme pred samim vnosom.
2.) Pridobiti naravnega sovražnika, po navadi v sodelovanju s tujimi raziskovalci. Naravne
sovražnike/koristne organizme moramo poslati v karanteno, da se prepričamo, da ti niso
prinašalci lastnih parazitov ali kontaminantov, in za nadaljnje vrednotenje.
3.) Naravne sovražnike izberemo na podlagi testiranja učinkovitosti in varnosti v karanteni.
Izdati se mora dovoljenje za uvoz.
4.) Naravne sovražnike nato vnesemo v primerno okolje, uporabimo najbolj optimalno
število in način vnašanja.
5.) Po vnosu in razširitvi naravnega sovražnika v okolje je po navadi potrebno obenem
razširiti tudi škodljivca. Največkrat takrat, ko se koristni organizmi ne razmnožijo dovolj
hitro.
6.) Ocena uspešnosti vnosa naravnega sovražnika in njegovega delovanja. To lahko včasih
traja tudi nekaj let, saj njegovo povečanje in prilagoditev na novo okolje ni vedno hitro.
Naravni sovražnik pa se lahko ne obnese najbolje v novem okolju in je tako potrebno ali
nov vnos istega naravnega sovražnika ali pa zamenjati vrsto naravnega sovražnika.

V razmislek:
Ali je vedno potrebno vnesti tujeroden koristen organizem? Kdaj da in kdaj ne?
Primeri klasičnega biotičnega varstva:
a) parazitoid krvavkin najezdnik (Aphelinus mali) za parazitiranje krvave uši (Eriosoma
lanigerum).

Slika 14: Krvavkin najezdnik (Aphelinus mali) parazitira krvavo uš
Vir: H. Riedl, http://jenny.tfrec.wsu.edu/ (23.2.2011)
b) parazitoidna osica (Prospaltella perniciosi) za parazitiranje ameriškega kaparja
(Quadriaspidiotus perniciosus)

23

Gojenje in uporaba koristnih organizmov

Slik 15: Parazitoidna osica (Prospaltella perniciosi) parazitira ameriškega kaparja
Vir: http://www.sarasotafruitandnutsociety.org/ (14.10.2010)
c) kapusov goseničar (Apanteles glomeratus) za zatiranje kapusovega belina (Pieris
brassicae)
d) plenilsko parazitoidna osica (Neodryinus typhlocybae) za zatiranje medečega škržata
(Metcalpha pruinosa).

3.1.2

Augumentacija: masovno namnoževanje in
organizmov z namenom zatiranja škodljivcev

ciljno

spuščanje

koristnih

Augumentacija je način biotičnega varstva, ko nek koristen organizem množično namnožimo
in ga ciljno spuščamo z namenom zatiranja škodljivih organizmov.

3.1.2.1 Sezonski inokulativni vnos koristne vrste
Enkrat ali večkrat v sezoni s ciljem nadaljnjega razmnoževanja, na prosto ali v rastlinjak
vnesemo laboratorijsko ali drugače namnožene domorodne ali tujerodne koristne vrste;
primeri parazitoid Encarsia formosa ali entomopatogena gliva Beauveria brogniartii
(Milevoj, 1997).
Pri tej metodi vnašamo koristne organizme z namenom kontrole škodljivcev preko vnesenih
naravnih sovražnikov kot tudi njihovih potomcev. Ta način obsega širše časovno obdobje in
sam koristen organizem se lahko tekom časa odzove na povečano populacijo škodljivca.
Samemu naravnemu škodljivcu moramo obenem tudi zagotoviti primerno okolje za njegovo
razmnoževanje.
Kadar je obstojnost v vnesenem okolju skrajšana zaradi sezonskih vzrokov in je naravni
sovražnik inokulativno vnesen vsako leto, se takšna strategija imenuje sezonski inokulativni
vnos kostnih organizmov. Takšen način vnosa se uporablja predvsem v rastlinjakih. V
rastlinjakih sezonsko gojimo eno rastlino, dokler je ne poberemo. Nato rastlinjak spraznimo,
očistimo in pripravimo za novo rastlino. Ko očistimo rastlinjak, obenem uničimo tudi koristne
organizme, katere potem ponovno vnesemo glede na škodljivca naslednje rastline, ki jo bomo
posadili v rastlinjak.
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Slika 16: Inokulativno biotično varstvo
Vir: Lasten
V razmislek:
Kako bi koristnemu organizmu lahko zagotovili, da bi se ta v rastlinjaku lahko dalj časa
obdržal in celo razmnoževal. Kakšno korist bi imeli od tega?

3.1.2.2 Preplavni vnos koristne vrste
Preplavni vnos koristnega organizma je način vnosa laboratorijsko namnožene, domorodne
ali tujerodne koristne vrste v večjem številu, z namenom da preplavi ciljni prostor in tako na
hitro zmanjša populacijo škodljivega organizma. Ko število škodljivih organizmov ponovno
naraste, sledi ponoven vnos koristne vrste in tako naprej. Ta način uporabljamo z namenom
hitre kontrole škodljivca v kratkem časovnem obdobju. Pri tej metodi ne pričakujemo
nadaljnjega razmnoževanja koristnega organizma in v kolikor se škodljivec ponovno
namnoži, ponovno vnesemo naravnega sovražnika. Vnesen koristni organizem (agens) mora
pokončati zadostno število škodljivcev, z drugimi besedami povedano, zmanjšati se more
gospodarska škoda, ki jo povzroči škodljivec. V kolikor želimo v kratkem času doseči velik
učinek, potem moramo naenkrat vnesti veliko število naravnih sovražnikov, da le ti
“preplavijo” škodljivca (Milevoj, 1997).
Tak način vnosa koristnih organizmov uporabljamo predvsem pri rastlinah s kratko
vegetacijsko dobo. V velikih primerih hočemo s takšnim načinom vnosa koristnih organizmov
doseči podobne rezultate kot z aplikacijo pesticida. Koristne organizme, ki jih na takšen način
vnesemo v okolje, lahko imenujemo tudi “biopesticidi”.
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Slika 17: Preplavno biotično varstvo
Vir: Lasten

Primeri augumentacijskega biotičnega varstva
a) parazitske osice (Trichogramma spp.) z namenom zatiranja koruzne vešče (Ostrinia
nubilalis).

Slika 18: Parazitska osica (Trichogramma spp.)
Vir: http://www.sustainlane.com/ (15.9.2010)

b) parazitoidna osica (Encarsia formosa) za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes
vaporariorum)
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Slika 19: Parazitoidna osica (Encarsia formosa) in rastlinjakov ščitkar
Vir: http://www.bioforce.net.nz/ (15.9.2010)
c) plenilska pršica (Phytoseiulus persimilis) z namenom zatiranja navadne pršice
(Tetranychus urticae).

Slika 20: Plenilska pršica (Phytoseiulus persimilis) preži na navadno pršico (Tetranychus
urticae)
Vir: Krister Hall, http://www.photo.net/ (18.1.2011)
d) Entomopatogene ogorčice (Heterorhabditis/Steinernema spp.) za zatiranje jajčastih
rilčkarjev (Otiorhynchus spp.), pahljačnikov (Scarabaeidae spp.) in žalovalk (Sciaridae spp.).
e) Entomopatogene glive - Verticillium lecanii parazitira listne uši in ščitkarje, Metarhisium
anisopliae parazitira rilčkarje (Otiorynchus spp.), Beauveria brongniartii parazitira majskega
hrošča (Melolontha melolontha).
f) Entomopatogene bakterije (Bacillus thuringiensis) zatrejo gosenice metuljev.
g) Entomopatogeni virusi (Cydia pomonella granulozni virus (Cp GV) in Adoxophyes orana
granulozni virus (AoGV)) zatirajo jabolčnega (Cydia pomonella) oziroma sadnega
(Adoxophyes orana) zavijača.

3.1.3

Varovalno biotično varstvo

Varovalno biotično varstvo je usmerjeno v varovanje domorodnih koristnih organizmov in v
spodbujanje njihove naselitve v agroekosistemu, z uporabo okolju prijazne agrotehnike, s
setvijo vmesnih posevkov ali privabljajočih rastlin, na katerih se hranijo, razmnožujejo in
vzdržujejo koristne vrste (Milevoj, 1997).
Ta način biotičnega varstva se od prejšnjih dveh razlikuje v tem, da tukaj ne vnašamo
koristnih organizmov v okolje, vendar spodbujamo k razmnoževanju v naravi že obstoječe
koristne organizme. Koristnim organizmom poskušamo ustvariti okolje, v katerem se lahko
razmnožujejo in tako ohranjamo ravnovesje med škodljivcem in koristnim organizmom.
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Slika 21: Varovalno biotično varstvo
Vir: Lasten
Da spodbudimo razmnoževanje koristnih organizmov v agroekosistemu (povečanje
avtohtonih antagonistov na prostem), lahko uporabimo več načinov:
- izogibati se moramo nepotrebne in nepremišljene rabe pesticidov, predvsem tistih s
širokim spektrom delovanja
- v kolikor moramo poseči po fitofarmacevtskih sredstvih, uporabljamo pripravke, ki niso
nevarni za koristne organizme,
- uporabljati sistemična fitofarmacevtska sredstva, ki hitreje prodrejo v rastline,
- v pasovih gojiti rastline, katerih cvetovi privabljajo koristne vrste (najezdnike, trepetavke
in druge), v sadovnjakih postaviti ptičje krmilnice. Uporablja se tudi izraz “ekološke
ravnotežne površine”,
- v okolici njiv, vrtov in sadovnjakov poskrbeti za nedotakljive površine, kjer se lahko
koristni organizmi razmnožijo,
- gojenje različnih poljščin v pasovih, mešani posevki,
- toleriranje delne zapleveljenosti,
- setev medonosnih rastlin v robove polj in sadovnjake.
Tabela 1: Pojavljanje naravnih sovražnikov (število osebkov) v primerjavi med kmetovanjem
v pasovih z navadnim načinom (lucerna), Kern County, California (Vir: Schlinger in
Dietrick, 1960).
Kmetovanje v
Navadno kmetovanje
pasovih
Pajki
1,094,000
105,000
Parazitske osice
287,000
70,000
Stenice
401,000
199,000
Tančičarice
206,000
195,000
Polonice
437,000
57,000

Koristne organizme se ne more uporabljati povsem neomejeno, kot se na primer lahko
uporablja pesticide. Za svoj razvoj in učinkovito delovanje, rabijo koristni organizmi določene
ekološke zahteve. Za razvoj številnih entomofagnih vrst je velikokrat potrebna prisotnost
cvetnega prahu ali nektar cvetočih rastlin (tudi medena rosa, ki jo izločajo nekatere listne uši).
Na razvoj in učinkovitost koristnih organizmov vplivajo tudi vremenski dejavniki, še posebej
takrat, ko je etomofag (koristni organizem) veliko bolj ekološko zahteven od gostitelja
(škodljivca). Same podnebne razmere lahko omejijo razmnoževanje in selitev entomofagov.
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Pri novo naseljenih koristnih organizmih je pomembno, da so okoljske razmere v novem
okolju približno enake razmeram iz katerih prihaja.

Slika 22: Obdelovalne površine v pasovih z različnimi vrtninami
Vir: http://thailand.ipm-info.org/images/components/Mixed_cropping.jpg (15.4.2011)

V strnjenih in raznolikih ekosistemih kot so sadovnjaki, travniki, gozdovi je naselitev
koristnih organizmov veliko bolj trajna kot pa v stabilnih ekosistemih kot so njive in vrtnarske
površine na prostem. Glede kontrole okoljskih razmer pa so najbolj primerni rastlinjaki, kjer
tudi najlažje kontroliramo razvoj vnesenega koristnega organizma.
Nekontrolirana uporaba pesticidov ima tako na škodljivca kot na koristne organizme škodljiv
vpliv. V okviru OILB (Organisation International de lutte Biologique v Wageningenu) deluje
že od leta 1974 skupina za standardizacijo metod za preizkušanje stranskih učinkov kemičnih
pripravkov (fitosanitarnih učinkovin) na koristne organizme (istega leta je ta ista organizacija
sprejela definicijo biotičnega varstva). Vpliv pesticidov na koristne organizme se preizkuša
kot njihova parazitska sposobnost oziroma njihova predatorska sposobnost na žrtve /
gostitelja. Obenem pa se preizkuša tudi učinkovitost razmnoževanja koristnih vrst.
Raziskave agroekosistemov kažejo na to, da je raznovrstnost žuželk v močni povezavi z
diverziteto rastlin v agroekosistemih. Večja varieteta rastlin vodi v večjo pojavnost različnih
herbivornih insektov in to vodi v večjo raznolikost njihovih predatorjev in parazitoidov. Večja
celostna biodiverziteta vodi ključno vlogo pri normalnem delovanju agroekosistemov.
Pojavlja se kar nekaj hipotez ki podpirajo idejo o raznovrstnosti med poljščinami in s tem
povezano večjo pojavnostjo različnih žuželk (Altieri in Nicholls, 2005).
1)
Hipoteza heterogenosti: bolj kompleksni habitati s poljščinami ali vrtninami so bolj
podpirajoči za različne vrste organizmov kot pa enostavnejši; arhitekturno bolj zapletena rast
in raznovrstnost rastlin, z večjo biomaso, virom hrane, raznolikostjo in časovno
soobstojnostjo, in z njimi več povezanih žuželk kot pa v enostavnih rastlinskih združbah.
Tako vrstna raznolikost in raznolikost razrasti rastlin sta pomembni pri pojavljanju
biodiverzitete žuželk.
2)
Hipoteza predatorstva: Povečano število plenilcev in parazitoidov v bogatih raznolikih
združbah rastlin, zmanjšujejo gostoto škodljivca, včasih tako zelo, da se zmanjša konkurenca
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med hebivori. Ta zmanjšana konkurenca pa omogoča prihod novih vrst plena in z njimi
pridejo novi naravni sovražniki.
3)
Hipoteza produktivnosti: raziskave so pokazale, da je v primeru sejanja več vrst rastlin
hkrati (sejanje v pasovih, mešanih posevkih) pridelek višji kot pri monokulturah. Večja
produktivnost lahko rezultira v večji populaciji insektov, saj se vir hrane za herbivore in
posledično za naravne sovražnike poveča.
4)
Hipoteza trajnosti in razpoložljivost virov glede na čas: ta hipoteza predpostavlja, da
je primarna produkcija bolj stabilna in predvidljiva pri polikulturah kot pri monokulturah. Ta
stabilnost produkcije, v povezavi s prostorsko razporejenostjo kompleksnejših polj, dovoljuje
vrstam insektov, da si časovno in prostorsko razdelijo polje in tako se omogoči soobstoj
večjega števila različnih vrst žuželk.
Obstaja več okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na raznolikost, številčnost in aktivnost koristnih
organizmov; mikroklima, dostopnost hrane (voda, gostitelj oz. plen, pelod in nektar), zahteve
habitatov (zatočišča, mesta za gnezdenje in razmnoževanje itd ...), intra in interspecifično
tekmovanje z drugimi organizmi (hiperparaziti, predatorji, človek, itd ..). Vpliv vsakega od
teh vektorjev se bo spreminjal glede na prostorsko in časovno razporeditev poljščin in
intenzivnost pri gospodarjenju s pridelkom, saj vse te funkcije vplivajo na raznovrstnost
agroekosistema.

Tabela 2: Domorodne oziroma avtohtone koristne živalske vrste so pri nas naravno navzoči
entomofagi oziroma zoofagi
Polonice (Coccinellidae, Coccinella
Krešiči (Carabidae)
septempunctata)
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Trepetavke (Syrphidae)

Tenčičarice (Chrysopidae, Chrysoperla
carnea)

Plenilske stenice (Orius spp.)

Plenilska hržica (Aphidoletes aphidimyza)

Plenilska pršica (Typhlodromus pyri)

Ose najezdnice (Aphelinidae)
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Parazitoidne osice (Braconidae in
Ichneumonidae)

Strigalica (Forficula auricularia)

Vir: Lasten??? ALI Povzeto po …

Ena od posledic industrializiranega kmetovanja je, da se je skupno število habitatov primernih
za žuželke in pa škodljivce izrazito zmanjšalo. Posledice izgube takšnih habitatov pa so iz
vidika nadzora škodljivcev lahko katastrofalne. Podatki namreč dokazujejo povečano število
škodljivcev ravno v homogenih (monokulturnih) kmetijskih krajinah. Podatki nakazujejo tudi
na to, da je število naravnih sovražnikov in bolj uspešna biološka kontrola v sistemih, kjer se
je ohranila prvotna raznolikost vegetacije ob obrobju polj. Ti obrobni habitati so predvsem
pomembni za prezimovališča in razmnoževanje avtohtonih koristnih organizmov in pa za
hrano (pelod, nektar, medena rosa...). Pomembno je zavedanje, kako zelo so pomembni ti
obrobni pasovi ob poljih kot »zbiralnik« koristnih organizmov, ki nam pomagajo pri zatiranju
škodljivcev. Mnoge študije so pokazale prehajanje koristnih organizmov iz obrobja njiv v
notranjost njive, in biotično varstvo največkrat opazimo prav v obrobnih vrstah blizu divjega
vegetacijskega pasu. Mnogokrat so pleveli in druga naravna vegetacija okrog njiv kot neko
pristanišče gostiteljev oz. plena drugotnega pomena, kar omogoča premostitev sezonskega
pojavljanja entomopatogenih insektov in škodljivcev. Klasičen primer je na primer
parazitoidna osica pritlikavi najeznik (Anagrus epos) pri biotičnem zatiranju škržata vinske
trte. To je bilo močno povečano v območjih, kjer je vinska trta rasla v bližini divjih robidnic.
Opazili so tudi, da nasadi sliv omogočajo prezimitev pritlikavim najeznikom, zato se v
zadnjem času promovira tudi sajenje sliv vzdolž vinogradov. Znanstveniki pa so tudi opazili
veliko gibanje entomofagnih žuželk iz gozdov v sadovnjake (Altieri in Nicholls, 2005).
Podatki in izkušnje kažejo na to, da je možno stabilizirati skupnosti žuželk v agroekosistemih
z načrtovanjem in izdelavo vegetacijske arhitekture, katera podpira populacijo koristnih
organizmov ali pa, da imajo neposreden učinek na odvračanje škodljivih organizmov. Vsak
položaj kmetijstva pa se mora proučevati ločeno, saj se interakcije med škodljivci in
koristnimi organizmi od okolja do okolja razlikujejo. Predvsem se ti razlikujejo v vrstah
žuželk, lokaciji, velikosti polj, rastlinski sestavi, vegetaciji in načina koriščenja. Upamo lahko
le, da bomo pojasnili ekološka načela, katera opisujejo dinamiko žuželk v kompleksnejših
sistemih, kajti to je velikega pomena pri regulaciji herbivorov, kateri pa je odvisen od pogojev
v agroekosistemih in socialno-ekonomskih omejitev vsakega področja posebej(Altieri in
Nicholls, 2005).

V razmislek:
Narišite in opišite, kako bi si uredili svoj vrt, posest ali njivo, da bi privabili koristne
organizme in jim omogočili domovanje.
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Razmislite, kakšen način biotičnega varstva bi uporabili pri pridelavi zelenjave v rastlinjaku
ali na prostem. Kaj pa pri gojenju okrasnega cvetja?

Povzetek
Biotično varstvo je način varstva, kjer namesto pesticidov za zaščito rastlin uporabljamo
koristne organizme. Pri biotičnem varstvu uporabljamo različne pristope: klasično,
augumentacija in varovalno biotično varstvo. Glede na to kje in kako bomo uporabili koristne
organizme, se odločimo za enega izmed načinov biotičnega varstva. V agroekosistemu je
ključnega pomena tudi biodiverziteta rastlin, saj je le ta v močni povezavi z biodiverziteto
žuželk, obenem pa večja celostna biodiverziteta vodi ključno vlogo pri normalnem delovanju
agroekosistemov. Potrebna je načrtna izdelava vegeaticijske arhitekture, ki bo podpirala
različne populacije koristnih organizmov.
Glede na do sedaj znane informacije, lahko biodiverziteto koristnih organizmov povečamo z
naslednjimi ukrepi:
- raznolik vnos parazitoidov in plenilcev s preplavnim vnosom v smislu biotičnega varstva
rastlin,
- zmanjševanje njihove umrljivosti z odpravo uporabe fitosanitarnih sredstev,
- zagotovitev dodatnih virov hrane, ki niso samo gostitelj oz. plen,
-

koristnim organizmom omogočiti bivanje v njihovem naravnem okolju.

Preverjanje razumevanja
1.
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Obrazložite spodnjo sliko (slika 23). Poleg navedite še primer škodljivca in primer
koristnega organizma za kontrolo tega škodljivca (BV – biotično varstvo, KO – koristni
organizem).
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Slika 23: Različni načini biotičnega varstva
Vir: Povzeto po Roderick in Maria Navajas, 2003
2.

Naštejte nekaj avtohtonih vrst koristnih organizmov in k vsakemu pripišite njegovega
gostitelja oziroma plen.

3.

Obrazložite in argumentirajte hipoteze, ki podpirajo idejo o diverziteti med poljščinami in
s tem povezano večjo pojavnostjo žuželk.

4.

Raziščite in utemeljite katero vrsto biotičnega varstva rastlin bi uporabili, če bi se želeli
znebiti rastlinjakovega ščitkarja v zaprtem prostoru? Opišite celoten postopek.

5.

Razmislite in povežite s primeri ali je biotično varstvo rastlin vedno pravi odgovor, kadar
se želimo znebiti škodljivca na rastlinah – povežite vaše razmišljanje z načeli dobre
kmetijske prakse in pa pravilnikom o biotičnem varstvu rastlin.

6.

Razmislite in komentirajte ali je možna sočasna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in
koristnih organizmov? Raziščite katera fitofarmacevtska sredstva bi lahko uporabili
sočasno z uporabo koristnih organizmov. Kaj pa koristni organizmi in lepljive vabe?

7.

Komentirajte in opišite kdaj, kje in zakaj bi uporabili preplavno biotično varstvo rastlin?

8.

Komentirajte: v katerem primeru bi se raje odločili za fitosanitarna sredstva kot pa za
preplavni vnos koristnih organizmov?

9.

Raziščite in komentirajte sočasno uporabo koristnih organizmov in naravnih pripravkov
iz zelišč v namene zatiranja škodljivca na pridelku.

10. Razmislite in obrazložite za katerega od načinov biotičnega varstva bi se odločili, če bi se
želeli znebiti listnih uši na sobni rastlini?
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4

KORISTNI ORGANIZMI (NARAVNI SOVRAŽNIKI)

Naravne sovražnike oziroma koristne organizme, katere uporabljamo pri biotičnem varstvu
rastlin, delimo v grobem na tri skupine:
- Plenilce (predatorje, roparje):plenilci, ki ubijajo druge živali za svoje prehranjevanje.
- Parazitoide (roparski paraziti):zajedavci, ki se naselijo v ali na telesu druge vrste, se
hranijo z njihovimi tkivi in organi ter prej ali slej povzročijo smrt svojih gostiteljev.
- Parazite:zajedavci, ki živijo v telesu druge vrste ter se hranijo z njihovimi tkivi in organi,
ne da bi pri tem ogrozili njihovo življenje.

4.1

EKOLOŠKA OSNOVA ZA UPORABO PREDATORJEV, PARAZITOIDOV IN
PATOGENOV

Glavni cilj biotičnega varstva je upravljanje sistema z namenom, da obdržimo populacijo
škodljivca pod gospodarsko škodo in tako preprečimo probleme, ki so posledica škodljivcev.
Iz tega sledi, da biotično varstvo v dolgo obstojnih ekosistemih lahko označimo kot “vnesena
populacijska dinamika” (Murdoch in Briggs, 1996). Pravzaprav so ravno študije odnosov med
škodljivci in njihovimi naravnimi sovražniki osnova za raziskavo populacijskih odnosov in
regulacije v ekosistemih. Vprašanje se postavlja, ali so ekološke teorije pripomogle k
učinkovitosti biotičnega varstva? Dejansko se pojavlja potreba po novih spoznanjih, teorijah,
s katerimi si bomo lahko pomagali k bolj učinkovitemu biotičnemu varstvu.
Rezultati številnih raziskav o populacijski dinamiki med naravnimi sovražniki in njihovimi
interakcijami s škodljivcem, so lahko pomembna informacija pri klasičnem biotičnem varstvu
rastlin. Rezultati teh raziskav pa so prav tako pomembne pri varovalnem biotičnem varstvu, v
smislu poznavanja naravnega okolja koristnega organizma in njegovega delovanja z
namenom optimizacije njegove aktivnosti. Pri večini načinov biotičnega varstva se
osredotočamo na žuželke.
Žuželke so v vseh ekosistemih njihov pomemben člen. Vendar neizogibno je tudi to, da skozi
celotno zgodovino človeštva opazimo, da prav žuželke predstavljajo eno izmed tekmecev
ljudem (škodljivci). Žuželke lahko velikokrat poškodujejo ali uničijo pridelke namenjene za
prehrano ljudi, lahko pa poškodujejo tudi objekte, ki služijo za preživetje človeku (hiše,
skladišča …). Lahko so tudi prenašalci patogenov (vektorji) in prenašajo bolezni iz ene
rastline na drugo. Žuželke lahko poškodujejo / uničijo drevesa, grmovje, skratka rastlinje na
splošno, na nekem področju kot so na primer gozdovi, mokrišča in tako spremenijo naravni
tok kroženja hranil na tem področju. Žuželke lahko napadejo tudi domače živali in človeka
bodisi, da ga okužijo, površinsko napadejo ali pa nas preprosto motijo.
Koristni organizmi, ki jih uporabljamo za kontrolo/nadzor žuželk so tako taksonomsko kot
funkcionalno raznoliki. Vključujejo funkcionalne skupine predatorjev, parazitoidov in
patogenov. Za namen biotičnega varstva se uporablja taksonomsko zelo različne organizme;
od rib, insektov, pršic, ogorčic, mikroorganizmov vključno z bakterijami, virusi, glivami in
enoceličnimi organizmi. Različne vrste koristnih organizmov se uporablja pri različnih
načinih biotičnega varstva. Pri klasičnem in varovalnem biotičnem varstvu se uporablja
predvsem predatorje in parazitoide in včasih pršice, medtem ko se vse druge tipe naravnih
sovražnikov uporablja veliko bolj v skladu s trenutnimi razmerami. Veliko lažje in tudi
efektivno bi bilo, če bi lahko vedno uporabili enega in istega naravnega sovražnika v vseh
primerih, vendar v skupinah naravnih sovražnikov ni vedno vseh naravnih sovražnikov, ki bi
34

Gojenje in uporaba koristnih organizmov

učinkovito zmanjšali populacijo škodljivca. Ravno zaradi tega morajo biti delavci, ki delajo v
biotičnem varstvu izobraženi in usposobljeni za delo z različnimi koristnimi organizmi.
Pri biotičnem varstvu obstaja predvsem en cilj interakcije med koristnim organizmom in
škodljivcem. Koristni organizem mora čim hitreje in čim bolj učinkovito zmanjšati gostoto
populacije določenega škodljivca z namenom obvarovanja nadaljnje škode, povzročene zaradi
škodljivca. Pri vseh načinih biotičnega varstva je za naravnega sovražnika tudi pomembno, da
se ta razmnoži še preden pogine. Pri poplavnem načinu biotičnega varstva ne pričakujemo
nadaljnjo razmnoževanje naravnega sovražnika.
Nekaj splošnih lastnosti uspešnega agensa pri biotičnem varstvu (Hajek, 2004):
1)
2)
3)
4)
5)

specifičen gostitelj,
sinhronost s škodljivcem,
visoka stopnja povečanja, razmnoževanja,
sposobnost preživetja v obdobju z malo ali brez plena,
dobre iskalne sposobnosti koristnega organizma

Te lastnosti so bolj pomembne pri klasičnem in varovalnem načinu biotičnega varstva in so
bolj namenjene parazitoidom kot predatorjem in patogenom. Na podlagi teh splošnih lastnosti
bi bili generalni plenilci pri klasičnem biotičnem varstvu manj primerni, ker imajo nižjo
stopnjo razmnoževanja, pogosto niso v sinhronosti s škodljivcem, vendar kljub temu vemo, da
so tudi predatorji uspešni pri biotičnem varstvu rastlin.

V razmislek:
Kakšno taktiko lovljenja imajo različni predatorji in od česa je ta odvisna?

4.2

INTERAKCIJE MED NARAVNMI SOVRAŽNIKI IN GOSTITELJI

Biotično varstvo se še ne začne s tem, ko je nekaj škodljivcev pokončanih, vendar šele takrat,
ko je pokončana večja skupina škodljivca in njihova populacija ostaja majhna (pod nivojem
ekonomske škode). Proučevanje populacije, katera variira v času in prostoru, je veliko bolj
kompleksna kot študija posameznega organizma. Na populacijo organizma v okolju vplivajo
številni dejavniki, katerih v laboratorijskih pogojih ne moremo vedno predvideti.

V naravi obstajajo številne vrste naravnih sovražnikov. V raziskavah so se predvsem
osredotočili na interakcije med predatorji in plenom (škodljivcem). Pomemben odziv, ki so ga
proučevali, je odziv predatorja na spreminjajočo se gostoto škodljivca. Holling (1966) je
opazoval odziv predatorja (plenilca) glede na gostoto škodljivca (oz. njegovega plena) in to
poimenoval kot funkcionalni odziv. Funkcionalni odziv je vedenjski odziv predatorja na plen
in naj bi ga razlikovali od številčnega odziva, ki vključuje naraščajoče razmnoževanje glede
na gostoto plena (škodljivca). Holling je ugotovil, da ko število plena naraste, sprva hitro
naraste tudi število predatorjev in se nato ustavi, ko doseže tako imenovani “plato sitosti” (tip
2 na sliki 25) (Hajek, 2004) .
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Slika 24: Prehranjevalna veriga in povezanost med škodljivcem, parazitoidom in predatorjem
Vir: Povzeto po: Price, 1997

Z oblikovanjem modela za takšen odziv je pripomoglo k ugotavljanju pomembnih sestavnih
delov (Hajek, 2004):
1) stopnja uspešnega iskanja (stopnja uspešnega odkrivanja plena)
2) čas, ki je na razpolago za odkrivanje plena
3) čas, ki ga predator porabi, da pokonča plen in poišče novega
4) sestradanost predatorja (slednji odziv je bil ugotovljen pri mnogih predatorjih in
parazitoidih).
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Slika 25: Odvisnost števila plena, ki ga predator poje od gostote plena
Vir: Hajek, 2004
Funkcionalni odziv predatorja veliko bolje opišemo s sigmuidno krivuljo (tip 3 na sliki 25). S
pogostim stikom s plenom, kateri naj bi bil vzpostavljen pri visoki gostoti plena, se lahko
plenilec nauči kako najti, ujeti in “uporabiti” plen in tako se lahko odzove veliko hitreje, zato
je nagib premice v tem primeru strmejši, vendar še vedno doseže plato (Hajek, 2004).

4.3

PREDATORJI

Plenilci (predatorji) so žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo rastlinske škodljivce in jih
hitro pokončajo. Po navadi so večji od svojih žrtev. Svojega gostitelja pojedo, ostane le
prazen zunanji skelet (kadaver) škodljivca ali pa ga zabodejo in iz njega izsesajo vsebino
telesa. Plenilec lahko gostitelja napade v različnih razvojnih stadijih. Posebno učinkoviti so
pri gostiteljih (plenu), ki živijo v kolonijah (npr. listne uši). Za razvoj in preživetje
entomofagne populacije je odločilen hkratni pojav optimalnega razvojnega stadija gostitelja in
naravnega sovražnika (koristnega organizma) (Milevoj, 1997).
Vrsta plena, ki ga bodo napadle žuželke je veliko bolj predvidljiv kot pa vrsta plena, ki ga
bodo napadli vretenčarji. Žuželke kot naravni sovražniki imajo manj možnosti, da spremenijo
svoj plen, ker se premikajo na manjših razdaljah in so veliko bolj omejeni na habitat v
katerem živijo ter na velikost plena, ki ga lahko ujamejo in pojejo.
Predatorske žuželke, ki jih uporabljamo pri biotičnem varstvu rastlin imajo enega ali dva tipa
razvoja. Bolj primitivne vrste žuželk, kot so to na primer Hemimetabola (sinonim zanje je
Exopterygota; žuželke z nepopolno metamorfozo; muhe enodnevnice, kačji pastir, ščurki itd.)
imajo neodrasle stadije, ki se imenujejo nimfe, ki so po izgledu podobne odraslim osebkom,
vendar so v primerjavi z njimi odrasli osebki spolno zreli in imajo popolnoma razvita krila.
Predatorske žuželke najdemo tudi med evolucijsko bolj razvitimi vrstami žuželk. Stadij
ličinke je njihova nezrela stopnja in ličinka je zelo različna od odraslega osebka. Imajo
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vmesno stopnjo pupe (bube), med katero se dogodi metamorfoza (popolna preobrazba).
Predatorji s popolno metamorfozo (Holometabola) so na primer mušice, hrošči, metulji ...
Neodrasli stadij in zreli stadij žuželke pa lahko za svoj razvoj potrebujeta popolnoma različni
okolji. V splošnem velja pravilo, da so odrasle žuželke bolj mobilne in da je njihov vid veliko
boljši od neodraslih žuželk. Odrasli osebki tako lahko izlegajo jajčeca na mestih, kjer je
prisoten plen ter imajo obenem velik vpliv na uspešnost svojih potomcev, odvisno od
odločitve za lokacijo, kjer bodo izlegli jajčeca. Pogosto izlegajo jajčeca na mestih, kjer se plen
pojavlja v večjih skupinah, tako da bo na razpolago dovolj hrane, ko se iz jajčec izležejo
ličinke. Pri hemimetabolnih predatorjih sta po navadi tako stadij ličinke kot stadij imaga
predatorja. Pri holometabolnih vrstah pa to vedno ne drži. Na primer: pri polonicah je tako
stadij ličinke kot stadij imaga predatorski. Pri muhah trepetavkah pa so ličinke predatorske,
imago pa se prehranjuje s cvetnim prahom.
S pomočjo kemičnih dražljajev in tudi naravnih hlapljivih snovi rastlin, predator lahko določi
svoj prostor. Ko je enkrat naseljen v pravem habitatu, številne predatorske žuželke uporabijo
vid, gibanje in kemične dražljaje, da bi lahko določili svoj plen. Raziskave so na primer
pokazale, da rastlina divjega tobaka (Nicotiana attenuata), ko je napadena z listnimi ušmi,
prične oddajati posebne hlapne spojine. Vrsta stenice (Geocoris pallens) prepozna to spojino,
ki ji daje dodatne informacije kje se nahaja plen. Na primer poškodba na koruzi zaradi
gosenice aktivira terpen sintazo (TPS10 in TPS23), kateri sintetizirata mešanico različnih
hlapnih terpenov. Ta mešanica privablja številne parazitoidne osice. Poškodba na koreninah
pa aktivira terpen sintazo TPS23 in ti hlapni terpeni privabljajo entomopatogene (Hajek,
2004).

Slika 26: Naravne hlapljive snovi privabijo predatorje
Vir: Povzeto po: Tobias G. Köllner, v Degenhardt, 2009
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Predatorji lahko uporabljajo različne metode za lovljenje plena. V večini primerov je velikost
telesa predatorjev večja od plena. Nadvlada je najpogosteje uporabljen način predatorjev.
Kljub temu nekaterim predatorjem, ki so bolj spretni, ni potrebno, da so večji od plena, ker
lahko v plen vbrizgajo strup, da ga pokončajo. Nekateri pa za lovljenje plena uporabljajo tudi
pasti. Na primer ličinka volkca (Myrmeleontidae) leži na dnu peščenega lijaka.
Predatorske žuželke aktivno lovijo svoj plen na različne načine. Nekateri, ki se bolj gibljejo,
imajo zelo izostren vid (kot na primer hroščki – Carabidae in pajkovci – Salticidae), in
prežijo na plen. Predatorji, ki imajo slabši vid, za iskanje svojega plena uporabljajo
kombinacijo zasledovanja in kemičnih dražljajev. Predatorji z izredno slabim vidom, kot na
primer ličinke polonic, pa za lov uporabljajo stalno gibanje po terenu. Ker se plen navadno
nahaja v večjih populacijah, ličinke polonic najprej obkrožajo področja, kjer so nazadnje našle
plen in z naraščajočo lakoto potujejo vedno dlje in dlje v upanju, da ulovijo svoj plen.
Drugi način, ki ga lahko uporabljajo plenilci, je čakanje na plen. V času čakanja, so običajno
skriti in napadejo ob prisotnosti plena. Tak način napada “iz zasede” uporabljajo na primer
bogomolke. Takšen način je najboljša metoda za napadanje hitrega plena. Tak način pa
zahteva veliko potrpežljivosti in hitri odziv, ko je plen prisoten.
Kako uspešen bo predator pri svojem lovu pa je odvisno tudi od obrambne sposobnosti plena.
Zelo hiter plen lahko preprosto zbeži ali odleti, nekateri manj mobilni pa se branijo s trdim
oklepom kot na primer kaparji (Diaspididae). Nekateri herbivorni škodljivci se pred plenilci
branijo tako, da sesajo škodljive snovi iz rastlin. Na primer listne uši na oleandru (Aphis
nerii). Uši vsrkavajo škodljive kardenolidne steroide, zaradi česar se njihovo telo obarva
rumeno in črno kot opozorilo plenilcem. V neki raziskavi, pri kateri so predatorje hranili s to
vrsto uši, je le 1/3 osebkov preživela – preživela vrsta predatorja je razvila fiziološki sistem,
ki mu omogoča, da se hrani s tako vrsto uši. Nekateri plenilci so se tako tekom evolucije
morali prilagoditi obrambnemu sistemu plena. Različni načini obrambe plena imajo sigurno
vpliv na biotično varstvo, saj določajo kateri izmed koristnih organizmov/naravnih
sovražnikov bo uspešen (Malcolm, 1992).

Slika 27: Listne uši na oleandru
Vir: http://www.whatsthatbug.com/ (24. 2. 2011)
Predatorji lahko svoj plen zaužijejo na več načinov. Splošni model zauživanja plena pri
žuželkah je uporaba spodnjih čeljusti (mandibul) za kosanje in strganje (trganje) hrane s
pomočjo dodatnih delov ust (slika 28). Nekateri izmed njih pa za način prehranjevanja
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uporablja sesanje (hrana je v tekoči obliki) in imajo zato poseben sesalni aparat (skupaj s slino
in po navadi tudi strupov za paralizo ali uničenje plena, v plen vbrizgajo tudi prebavne
encime, ki notranjost plena razgradijo in nato na pol prebavljeno vsebino izsesajo).

Slika 28: Levo – mandibule za trganje plena; desno – mandibule kot sesalni aparat
Vir: slika A. Burke, v Hajek, 2004

Slika 29: Predatorska stenica ima sesalni aparat
Vir: slika Trouvelot, 1931; v Hajek, 2004

Mnoge vrste predatorjev se hranijo s širokim spektrom škodljivcev in jim zato pravimo
generalisti ali polifagi. Za razliko od njih pa vrstam, ki se hranijo z eno družino škodljivcev,
pravimo monofagi ali če so zelo specializirani le na eno vrsto škodljivcev, oligofagni
predatorji. Pojavlja se veliko razprav, kateri izmed predatorjev je bolj učinkovit pri biotičnem
varstvu. Prednost generalistov je v tem, da se lažje obdržijo v nekem okolju, ko škodljivca ni
prisotnega in ob pojavu škodljivca je predator že prisoten na tem mestu. Slabost generalistov
pa je, da ne zmanjšajo dovolj učinkovito populacijo točno določenega škodljivca kot bi želeli,
saj se poleg škodljivca prehranjuje še z drugim plenom. Specializirani predatorji nimajo
vpliva na ne-tarčne organizme, vendar je njihovo preživetje, ko tarčnega organizma ni,
vprašljivo (Hajek, 2004).

V razmislek:
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Katera vrsta predatorjev (generalisti ali oligofagni predatorji) so pri biotičnem varstvu bolj
zaželeni. Utemeljite svoj odgovor na primerih)?

Tabela 3: Primeri predatorjev in njihovega plena
Predatorji
Muhe trepetavke - roparske
muhe (družina Syrphidae).

Plenilske pršice (družina
Phytoseiidae)

4.4

Plen
Listne uši, kaparja …

Druge pršice.

Tenčičarice (družina
Chrysopidae)

Listne uši, kaparji, pršice, resarji …

Družina polonic (družina
Coccinellidae)

Listne uši, pršice, ščitkarja ...

PARAZITOIDI

Parazitoidi so druga največja skupina koristnih organizmov, ki jih uporabljamo pri biotičnem
varstvu rastlin. Poimenovanje parazitoid je izpeljanka iz bolj vsesplošnega poimenovanja
paraziti. Paraziti so organizmi, kateri živijo v ali na drugih organizmih (jih parazitirajo) in se z
njimi prehranjujejo. Parazitoide specifično imenujemo tiste žuželke, katere parazitirajo druge
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žuželke, ko so v nezreli fazi, kot odrasli osebki pa so prostoživeče. Parazitoide od parazitov
ločimo tudi po tem, da parazitoidi na koncu svojega razvoja gostitelja pokončajo.
Parazitoidi so entomofagne žuželke. Razvojni krog vseh parazitoidov je razdeljen na 4 stadije;
jajčece, ličinko, bubo (pupo) in imago, zato jih uvrščamo v skupino holometabolnih žuželk ali
žuželk s popolno preobrazbo (Godfray, 1994).Večina parazitoidnih žuželk je iz redov
kožekrilcev in dvokrilcev. Parazitoidi se pogosto nahajajo na cvetočih in sadnih rastlinah, zato
so obenem tudi zelo koristni za pridelovalce sadja in cvetja. Nekateri parazitoidi so specialisti
in napadajo eno ali nekaj gostiteljskih vrst, medtem ko so nekateri nespecifični in uporabljajo
različne vrste žuželk za svoje gostitelje. Prosto živeči odrasli insekti se večinoma
prehranjujejo z nektarjem ali pelodom cvetov. Samička najde gostitelja, v katerega odloži
jajčeca. Jajčni parazitoidi svoja jajčeca odložijo v jajčeca škodljivca (npr. osica
Trichogramma evanescensodlaga svojaja jčeca v jajčeca koruzne vešče Ostrinia nubilalis ),
larvalni v ličinke, imaginalni v odrasle žuželke ali pupalni v stadij bube (npr. pri metuljih). Na
ali v enega gostitelja parzitoidi lahko odložijo po eno ali več jajčec. Ličinke, ki se izležejo, se
hranijo s škodljivcem, ki ne pogine takoj (Milevoj 1997). Sprva se razvijajoča ličinka
parazitoida hrani z maščobnim tkivom gostitelja in mu tako omogoči, da se ta še naprej
razvija. Nekaj dni po parazitiranju se spremeni videz gostitelja, v pogledu oblike in barve. Ko
se parazitoid bliža svojemu koncu razvoja, le ta prične jesti vitalne organe gostitelja in ga tako
pokonča. Iz škodljivca, ki pogine izleti odrasla žival (parazitoid), pri nekaterih vrstah pa
ličinka parazitoida že prej zapusti telo gostitelja in se zabubi izven njegovega telesa (pri
nekaterih vrstah pod njim) (Milevoj, 1997).
Velikost parazitoida je lahko odvisna od velikosti gostitelja. V vseh primerih je velikost
gostitelja, ko ta preneha rasti, omejujoč dejavnik velikosti parazitoida, kajti gostitelj je med
razvojem parazitoida edini vir prehrane. Zaradi svoje fiziološke povezanosti z gostiteljem ima
večina parazitoidov specifičnega gostitelja. Življenjska doba parazitoidov je različna. Jajčece
lahko zori od 1 do 2 dni (tudi do 5 dni), stadij ličinke traja od 7 do 15 dni, stadij bube pa od 4
do 8 dni (tudi 10) (Ciernievska, 1976, Cloutier in sod., 1981, cit. po Minks in Harrevijn,
1988).
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Slika 30: Življenjski krog parazitoida listnih uši iz poddružine Aphidiinae
Vir: Kos, 2007

Majhne osice iz reda kožekrilcev (Hymenoptera), so velike od enega do nekaj milimetrov,
večinoma črne ali temno rjave barve, z rumenimi, oranžnimi ali rumenorjavimi vzorci. So
specifični solitarni endofagni parazitoidi uši. V svetovnem merilu je znanih več kot 400 vrst iz
60 rodov in podrodov (Starý, 1970). Večino vrst parazitoidov v svetu najdemo v zmernem in
subtropskem pasu severne poloble. Ker so glavni vir njihove prehrane listne uši, katere se
prehranjujejo z rastlinskim sokom, imajo pri iskanju ustreznega habitata za preživetje veliko
vlogo rastline, katere s svojim vonjem privabijo tudi parazitoida. Pri iskanju ustreznega
habitata, parazitoidi uporabljajo vizualne, akustične ali vonjalne sposobnosti, pogosto
zaznavajo tudi vibracije zaradi premikanja gostitelja. Najbolj pomembne so vonjalne
sposobnosti parazitoidov. Vizualne in akustične sposobnosti pogosto vodijo parazitoide do
gostiteljev le na krajše razdalje, medtem ko imajo vonjalne sposobnosti pomen pri iskanju na
mnogo večjih razdaljah in tudi še potem, ko gostitelj že zapusti rastlino (Kos in Trdan, 2009,
van Alphen in Jervis, 1996, cit. po Jervis in Kidd, 1996).
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Slika 31: Mumiji listnih uši in prazna mumija ter izleteli parazitoid
Vir: Kos in Trdan, 2009

Škodljivec kot gostitelj ni edini pogoj za uspešno razmnoževanje in preživetje parazitoidov.
Prav tako sta za njegov obstoj pomembna zavetje in hrana, pri čemer imajo pomembno vlogo
tudi sosednje rastline, med posevki, pleveli itd. Parazitoidi morajo zaradi svoje narave, iskanje
gostiteljev periodično prekinjati in si poiskati hrano, da ohranijo energijo, visoko plodnost in
dolgo življenje. Življenjski grog posameznih parazitoidov je zato potrebno dobro poznati,
preden jih uporabimo v namene biotičnega varstva. Obenem pa moramo poznati tudi njihove
gostitelje in gostiteljske rastline, ki so udeležene pri kemični komunikaciji med žuželkami in
med žuželkami ter gostiteljskimi rastlinami (Takasu in Lewis, 1993; Jervis in Kidd, 1995;
Sirot in Bernstein, 1996, cit. po Lewis in sod., 1998; Kos in Trdan, 2009).
Življenjski razvojni krogi med različnimi parazitoidi so velikokrat zelo različni in so zelo
povezan z življenjskim krogom svojega gostitelja. Parazitoidi se po večini razvijajo v nezreli
fazi gostitelja (jajčeca, ličinka, pupa), redkokdaj pa so gostitelji tudi odrasle žuželke.
Individualne vrste parazitoidov so po navadi visoko specializirani glede na stadij gostitelja
katerega napadejo. Nekatere zelo majhne vrste parazitoidnih osic kot so to na primer osica
Trichogramma, napadajo jajčeca gostitelja, v nasprotju pa večji parazitoidi napadajo
gostitelja, ko je ta v fazi ličinke, pupe ali odrasle žuželke.

V razmislek:
Ali uš čuti, da jo je parazitoidna osica ravnokar zabodla z legalico in vanjo vstavila svoje
jajčece? Utemeljite svoj odgovor.
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Slika 32: Razvojni krog osice Trichogramma(osica izlega jajčeca v jajčeca gostitelja).
Vir: Povzeto po: Hoffman in Frodsham, 1993, (Hajek, 2004)
Nekateri parazitoidi svoja jajčeca izležejo v zgodnjo razvojno fazo larve, vendar se jajčeca ne
izležejo vse dokler gostitelj ne doseže poznega stadija larve. Parazitoide, katerih gostitelji
nadaljujejo s svojim razvojem po vnosu jajčeca parazitoida, imenujemo koinobionti (koino –
deliti si; biont – življenje). Za razliko od njih, pa vrste, pri katerih gostitelj po odlaganju jajčec
pogine ali pa je paraliziran, imenujemo idiobionti (idio – enojni; biont – življenje)(Quicke,
1997). Koinobionti odlagajo jajčeca v mlajše, po večini bolj gosto prisotne gostitelje, katere z
lahkoto izsledijo in gostitelj nadaljuje s svojim razvojem v večji osebek in tako priskrbi več
hrane za parazitoida. Kljub temu pa se mora parazitoid med svojim razvojem spopadati tudi z
obrambnim sistemom gostitelja in obenem je tudi ogrožen od drugih naravnih sovražnikov.
Pri idiobiontih pa je gostitelj le kos hrane in ker se ta tekom razvoja ne povečuje, je večina
idiobiontov prisiljena, da v kasnejših fazah razvoja poiščejo drugi vir hrane (Askew, 1971,
Hajek, 2004).
V primeru večkratnega parazitizma posamezni osebki različnih vrst parazitoida, izležejo
jajčeca v istega gostitelja. V večini primerov le enemu od parazitoidov uspe preživet, ali pa
uspe tistemu osebku, kateri je prej izlegel jajčeca. Superparazitizem se pojavi takrat, kadar se
odloži v istega gostitelja več kot le eno jajčece ali cel sklop jajčec različnih parazitoidov.
Tudi nekoliko večji parazitoidi so relativno majhni in se soočajo z okoljem, kjer po navadi ni
enostavno najti gostitelja. Parazitoid mora najti populacijo gostitelja, ki ni samo vrstno
specifično primerna zanj, ampak je tudi v primerni razvoji fazi. Številni parazitoidi
uporabljajo vid, vonj in tudi sluh, da odkrijejo gostitelja. Ko je parazitoid enkrat v pravem
okolju, je najbolj uporaben čut za odkritje gostitelja vonj (Tumlinsons in sod.., 1993).
Parazitoidi pogosto vonjajo kemične dražljaje raznih iztrebkov ali medene rose. Parazitoidi za
lociranje gostitelja zaznavajo tudi feromone gostitelja,poleg kemičnih dražljajev so
pomembne tudi vibracije in zvočni signali gostitelja. Telesne vibracije so pomembne pri
gostiteljih, ki so skriti. Nekateri parazitoidi, ki se hranijo ali parazitirajo larve, ki se razvijajo
pod skorjo dreves, po navadi nepremično stojijo na površini debel in začutijo vibracijo, ki jih
povzročijo ličinke, ki grizejo skozi deblo. Nekatere raziskave dokazujejo tudi to, da
parazitoidi iščejo svojega gostitelja po poškodbi, ki jo ta naredi na listu (Hajek, 2004). Mušico
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Ormia ochracea, katera parazitira murenčka (Gryllus integer), privablja murenčkovo petje, ki
je sicer namenjeno privabljanju samičke murenčka (Cade, 1975, cit. v Hajek, 2004).

4.4.1

Obramba gostitelja

Možni gostitelji parazitoidov so tekom evolucije razvili veliko obrambnih mehanizmov.
Debela in trda jajčna lupina ali dlakava površina, je fizična prepreka, da bi parazitoid izlegel
jajčeca v gostitelja. Gostitelji, ki se gibljejo, se borijo z mečkanjem, tresenjem, padanjem na
svileni niti ali pa preprosto odletijo, ko jih parazitoid poskuša napasti. Nekateri izmed
gostiteljev pa se pred parazitoidi skrijejo. Proti parazitoidu pa se gostitelj lahko bojuje tudi
skupinsko, kar je včasih precej učinkovito. Lahko pa gostitelja brani nek drugi organizem, na
primer mravlje, ki se hranijo z medeno roso listnih uši in lahko le- te varujejo pred naravnimi
sovražniki. Nekateri gostitelji pa se hranijo s posebnimi učinkovinami rastlin, ki lahko
vplivajo na razvoj parazitoida in onemogočijo njegovo nadaljnje razvijanje (Hajek, 2004).

4.4.2

Napad parazitoidov

Parazitoidi so razvili posebne metode za uspešno izleganje jajčec v gostitelja in njegovo
sprejemanje jajčec. Legalice (ovipozitorji) se razlikujejo v velikosti in morfologiji, tako da so
parazitoidi sposobni izlegati jajčeca v ali na gostitelja.
Ektoparazitoidi v večini primerov po napadu gostitelj, vanj vbrizgajo toksin, ki povzroči
paralizo gostitelja, ki prepreči, da bi se gostitelj lahko branil. S tem prepreči, da bi gostitelj
lahko poškodoval pripete ličinke na njegovi površini, katere niso sposobne samoobrambe. Za
razliko od njih, pa endoparazitoidi izležejo jajčeca v živečega gostitelja. Imunski sistem
žuželk je manj kompleksen kot imunski sistem sesalcev, vendar žuželke lahko kljub temu
efektivno branijo proti tujku v telesu. Hemocite (žuželkine krvne celice) lahko prepoznajo
tujek kot nelastnega in ga izločijo (enkapsulacija) (Strand inPech, 1995). Endoparazitoidi so
zato razvili zmožnost, da takšen imunski odziv gostitelja obidejo. Obstaja hipoteza, ki
predvideva, da jajčeca nekaterih parazitoidiov ne spoznajo gostiteljski imunski odziv in se
tako “neopažena” lahko razvijajo v gostitelju. Drugi parazitoidi pa na primer odlagajo svoja
jajčeca v živčno tkivo, stene črevesja in maščobno tkivo, tako da krvne celice, ki krožijo po
telesu ne morejo priti z njimi v kontakt. Za preprečitev enkapsulacije pa so se nekateri
parazitoidi “povezali” z virusi, kateri se imenujejo polidnavirusi (PDV), kateri jim pomagajo
preživeti v gostitelju. Odrasle samičke injicirajo polidnavirus v gostitelja skupaj z jajčeci in ta
virus blokira imunski odziv gostitelja ter tako prepreči enkapsulacijo jajčec. Virus se nato ne
razmnožuje v gostitelju ali parazitoidnem jajčecu, ampak služi le za blokado imunskega
odziva gostitelja. Virus je inkorporiran v parazitoidno DNK (deoksiribonukleinska kislina) in
se razmnožuje v samem reproduktivnem traku odrasle samičke parazitoida (Hawkins, 1994,
Hajek, 2004).
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4.5

ENTOMOPATOGENE OGORČICE

Ogorčice spadajo med valjaste črve (Aschelmintes), za katere je značilno dolgo, valjasto,
prozorno in nečlenjeno telo, ki je na obeh koncih zašiljeno zaradi lažjega premikanja v
zračnih prostorih tal.
Usta ogorčic ležijo na skrajnem koncu zašiljenega telesa, okoli njih pa so kratke čutilne
ščetine, ki delujejo kot kemoreceptorji. V ustni votlini so lahko zobci ali bodalce. Žrelo je
mišičasto in deluje kot nekakšna sesalna črpalka. Prebavna cev poteka skoraj po celotni
dolžini telesa. Analna votlina leži pred končnim delom telesa.

Slika 33: Entomopatogena ogorčica A: Mikroskopska slika. B: Anatomska zgradba
enospolnih nematodov.
Vir: A. Povzeto po: http://www.unemalawncare.com/nematodes.jpg./ (12.3.2011)
B. Povzeto po: http://www.cals.ncsu.edu/course/zo150/mozley/fall/nematode.jpg./
(12.3.2011)
Ogorčice so po navadi ločenega spola (enospolniki, gonohoristi), mednje spada družina
ogorčic Steinernematidae. Posteriorni del telesa samcev je kavljast, testisi so zviti. Na koncu
moškega spolnega aparata sta pogosto dve bodalasti tvorbi – spikuli. Pri samicah pa so razviti
parni jajčniki (ovariji), jajcevoda (ovidukta), maternica (uterus) ter vagina, ki se navzven
odpira s spolno odprtino (gonoporom). Nekatere izmed glist pa so dvospolniki (hermafroditi),
kjer ima osebek oba tipa spolnih organov, čeprav je nekaj generacij vseeno enospolnih. Med
hermafrodite uvrščamo družino ogorčic Heterorhabditidae (Gaugler, 2002).
Danes poznamo okrog 20 000 vrst ogorčic, ki imajo različne načine življenja: prostoživeče
(na kopnem, v tleh, v vodi (morski, sladkovodni sedimenti)), zajedavske (rastline, živali in
človek) ter predatorske. Rastlinojede nematode ter takšne, ki zajedajo v rastlinah, imenujemo
tudi ogorčice (Devetak, 2009).
Entomopatogene ogorčice so v zemlji živeči, letalni parazitoidi žuželk. Ker živijo večino časa
v telesu gostitelja, bi jih lahko označili tudi kot endoparazite. Entomopatogene ogorčice so
polifagne, kar pomeni, da imajo širok razpon gostiteljev (Poinar, 1979), vendar se je
komercialna uporaba ogorčic omejila na relativno nizko število gostiteljev (Shapiro - Ilan in
sod., 2002, cit. po Laznik in sod., 2005).
Ogorčice so obligatni parazitoidi, kar pomeni, da svoj razvoj lahko vršijo le v gostitelju
(Poinar, 1990, cit. po Shapiro – Ilan in Gaugler, 2002). Za gostitelja so ogorčice uničujoče
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zaradi dveh vzrokov: spadajo med parazitoide žuželk ter vsebuje patogene simbiontske
bakterije (Kaya in Gaugler, 1993).
Življenjski cikel entomopatogenih ogorčic je sestavljen iz jajčeca, 4 larvalnih stadijev ter
odrasle faze. V tretji fazi larvalnega razvoja imajo ogorčice zaustavljen razvoj. V tej fazi se ne
hranijo in le iščejo novega gostitelja, da bi dokončale svoj razvoj. Tretja larvalna faza je torej
infektivna faza ter tudi edina prostoživeča faza v razvojnem krogu ogorčice (Gaugler, 2002).
Ko entomoatogene ogorčice najdejo primernega gostitelja (nap. brazdasti trsni rilčkar),
ogorčice vstopajo skozi njegove telesne odprtine - usta, anus in dihalnice (spirakli) (Poinar,
1990, cit. po Shapiro-Ilan in sod., 2002). Nekatere vrste ogorčic lahko z zobcem tudi
neposredno prebodejo kutikulo gostitelja in vstopijo vanj (Bedding, 1993).
Po vstopu v gostiteljevo telesno votlino, se iz prebavnega trakta ogorčic sprostijo simbiontske
bakterije v gostiteljevo hemolimfo. V obdobju 24 – 48 ur gostitelj umre zaradi sepse, ki jo
povzročijo toksini, ki jih izloča bakterija (Burman, 1982, cit. po Perez in sod., 2003). Njegovo
truplo je zelo ugodno okolje za bakterije, ki truplo razkrajajo encimsko in tako zagotavljajo
sebi in ogorčicam dovolj hrane. Ogorčice se poleg razkrojenih ostankov telesa gostitelja,
hranijo tudi z namnoženimi bakterijami (Dowds in Peters, 2002, cit. po Shapiro-Ilan in sod.,
2008). V ugodnem okolju kadavra, ogorčice dokončajo svoj razvoj, se razvijejo v odrasle
osebke in se začno razmnoževati. Ko postanejo pogoji za preživetje in razmnoževanje ogorčic
neugodni, nekaj sto do nekaj tisoč infektivnih larv izstopi iz kadavra gostitelja, da bi poiskale
novega gostitelja (Lola-Luz in sod., 2005). Ker se življenjski cikel ogorčice sklene v nekaj
dneh, se lahko v enem samem gostitelju izmenjajo tudi do 3 generacije ogorčic. (Kaya in
Gaugler, 1993, cit. po Shapiro-Ilan in sod., 2005). V ugodnih razmerah infektivne ličinke iz
rodu Steinernema zapustijo gostitelja 6. – 11. dan po vstopu vanj, tiste iz rodu Heterorhabditis
pa 12. - 14. dan po vstopu (Kaya, 2000, cit. po Laznik in Trdan, 2008).
Strategije iskanja gostitelja se pri ogorčicah razlikujejo med vrstami v odvisnosti od njihove
globinske razporeditve v talnih profilih in do izbire gostitelja. Pri infektivnih larvah ogorčic
uporabljajo 2 skrajnostni strategiji: čakanje v zasedi ter aktivno iskanje in prehodi med njima
(Gaugler, 2002). Z izbiro strategije so ogorčice izbrale velikost potencialnega gostitelja.
Entomopatogene ogorčice iz družin Heterorhabditidae in Steinernematidae so vektorji
patogenih bakterij. Xenorhabdus spp. je gram negativna, fakultativno anaerobna simbiontska
bakterija ogorčic iz družine Steinernematidae (Milevoj, 1998), Photorhabdus spp. pa je
simbiontska bakterija ogorčic iz družine Heterorhabditidae (Poinar, 1990, cit. po Shapiro-Ilan
in sod., 2005). Bakterije živijo v mehurčkastih tvorbah ali veziklih prebavnega trakta ogorčice
(Akhurst, 1995).
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Slika 34: Razvojni krog entomopatogenih ogorčic
Vir: Povzeto po Burke A. E. (Hajek, 2004)

Ogorčice žive z bakterijami v medsebojnem sožitju (simbioza oz. mutualizem) (Lola-Luz in
sod., 2005). Razvoj in razmnoževanje nematod je odvisno od pogojev, ki jih v gostiteljevem
kadavru ustvarijo bakterije. Z utekočinjanjem gostiteljevega telesa ter s svojo namnožitvijo
bakterije zagotavljajo hrano ogorčici. Hkrati tudi sproščajo protitelesa, ki pomagajo
nematodom onemogočiti imunski sistem gostitelja ter toksične snovi (3,5 – dihidroksi – 4izopropilstilben) in antibiotike (Kaya in Koppenhöfer, 1999 in Hui, 2000, cit. po Laznik in
Trdan, 2008), ki preprečijo naselitev drugih organizmov v gostiteljevem kadavru. Po drugi
strani pa bakterije nimajo invazivne moči in so tako pri lociranju in infekciji gostitelja odvisne
od ogorčic. Ogorčice so sposobne ubiti gostitelja tudi, ko ne vsebujejo simbiontskih bakterij,
vendar je proces počasnejši (Hajek, 2004).

V razmislek:
Razmislite kje v naravi še srečamo simbiozo? Naštejte in opišite nekaj primerov.
Entomopatogene ogorčice so kot biotično varstvo pred škodljivci danes že na voljo v EU,
ZDA, Japonskem ter na Kitajskem, vendar so na trgu dostopne le nekatere vrste: Steinernema
feltiae, S. carpocapsae, S. kraussei, S. riobrave, S. scapterisci, Heterorhabditis
bacteriophora, H. megidis, H. marelata, H. zealandiica,…
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Za laboratorijske raziskave ter komercialno uporabo entomopatogene ogorčice gojijo na dva
načina: in vivo ter in vitro (Shapiro-Ilan in Gaugler, 2002). Posebno velik pomen vigorju in
učinkovitosti entomopatogenih ogorčic imajo pogoji, v katerih jih gojimo (Ehlers in Shapiro –
Ilan, 2005, cit. po Shapiro-Ilan in sod., 2002).
Gojenje ogorčic in vitro: za gojenje in vitro se uporabljajo tekoči ali trdni mediji (Shapiro-Ilan
in sod., 2002).
Za gojenje v tekočem mediju se uporabljajo bioreaktorski rezervoarji, v katere je potrebno
nenehno dovajati kisik (Gaugler, 2002). Za uspešno proizvodnjo ogorčic v mediju moramo
upoštevati tri pogoje (Gaugler, 2002):
Sestavine medija morajo biti sterilne, da se izognemo neželeni kontaminaciji.
1. V mediju morajo biti prisotne tudi simbiontske bakterije (Xenorhabdus spp., Photorhabdus
spp.).
2. Medij mora vsebovati vsa potrebna hranila za rast, predvsem proteinske in lipidne
komponente (Yoo in sod., 2000, cit. Shapiro-Ilan in sod., 2002).
Gojenjeogorčic in vivo: Za nematode pridobljene in vivo so primerni številni gostitelji, med
najbolj pogoste sodita larva voščene vešče (Galleria mellonella) in mokarja (Tenebrio
molitor). Larva voščene vešče predstavlja za ogorčice zelo ugodnega gostitelja: velika
dovzetnost za infekcijo, veliki pridelki, velika dostopnost (goji se za ribjo prehrano) ter
nezahtevnost gojenja (Woodring in Kaya, 1988, cit. po Shapiro-Ilan in sod, 2002).
Kritični dejavnik pri proizvodnji in vivo je infekcija gostitelja z ogorčicami. Dejavniki, ki
vplivajo na stopnjo infektivnosti so: način inokulacije, koncentracija ogorčic in gostota
gostiteljev (Shapiro-Ilan in Gauhgler, 2002, cit. po Shapiro-Ilan in sod., 2002). Manjši vpliv
imata še vlaga ter temperatura gojišča (Grewal in sod., 1994, cit. po Shapiro-Ilan in sod.,
2002).
Entomopatogene ogorčice se po površinah aplicirajo v obliki vodnih suspenzij z uporabo
škropilnih naprav, namakalnih sistemov (Greval, 2002) ali z razpršenim nastavljanjem z
ogorčicami okuženih gostiteljskih kadavrov (Creighton in Fassuliotis, 1985), ki ob primerni
vlažnosti zemlje zaradi manjše izpostavljenosti stresu v primerjavi z uporabo škropilnih
naprav zagotavlja ogorčicam višjo stopnjo preživetja (Perez in sod., 2003) ter infektivnost
(Shapiro in Lewis, 1999, cit. po Shapiro-Ilan, 2003).

4.6

BAKTERIJSKI PATOGENI PRI NEVRETENČARJIH

Trenutno se ocenjuje, da naj bi bilo skoraj ¾ vseh živih bitij na Zemlji bakterij. Bakterije so
enocelični organizmi različnih oblik in spadajo v raznovrstno skupino organizmov, kateri na
notranji strani membrane nimajo pripetih organelov in takšne organizme imenujemo tudi
prokarionti. Njihova velikost variira od manj kot enega mikrona do nekaj mikronov, in zato
jih s prostim očesom ne vidimo. Bakterije najdemo vsepovsod. Prehranjujejo se z
raznovrstnim materialom in se razmnožujejo s pomočjo delitve. Večina bakterij se hrani z
odmrlo snovjo in tudi zato so pomemben dejavnik pri kompostiranju, ker njihovi encimi
razgrajujejo organsko snov. Bakterij, ki se hranijo z živo snovjo, je relativno malo, vendar so
nekatere izmed njih pomembni povzročitelji različnih rastlinskih bolezni. Bakterije so v
večini neodporne na temperaturne ekstreme in pomanjkanje vlage.
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Bakterije, ki povzročajo rastlinske bolezni, v večini rabijo stalno prisotnost gostitelja.
Nekatere lahko preživijo krajši čas v zemlji, vendar v kolikor ne najdejo pravočasno
gostitelja, jih uniči zimski mraz. Zimo lahko preživijo tudi v gomoljih ali koreninskem
sistemu gostitelja in tako se lahko prenašajo preko okužene zemlje, preko korenin ali preko
okuženega orodja in s pomočjo živalskih prenašalcev. Z ene na drugo rastlino, pa se bakterije
lahko prenesejo tudi s pomočjo žuželk.
Primeri bakterij, ki so v povezavi z nevretenčarji so saprofitske bakterije, katere živijo zunaj
telesa organizma in pa bakterije, ki živijo v nekem sožitju z žuželko (npr. v prebavnem
traktu). Na primer bakterija rodu Buchnera živi v gostitelju v posebnih specializiranih celicah,
ki se pri ušeh imenujejo micetociste. Filogenetske študije so pokazale, da je povezava med
Buchnera in ušmi stara med 280 in 160 milijoni let. Ugotovili so tudi, da bakterija ne more
preživeti izven uši (Douglas, 1998).
Dejansko obstaja le nekaj vrst bakterij, ki so patogene. Patogene bakterije v gostitelja vstopajo
preko telesnih odprtin oz. večina vstopa skozi ustno odprtino. Ko enkrat pridejo do črevesja,
bakterije ne morejo prosto direktno vstopati v krvni obtok žuželke. Nekateri patogeni pa so
razvili sposobnost, da preidejo črevesno membrano in vstopajo v krvni obtok. Nekateri
patogeni rabijo za pokončanje žuželke tudi več mesecev, nekatere bolj virulentne vrste pa
uporabijo toksine s katerimi poškodujejo črevesno steno gostitelja in tako pokončajo svojega
gostitelja izredno hitro (Charles, 2000).
Ko so žuželke okužene z bakterijskim patogenom, njihovo telo spremeni barvo iz belkaste v
rdeče, črno, vijolično ali rjavo. Kadavri pravkar pokončanih insektov so lahko tudi idealni
medij za saprofitske bakterije in druge mikroorganizme in tudi zaradi tega je težko najti
primarnega povzročitelja smrti. Bakterije, ki jih pri biotičnem varstvu uporabljamo, so
največkrat v obliki spor (družina Bacillaceae) (Lacey in sod., 2001).

Slike 35: Pogin gosenice zaradi okužbe z bakterijo Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Vir: Nigel Cattlin, Visuals Unlimited, Inc. 2009, http://www.corbis.co.in/ (15.5.2011)
Preko 90 vrst naravno prisotnih, insektno specifičnih (entomopatogenih) bakterij so izolirali iz
insektov, rastlin in tal, vendar le nekaj od njih se proučuje bolj intenzivno. Veliko pozornosti
so znanstveniki dali bakteriji Bacillus thuringiensis, vrsti, ki se je razvila tudi kot mikrobni
insekticid. Zanjo so značilni primarni gostitelji (gosenice, nekateri hrošči in ličinke mušic),
možna uporaba na različnih poljščinah, jasni zanki okužbe (ličnika se preneha prehranjevati,
se skrči, pojav motnih kapljic na telesu ličinke...) in pa komercialna dostopnost (za številne
vrste in varietete) (Baum in sod., 1998).
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Začetki poznavanja bakterije Bacillus thuringiensis segajo že v leto 1901, ko je japonski
bakteriolog Ishiwata izoliral Bacillus iz obolele sviloprejkine ličinke Bombyx mori. Ishiwata
je že spoznal, da je za patogenost bakterije odgovoren njen toksin. Deset let kasneje je
Berliner v Nemčiji (Thuringen) izoliral bakterijo iz populacije gosenic močne vešče, ki jo je
opisal in ji dal znanstveno ime Bacillus thuringiensis Berliner. Bacillus thuringiensis (Bt) je v
naravi prisoten v tleh in na rastlinah. Različne varietete te bakterije proizvajajo kristalinično
obliko proteina, kateri je toksičen za specifično vrsto insektov. Bt je v Severni Ameriki
dobavljiv kot komercialni pripravek od leta 1960, katerega lahko na njive apliciramo tudi z
uporabo škropilnic. Da pa bakterija lahko izpolni svojo nalogo, jo mora ličinka zaužiti, zato je
potrebno, da s škropljenjem zavzamemo čim večjo površino (Milevoj, 1997a).
Bakterija Bacillus thuringiensis se razmnožuje v obolelih in odmrlih žuželkah (gostiteljih).
Industrijsko jo namnožujejo v velikih bioreaktorjih na hranilnih podlagah. Bakterija oblikuje
spore in pri sporulaciji se tvorijo proteinski kristali. Proteinski kristali v gostitelju razkrojijo
stene prebavil, s čimer je ovirana njena presnova. Žuželke se zaradi tega prenehajo
prehranjevati. Pogosto pa kaleče spore bakterije prodrejo v telesno votlino, se tam dalje
množijo in proizvajajo toksine, kar vse skupaj povzroči propad gostitelja (Milevoj, 1997a).

Slika 36: Delovanje bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki v gostitelju
Vir: Povzeto po: Tanada in Kaya, 1993

4.7

ENTOMOPATOGENE GLIVE KOT BIOTIČNI AGENSI

Pri žuželkah, med katerimi najdemo tudi rastlinske škodljivce, so glivična obolenja pogosta.
Glive lahko preko integumenta okužijo odrasle žuželke, ličinke, bube in tudi jajčeca. Na
površju gostitelja se razvijejo trosonosci s trosi. Trosi ostanejo lahko dlje časa tudi v tleh, tako
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da je mogoče entomopatogene glive izolirati tudi iz zemlje. Z izolacijami pa je mogoče
predvideti, kakšna je mikroflora v nekem območju in ugotoviti udeležbo entomopatogenih
gliv pri zadrževanju rastlinskih škodljivcev. Obstaja okrog 700 vrst entomopatogenih gliv
(Hajek in St. Leger, 1994). Leta 1998 je bilo na voljo približno 40 tržnih pripravkov za
biotično varstvo, ki so narejeni na osnovi entomopatogenih gliv (Milevoj, 1997a). Dokazana
je njihova učinkovitost proti velikemu številu različnih škodljivcev, npr. rastlinjakov ščitkar
(Trialeurodes vaporariorum), uši (Aphididae), resarji (Thysanoptera), kobilice (Orthoptera),
hrošči (Coleoptera) in drugi.
Kak učinek bodo imeli biotični pripravki iz entomopatogenih gliv na škodljivca je odvisno od
velikega števila biotičnih in abiotičnih dejavnikov, kot so na primer:mikrobni antagonisti, UV
sevanje, vedenje gostitelja in njegova fiziologija, starost in vigor, prisotnost fitofarmacevtskih
sredstev, primerna temperatura okolja, vlažnost in vstopna mesta za inokulum (Hajek, 1994;
Lacey in sod., 2001).
Za učinkovitost sredstva, moramo poiskati tudi primerno formulacijo pripravka, ga v ustrezni
količini in pravočasno aplicirati na rastlino oziroma na škodljivce. Odločitev o času nanašanja
biotičnega pripravka je odvisna predvsem od zastopanosti dovzetnega gostitelja kateri mora
biti v ustreznem razvojnem stadiju, ugodnih okoljskih dejavnikov in mora biti v skladu z
drugimi kmetijskimi opravili (namakanje, uporaba pesticidov, agrotehnika) (Buttin sod.,
2001). V same vabe pa lahko poleg entomopatogenih gliv dodamo semiokemikalije
(feromoni), ki privabljajo odrasle žuželke in tako lahko bistveno izboljšamo učinkovitost
biotičnih pripravkov. Na tak način na primer zatiramo ličinko gozdnega majskega hrošča
(Melolontha hippocastani) z glivo Beauveria brongniartii (Koller in sod., 2005).
Prednosti biotičnih pripravkov iz entomopatogenih gliv je v primerjavi s sintetičnimi
fitofarmacevtskimi sredstvi v tem, da biotični pripravki niso nevarni za ljudi in druge neciljne organizme, med katerimi so tudi koristni organizmi,zaradi njihove uporabe ni prisotnih
nevarnih snovi v hrani ter ohranjajo oziroma povečujejo biološko raznolikost v okolju.
Pomembna prednost je tudi, da je nanašanje entomopatogenih gliv mogoča z uporabo
konvencionalne opreme. Same pomanjkljivosti biotičnih pripravkov pa so v tem, da so ciljni
organizmi lahko odporni nanje, da le ti prepočasi delujejo na škodljivca in imajo bodisi
preširok ali preozek spekter delovanja. (Hajek, 1994; Butt in sod., 2001, Hajek in sod., 2001).
Med najpogostejše vrste entomopatogenih rodov gliv iz razreda Hyphomycetes spadajo
Aspergillus, Beauveria, Culcinomycetes, Hirsutella, Metarhizium, Nomuraea, Paecilomyces,
Tolypocladium in Verticillium (Inglis in sod., 2001, Butt in sod., 2001).
Entomopatogeno glivo Beauveria bassiana, je leta 1835 Agostino Bassi izoliral iz obolelih
gosenic sviloprejk. Z umetno namnoženo glivo, so poskušali zatirati pesno stenico, žitne
stenice, koloradskega hrošča,sivo breskovo uš, koruzno veščo, sovke, gosenice belinov,
jabolčnega zavijača, majske hrošče in kaparje v rastlinjakih. Pri koloradskem hrošču je bila
gliva učinkovita v prvih dveh levitvenih fazah ličink, včasih tudi v tretji, medtem ko starejših
ličink in hroščev ni prizadela(Milevoj, 1997a).
Z glivo Beauveria brongniartii uspešno zatirajo ličinko (ogrce)majskega hrošča na Tirolskem
v Avstriji in v Švici, v zadnjih dveh letih se preizkuša tudi pri nas na Črnovrški planoti. Glivo
namnoženo na zrnju ječmena se vseje v tla s sejalnicami za vsejavanje. Gliva okuži ogrce. Za
razmnoževanje in uspevanje glive je potrebna zadostna vlaga v tleh (Milevoj, 1997a).
Pripravke za zaščito rastlin na osnovi glive Beauveria brongniartii proizvajajo nekatere
evropske družbe in imajo različna komercialna imena (Butt in sod., 1999):
- Engerlingspilz®
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- Beauveria Schweizer®
- Betel®
- Melocont® - Pilzerste

Slika 37: Levo je ogerc poljskega majskega hrošča , desno pa je ogrc okužen z
glivoBeauveria brongniartii
Vir: http://www.echo-online.de/ratgeber/hausgarten/ (23.2.2011)

Ena izmed pomembnih in v svetu precej razširjenih entomopatogenih gliv, je vrsta
Metarhizium anisopliae. Gostitelji te glive so žuželke, ki spadajo med ravnokrilce, stenice,
metulje, dvokrilce, kožekrilce in hrošče. Med hrošči okužuje zlasti rilčkarje, strune in
pahljačnike (Milevoj, 1997a). Uspešno se jo da gojiti na zrnju riža ali pšenice in na takšen
način je možno pridelati dovolj glive biomase, predvsem za aplikacijo v tla.
Entomopatogeno glivo Verticillium (Cephalosporium) lecanii se največ uporablja za zatiranje
škodljivcev v rastlinjakih. Med živalskimi gostitelji te glive so koruzna vešča, koloradski
hrošč in celo pršice (Milevoj, 1997a). Gliva izloča toksine, ki usmrtijo žuželko, tudi če se njen
micelij v samem gostitelju ne razraste dovolj. Spore glive se razširjajo z vodo ali pa z
dotikom, ne pa tudi z vetrom, ker bi se v tem primeru prehitro izsušile. Čeprav so vrste, ki so
gostitelji te glive, tako pršice kakor žuželke iz vseh poglavitnih redov, se gliva uporablja
predvsem za zatiranje listih uši, rastlinjakovega ščitkarja, v zadnjem obdobju pa se raziskuje
še za zatiranje resarjev, škržatov, pa tudi nekaterih hroščev in metuljev,v novejšem času so
raziskave usmerjene v možnost njene uporabe za zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella
occidentalis) (Hajek, 1994; Milevoj, 1997a).
Med entomopatogenimi glivami je pomembna tudi vrsta Erynia neoaphids, ki je parazit na
listnih ušeh. V Sloveniji so to glivo sojo našli v juniju, na uši Acyrthosiphon pisi (Milevoj,
1997a). Med entomopatogenimi glivami, ki parazitirajo navadno pršico spada gliva
Neozygites floridana. Zaradi nespametne uporabe fungicidov v sadovnjakih, pogosto pride do
povečanega pojava pršic. Razlog temu je predvsem to, da s fungicidi prizadenemo glive
Enthomophtoraceae, ki so naravni antagonisti pršic. Zaradi kontinuirane tedenske uporabe
fungicidov v krompirjevih nasadih, se populacija uši poveča tudi zato, ker fungicidi zatrejo
entomopatogene glive, ki parazitirajo uši (Milevoj, 1997).To je slikovit primer, kako z
nespametno uporabo fitosanitarnih sredstev lahko porušimo ravnovesje v agroekosistemu.
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4.8

VIRUSI

Virusi so necelični genetski elementi, ki vsebujejo bodisi dezoksiribonukleinsko kislino
(DNK) ali ribonukleinsko kislino (RNK). Energijo za svoje preživetje dobivajo od gostitelja.
Ker se virusi lahko razmnožujejo zgolj v živi celici, se vse viruse smatra kot obligativne
intercelularne parazite. Potem, ko se njihov DNK ali RNK genom namnoži znotraj
gostiteljske celice, se virusi “zapakirajo” v delce, tako imenovane virone, ki oblikujejo
ekstracelularno fazo, katera je infektivna in s tem potrebujejo novega gostitelja.
Za poimenovanje posameznih virusov ne uporabljamo latinskega poimenovanja. Viruse
uvrščamo v družine in posamezni virusi so navadno poimenovani glede na gostitelja ali mesto
kjer so ga prvič odkrili. Velikokrat pa virus poimenujejo po bolezni, ki jo ta povzroča (na
primer virus infuluence, virus variole...). Virusi imajo širok spekter gostiteljev; od
vretenčarjev, rastlin, gliv, enoceličarjev, bakterij, do človeka (Lacey in sod.,2001).
Viruse med seboj delimo glede na njihovo nukleinsko kislinsko sestavo, njihovo genomsko
strukturo in njihovo morfologijo zunanjega plašča. So tako majni, da jih komajda vidimo s
svetlobnim mikroskopom. Največji virusi (pox virusi) imajo virione velike do 470 nm.
Osnovni delec virusa pa je njegova DNK ali RNK, ki je obdana s proteinskim ovojem ali
včasih z membrano ali ovojnico.
Izraz Virus pomeni v latinščini strup, toksin (virulentus – strupeno). Virusi so submikroskopski delci, ki okužijo žive organizme, v glavnem zaradi razmnoževanja, saj sami
nimajo celičnih mehanizmov, kateri bi mu omogočili razmnoževanje. Za virus ne moremo
trditi, da spada med živo naravo, saj mu manjka nekaj bistvenih lastnosti, da bi ga lahko tako
kvalificirali. Bistvena pomanjkljivost, ki jo imajo virusi je ta, da nimajo prave celične
strukture, ki je tudi pogoj za življenje. Poleg tega, se tudi ne morejo razmnoževati brez
gostitelja. Tako se navadno pojavi vprašanje, kako so virusi pravzaprav nastali, a odgovora na
to ne ve nihče, obstajajo le številne teorije. Glavni cilj virusov so navadno bakterije, rastline
in živali, redkeje okužijo arhibakterije ali glive. Za viruse je tudi značilno, da navadno okužijo
le določeno vrsto (Lacey in sod.,2001).
Podobno kakor druge organizme, virusi okužujejo tudi žuželke, vendar pa moramo razlikovati
med entomopatogenimi virusi na eni strani in med žuželkami, kot prenašalci virusov
(vektorji) na druge organizme na drugi strani. Insektopatogeni ali entomopatogeni virusi se
razlikujejo na podlagi nukleinske kisline v genomu in morfologije virionov (Lacey in
sod.,2001). Poznamo okrog 100 virusov granuloze, 400 virusov jedrne poliedroze, okrog 200
virusov citoplazmatične poliedroze in okrog 50 entomopoks virusov in še okrog 100 takšnih,
ki ne spadajo v nobeno izmed navedenih skupin (Milevoj, 1997a). Glede na krog gostiteljev
pa so virusi lahko polifagni (okužujejo različne žuželčje redove, npr, iridovirus pri
košeninarjih (Tipula paludosa) ali densovirus pri Galleria mellonella), ali pa so oligofagni,
npr. baculovirusi, z ozkim krogom gostiteljev ali citoplazmatični poliedrozni virusi s širšim
krogom gostiteljev (Milevoj, 1997a, Lacey in sod., 2001).
Entomopatogeni virusi okužujejo predvsem žuželčje ličinke, in sicer oralno. V prebavilu se
beljakovinska ovojnica virusa razpusti. Prosti virioni okužijo neposredno epitelne celice
prebavnega trakta. Pri citoplazmatičnem poliedroznem virusu gosenic in jedrni poliedrozi
pagosenic, je okužba omejena na celice prebavil. Pri virusih granuloze in jedrne poliedroze
gosenic sledi okužba mastnih telesc, trahelnega epitela, živčnega sistema. Med
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entomopatogenimi virusi so posebno znani baculovirusi (Shuler in sod., 1995, Milevoj,
1997a).
Prvi uspeh zatiranja škodljivih žuželk z virusi sega v leto 1951, ko so v Kanadi s pomočjo
baculovirusa uspešno zajezili škodljivca iglavcev Neodiprion sertifer, ki so ga tja zanesli iz
Evrope in ki tam ni imel sovražnikov. Virus jedrne poliedroze so tedaj introducirali v Kanado
iz Švedske. Uspehe pri zatiranju smrekovega prelca sta leta 1970 na Švedskem dosegla
Wellenstein in Eidman s pomočjo virusa jedrne poliedroze. Za zatiranje gobarja so preizkušali
še drugi virus jedrne poliedroze tudi v Italiji, nekdanji Jugoslaviji, Sovjetski zvezi in USA
(Wellenstein, 1973).
V poljedelstvu so leta 1950 v Kaliforniji uspešno zatrli vrsto alfalfa, Colias eurytheme z
virusom jedrne poliedroze. V ZDA so izdelali komercialni pripravek elcar, pripravek jedrne
poliedroze za zatiranje sovk. Z virusi jedrne poliedroze so v nekaterih evropskih državah
uspešno zatirali sovke, s pripravkom mamestrin (Steinhaus, 1975).
Virus granuloze (GV) se uspešno uporablja v sadjarstvu, za zatiranje jabolčnega zavijača
Cydia pomonella). Virus so prvič našli leta 1963 v gosenicah, v opuščenem sadovnjaku v
Mehiki. Pri nas je registriran madex, ki vsebuje Cydia pomonella GV; za ta virus je občutljiv
tudi grahov zavijač in capex, ki zatira gosenice Adoxophyes orana. Zelo virulenten virus je
poznan tudi pri repnem belinu. Virusi entomopoks so pomembni omejitveni dejavniki npr. za
zatiranje majskega hrošča. Na Kitajskem in Japonskem uporabljajo entomoviruse pri
reševanju težav v svilogojstvu (Milevoj, 1997a; Shah in Goettel, 1998; Vincet in sod., 2007).

Slika 38: Način infekcije entomopatogenega virusa
Vir: Povzeto po Shuler et al., 1995
Entomopatogeni bakulovirusi so najobširneje raziskana skupina virusov. Prvič so o
bakulovirusih poročali v povezavi z ličinko sviloprejke (Bombyx mori). Bakuloviruse so
številni raziskovalci spoznali kot pomembne regulatorje listojedih ličink metuljev. Za
bukaloviruse je znano, da povzročajo bolezni pri žuželkah in zato njihov vnos v namene
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biotičnega varstva prinaša dobre rezultate. V primerjavi z parazitoidi in plenilci, patogeni niso
pogosto uporabljeni v klasičnem načinu biotičnega varstva rastlin. Bakulovirusi inficirajo
larve žuželk. Larva poje virus, kateri nato inficira celice, kar uniči larvo. Pri tem se iz
inficiranih celic sprosti še več virusov. Problem biotičnega varstva z bukalovisusi je v tem, da
je smrt larve počasna in larve se med tem časom še vedno lahko prehranjujejo z rastlinskimi
deli. Interakcija med virusom in pa gostiteljem je lahko zelo specifična, kar omejuje
aplikacijo.
Kljub temu, pa se v državah razvitega sveta uporablja le malo pripravkov na osnovi
bukalovirusov. Razlogi za to so predvsem v (Dhaliwal, in sod., 2001):
- Omejena možnost trženja zaradi specifičnosti gostitelja za viruse
- Kratka razpolovna doba virusa na poljih
- Dolgo časovno obdobje preden gostitelj pogine
- Kratek rok uporabe pri višjih temperaturah

Tabela 4: Primeri bakulovirusov izoliranih iz različnih gostiteljev

BAKULOVIRUS
GOSTITELJ
VIRUSI JEDRNE POLIEDROZE
AcNPV
Lepidoptera: Autographa californica
AgMNPV
Lepidoptera: Anticarsia gemmatalis
LdMNPV
Lepidoptera: Lymantria dispar
SeMNPV
Lepidoptera: Spodoptera exigua
CfMNPV
Lepidoptera: Choristonuerafumiferana
TnSNPV
Lepidoptera: Trichoplusia ni
BmSNPV
Lepidoptera: Bombyx mori
TpSNPV
Diptera: Tipula paludosa
CnSNPV
Diptera: Culex nigripalpus
NsSNPV
Hymenoptera: Neodiprionsertifer
VIRUSI GRANULOZE
TnGV
PiGV
CpGV

Lepidoptera: Trichoplusia ni
Lepidoptera: Plodia interpunctella
Lepidoptera: Cydia pomonella
Vir: Capinera, 2008

V kolikor proizvoda ne moremo kupiti na prostem trgu, pa si lahko pomagamo tudi z virusi v
naravnem okolju. Pridelovalec lahko tako uporabi kadavre ličink, ki so bile okužene z
virusom, jih shrani v hladilnik ali zamrzovalnik. Ko jih odtali, nastane iz ličink zdrizasta
snov, katero nato razredči z vodo in poškropi po rastlinah (Hajek in sod., 2004).

V razmislek:
Kakšna je razlika med entomopatogenim in polidnavirusom?
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4.9

BIOTIČNO VARSTVO PRED PLEVELI

Plevelom ne moremo vedno pripisati negativne vloge. Vsekakor poznamo bolj njihove
negativne učinke kot pa koristne vplive na prostor. Absolutni pleveli so rastline katerim
pripisujemo predvsem negativne vplive. Izraz pa se uporablja za posamezno ožjo obliko
pridelave rastlin. Na primer čmerika (Veratrum spp.) in jesenski podlesek (Colchicum
autumnale) sta za živinorejce absolutna plevela.
Nezaželeni pleveli lahko povzročijo več oblik posredne in neposredne škode. Lahko
zmanjšujejo kakovost in količino pridelka gojenih rastlin. Lahko pa tudi vplivajo na končni
produkt (npr. kristavec (Datura stramonium) v ajdi)

Slika 39: Kristavec (Datura stramonium)
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/DaturaStramonium-plant-sm.jpg
(25.3.2011)
Izguba pridelka zaradi plevelov nastajajo tudi zaradi odvzemanja hranil, vode, svetlobe,
življenjskega prostora in zaradi alelopatiskih učinkov. Same alelopatske učinke težko merimo,
saj so to interakcije mnogih snovi, ki jih rastline izločajo skozi nadzemne in podzemne
organe. Pri nekaterih delujejo zaviralno, v drugih obratno pa pospeševalno. Malo pa je
plevelov, pri katerih bi poznali celoten spekter njihovega alelopatskega delovanja. S setvijo
dosevka, ki izloča alelopatsko delujoče učinkovine, lahko preprečimo kalitev semen plevelov
ob setvi glavnega posevka. Ta bo imel zato ob vzniku manj konkurence s stani plevelov.

V razmislek:
Razmislite, ali bi lahko s pomočjo genske manipulacije rastlin, vnesli rastlinam gen za
alelopatske učinkovine? Kakšne posledice bi imelo to za okolje?
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Slika 40: Alelopatski učinki sproženi zaradi okoljskih dejavnikov
Vir: Povzeto po: Kim in Shin, 2003
Kalistemon (natančneje cvetovi rastline Callistemon citrinus) je izhodišče za aktivno snov
mezotrion, ki jo vsebuje pripravek Callisto. Zaradi še nepopolne raziskanosti alelpatskih
učinkov, alelopatijo še ni možno uporabljati množično kot nek enostaven pridelovalnozatiralni ukrep.
Preprečevanje oziroma uravnavanje zapleveljenosti:
- mehanični ukrepi (freze, česala, okopalniki, gosta setev,...)
- zastiranje površin z organskimi materiali (listje, slama, lubje) in s folijami iz rastlinskega
škroba, polietilena ali polipropilena,
- toplotno zatiranje plevela (površinsko ali posamično ožiganje plevela) s plamenom ali
paro.
Pleveli so dokaj velik svetovni ekonomski in okoljski problem, ki jih po navadi poskušamo
regulirati z uporabo različnih herbicidov. Po nekih podatkih iz Amerike naj bi kar 500 glavnih
vrst plevelov povzročilo za kar 8 milijard $ škode (Chandler, 1980). Dandanes predstavljajo
herbicidi 47% vseh pesticidov. Njivski pleveli so rastline, ki proti naši volji rastejo na njivah.
Škodljivi pleveli so tisti, ki motijo uspevanje gojenih rastlin. Pleveli imajo veliko produkcijo
semena, prenašajo stalno motnjo (okopavanje, gaženje, oranje,…), se hitro regenerirajo in
hitro naselijo nova ustrezna rastišča. V grobem jih delimo na ozkolistne in širokolistne
(Woodburn, 1995).
Pogosto plevele povezujemo zgolj s poljedelstvom in hortikulturo, lahko pa pleveli vplivajo
tudi na naravna okolja. Tujerodne rastline (invazivne vrste plevelov), katere so v novo okolje
prinesene od nekod drugod, imajo navadno kompetitivno prednost pred domačimi rastlinami.
Običajno zaradi tega, ker ni prisotnega herbivora. Še posebno težko se je spopadati z vodnim
plevelom: herbicide je namreč potrebno aplicirati v vodo, kjer se hitro razredčijo in poleg tega
obstaja možnost, da jih potencialno zaužijejo tudi ljudje. Večino tujerodnih vrst rastlin so
ljudje prinesli v novo okolje kot okrasne rastline. Z naraščajočo globalizacijo pa se to le še
stopnjuje (Bellows in Headrick, 1999).
Rastline številne živali uporabljajo bodisi za prehranjevanje bodisi za gradnjo “domov”.
Večino herbivorov, ki jih uporabljamo v namene biotičnega varstva pred pleveli, se
prehranjujejo z rastlinami (fitofagni ali herbivorni insekti). Ti so običajno razporejeni v
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skupine glede na to, s kakšnimi rastlinami se le-ti prehranjujejo. Sekundarno pa jih lahko
razvrščamo po njihovem načinu prehranjevanja kot na primer grizenje, sesanje, mletje in pri
tem napadajo liste, stebla, korenine,… Ena izmed specifičnih vrst prehranjevanja je formacija
šišk. Rastlinsko tkivo, ki je napadeno od insekta v zgodnji fazi razvoja lista, se prične debeliti
in tvoriti nepravilne strukture imenovane šiške, ki nato postanejo tako domovanje kot hrana za
insekte. Rastline za izdelavo takih šišk lahko porabijo precej energije, kar vodi k zmanjšani
rasti ostalih listov, posledično manjša rast rastline in zmanjšana zmožnost nadaljnjega
razmnoževanja. Če se šiška oblikuje v reproduktivnih tkivih, to lahko vodi z zmanjšanemu
številu semen oz. tvorba le-teh ni možna (Bellows in Headrick, 1999, Hajek, 2004).
Kdaj in kako bo herbivor napadel rastlino, je predvsem odvisno od različnih faktorjev in
predvsem od vrste rastline. Herbivori, ki napadajo mlade poganjke rastlin, imajo lahko večji
učinek kot žuželke, ki se prehranjujejo izključno le z listi. Insekti, ki sesajo rastlinske sokove
naj bi imeli manjši vpliv na zatiranje plevela, vendar je njihov učinek bolj dolgoročen. Insekti,
ki pa se prehranjujejo s cvetjem in sadeži, pa poškodujejo zgolj reproduktivni del rastline in
na rast rastline nimajo velikega vpliva (razen na njene razmnoževalne sposobnosti). Njihov
vpliv se vidi le, ko je število insektov veliko. Prisotnost predatorjev, parazitoidov in okoljski
dejavniki so eni izmed glavnih faktorjev, kateri vplivajo na populacijo insektov, ki se
prehranjujejo s plevelom. Včasih lahko uporabimo insekte za kontrolo pred pleveli, vendar je
prehranjevanje herbivorov precej nespecifično. Za nadzor nad pleveli so uporabljali tudi
rastlinske patogene. Pri nekaterih primerih so z namenom klasičnega in preplavnega
biotičnega varstva uporabili gostiteljsko specifične glive (Bellows in Headrick, 1999).
Pri biotičnem varstvu pred pleveli se večkrat poslužujejo sprostitve različnih organizmov v
okolje hkrati, z namenom da bi se njihov učinek med seboj dopolnjeval. En sam organizem
namreč po navadi ne pokonča celotne rastline naenkrat, zato je potrebno vnesti več
organizmov. Predpostavlja se hipoteza, da takšno delovanje med različnimi vrstami lahko
razširi učinek naravnih sovražnikov z njihovim medsebojnim delovanjem (Hajek, 2004).

Slika 41: Fitoparazit in enomopatogene žuželke
Vir: Povzeto po: http://www.uni-hohenheim.de/ (3.4.2011)
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4.9.1

Lastnosti plevelov

Prav tako, kot obstaja velika diverziteta med naravnimi sovražniki, tudi pleveli variirajo med
algami pa vse do dreves. Katere vrste rastlin so pravzaprav najbolje kontrolirane z uporabo
naravnih sovražnikov? Ali so to rastline, ki se razmnožujejo spolno ali nespolno. Rastline, ki
se razmnožujejo spolno zrastejo iz semen, rastline, ki pa se razmnožujejo nespolno, pa se
razmnožujejo s pomočjo delov rastlin (vegetativno razmnoževanje). Kot rezultat tega je, da je
med rastlinami, ki se spolno razmnožujejo, več genetske raznolikosti kot pa med nespolno
razmnoževanimi rastlinami (kloni). Poskusi so pokazali, da je rastline, ki se razmnožujejo
nespolno veliko lažje kontrolirati z naravnimi sovražniki. Na primer praprotnico Salvinia
molesta (vrsta plavčka) uspešno zatirajo z uporabo vrste rilčkarja Cyrtobagous salviniae
(Crawley, 1989).

4.9.2

Tipi rastlinskih poškodb

Herbivori redko pokončajo celotno rastlino. Rastline po navadi lahko po napadu preživijo in
se uspešno razmnožujejo naprej (Harris, 1981). Biološki agensi, ki jih uporabljamo za
zatiranje plevelov, so pravzaprav najbolj uspešni takrat, ko jih apliciramo v koncentrirani
obliki. Učinek delovanja naravnega sovražnika proti plevelom pa je seveda odvisen tudi od
posamezne rastline. Obstaja več načinov kako naravni sovražnik napade določeno rastlino in
se prehranjuje z njenimi različnimi deli:
1) Zmanjšano število cvetov in semen: z napadanjem reproduktivnih organov rastlin se
zmanjšuje število viabilnih semen. To pa ne bo vplivalo na viabilnost rastline in ne bo
imelo učinka na rastline, ki se razmnožujejo vegetativno. Bo pa imelo učinek na rastline, ki
se razmnožujejo s semenom. V Južni Afriki so za zatiranje metuljnice Sesbania punicea
uporabili kot naravnega sovražnika vrsto rilčkarja Trichapion lativentre iz Južne Amerike,
ki je za kar za 98 % zmanjšal reprodukcijo te rastline (Hoffmann in Moran, 1992).
2) Neposredno uničenje rastline: biološki agensi le redko pokončajo celotno rastlino. To pa se
lahko dogodi, če se poveča število naravnih sovražnikov in tako skupaj pokončajo celotno
rastlino. Običajno velike populacije herbivorov pogrizejo vse dele listov na rastlini in jo
tako pokončajo (defoliacija). Nekatere rastline, kot na primer vrste hrasta, lahko tvorijo
drugo generacijo listov, vendar to ni možno če je prišlo do popolne defoliacije. Tudi za
rastline, ki so zmožne refoliacije, ponovne defoliacije oslabijo njen sistem in tako na koncu
propadejo (Bellows in Headrick, 1999). Rastline pa lahko propadejo tudi, če naravni
sovražniki poškodujejo njen transportni sistem (mineralov in vode), vendar je ta način
dokaj redek.
3) Posredno uničenje rastline: za rastline se predvideva, da lahko preživijo z nekaj
poškodbami listov in uporabo rezerv. Ravno zaradi tega se je razvila hipoteza o stresu. To
lahko dosežemo tako, da uporabimo biološke agense, ki napadajo specifična tkiva rastlin
katera so najbolj občutljiva, kot so to na primer tkiva z rezervami. Na primer: ogljikovi
hidrati so shranjeni v listih in tako bi bilo napadanje listov najbolj učinkovito. Tudi
uporaba biotičnih agensov v času, ko je rastlina najbolj ranljiva, se izkaže kot učinkovito
(Harris, 1981, (Cartwright in Kok, 1990).
Nekateri herbivori potrebujejo za svoj razvoj tudi dobro mineralno “prehranjeno” rastlino, za
nekatere pa to ni pogoj. Vsi ti primeri nakazujejo na to, da je potrebno razumevanje odnosa
med herbivorom in pleveli (Mattson, 1980).
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4.9.3

Regulacija populacije plevelov s herbivori

Da bi lahko raziskali ekološko podlago kako herbivori in patogeni kontrolirajo plevele, se
moramo obrniti na študije o ekologiji rastlin. Vendar v našem primeru se osredotočamo le na
rastline, katerih populacija (gostota) se nenadzorovano širi – pleveli. Diskusijo o regulaciji
populacije z uporabo predatorjev ali parazitov lahko direktno uporabimo tudi pri plevelih in
herbivorih.
Herbivori letno konzumirajo 10 - 20 % proizvedene primarne mase (zeleni ekosistem)
(Hartley in Jones, 1997). Nekatere raziskave dokazujejo, da je kar 80 % primarne mase
proizvedene pod vodo odstranjene zaradi herbivorov. Večina rastlin na kopnem pa ostane
“nepojedenih” Zakaj temu tako, ostaja še vedno eno osnovnih vprašanj ekologije. Obstajajo
številne teorije, zakaj je temu tako (Hajek, 2004):
-

predatorji, paraziti in patogeni naj bi drastično vplivali na herbivore,
populacija herbivorov je na eni strani kontrolirana od njihovih naravnih sovražnikov, po
drugi strani pa tudi rastline katere napadajo pogosto niso primerna hrana za njih,
rastline katere napadajo herbivori so lahko pogosto revne z minerali in njihove mineralne
snovi lahko zelo variirajo v prostoru in času,
obrambni mehanizme rastlin pred herbivori (zaradi selektivnega pritiska: trni, trda
povrhnjica, sekundarni metaboliti kot so alkaloidi, titerpeni in drugi, mehanska
obramba…).

Za herbivora, da je lahko le ta uspešen pri zatiranju pleveli, se mora njihova populacija
uspešno odzvati na populacijo pleveli, da so “prosti od svojih kontrolnih organizmov –
naravnih sovražnikov”.
Biotično varstvo zahteva precejšnje raziskave in vire, da je lahko uspešno in kontrolira tarčne
pleveli. Biotično varstvo z uporabo naravnih sovražnikov z namenom zmanjšanja populacije
plevelov vključuje biotični “program”.
Koraki, ki so potrebni pri biotičnem varstvu pleveli so:
- izberemo si tarčni plevel,
- pregled obsega plevelov,
- testiranje za gostiteljsko specifičnost,
- dovoljenje za izpustitev,
- masovno namnoževanje, izpuščanje in ocenjevanje uspešnosti,
- vpliv na netarčne organizme.
Pri biotičnem varstvu pleveli uporabljamo žuželke, ki se prehranjujejo s semeni, cvetovi, listi,
koreninami ali kombinacijo vseh teh ali pa so le vektor pri prenosu rastlinskih patogenov.
Poleg herbivorov pri biotičnem varstvu za kontrolo plevelov uporabljamo še rastlinske
patogene, nematode in vretenčarje (v vodnih ekosistemih so to nekatere ribe). Danes imamo
na tržišču že tudi pripravke iz različnih gliv za zatiranje plevelov.
Pri obravnavanju kateri biotični agens za zatiranje plevelov bomo izbrali, je pomembno, da
izberemo tak agens, ki se prehranjuje izključno z določenim plevelom. Drugi dejavniki, ki jih
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moramo zagotoviti pa so: učinkovitost naravnega sovražnika, gostitelj – herbivor
sinhronizacija, razmnoževalna sposobnost naravnega sovražnika in njegova moč. Uporaba
biotičnega varstva za zatiranje plevelov je koristnejša v pomenu, da je manjše onesnaževanje
okolja kot je to v primeru uporabe herbicidov. Ko se vzpostavi zadostna populacija naravnih
sovražnikov, je njeno številčnost precej lahko ohranjati (Cruttwell McFadyen, 1998).
V svetu z uporabo biotičnega varstva že uspešno zatirajo različne pleveli (tudi vodne). Pri nas
teh metod še nismo začeli širše razvijati in uporabljati. Ena od osnovnih težav pri metodah
biotičnega varstva je hitrost učinkovanja uporabljenih koristnih organizmov pri zatiranju
pleveli. Pri poljščinah in vrtninah biotični agensi povzročijo prepočasno propadanje plevela in
na njivah navadno nimamo na razpolago dovolj časa, da se vzpostavi ravnovesje med
plevelno populacijo in biotičnim agensom kot je to na primer v trajnih nasadih. Glede na
samo širino spektra delovanja, se biotični agensi ne morejo primerjati s herbicidi. Običajno
koristen organizem zatre zgolj eno vrsto plevela (vrstno specifičen), herbicidi pa lahko uniči
več vrst plevelov. Skratka, za zatiranje večjega števila različnih plevelov bi potrebovali
mešanico večjega števila različnih koristnih organizmov, kar pa je iz vidika gospodarnosti
vprašljivo. Problem, s katerim pa se lahko tudi srečamo, je stopnja sorodstva med pleveli in
gojenimi rastlinami, še posebej je lahko to problematično pri zdravilnih in okrasnih rastlinah.
Kot primer za te vrste problematiko lahko navedemo sledečo izkušnjo. V Slovenijo smo leta
1997, pa neznani poti, vnesli glivo listne rje Puccinia lagenoforia, ki na njivah lahko
popolnoma uniči populacijo navadnega grinta (Senecio vulgaris). Problem pa nastane, ker ta
vrsta glive okužuje tudi marjetice (Bellis perennis), kar na travnikih sicer ne predstavlja večjih
težav, je pa problem pri tržni pridelavi marjetic, saj glivo le s težavo zatremo. Obstaja pa tudi
nevarnost da bo rja “preskočila” tudi na kakšno drugo gospodarsko pomembno rastlino, na
primer krizanteme. V Evropi za namene biotičnega varstva predpleveli, veliko raziskav dela
na glivi Stagonospora convolvuli (ožig listov oplotnega slaka), ki jo najdemo tudi na naših
njivah. Pri nas najdemo tudi glive kot so rja na koprivah in osatu (Puccinia caricina in
Puccinia punctiformis), rja na gozdnem slezovcu (Puccinia malvacearum), bela rja in plesen
na ščiru (Albugo bliti), peronospora na metliki (Peronospora effusa). Problem uporabe gliv v
namene biotičnega varstva pred pleveli, je predvsem njihov širok spekter rastlin katere
okužujejo, zato med glivami v namene biotičnega varstva pred pleveli največkrat najdemo
obligatne zajedavske glive (rje, pepelovke, peronospore,…), ki so sicer za praktično uporabo
manj primerne. Obligatne glive ni enostavno gojiti na gojišču, njihovo namnoževanje je dokaj
zapleteno. V komercialno dostopnih pripravkih (bioherbicidih, mikoherbicidih,
baktoherbicidih) se pojavijo najpogosteje trosi gliv peronospor, pegavosti, rje, pepelovke in
drugih. V Sloveniji trenutno teh pripravkov še ne uporabljamo.

Povzetek
Koristne organizme na grobo delimo v 3 večje skupine: plenilce (predatorje), parazitoide in pa
parazite. Z uporabo koristnih organizmov želimo doseči kontrolo nad škodljivcem. Do
interakcij pa prihaja tako med škodljivci in koristnimi organizmi kot tudi med koristnimi
organizmi samimi. Med predatorje spadajo žuželke, ki svoj plen napadejo in ga hitro
pokončajo. Na samo uspešnost plenjenja pa vpliva tudi odziv plena, ki različnimi dejanji
prepričuje predatorju, da bi ga pokončal. Parazitoide specifično imenujemo insekte, kateri
parazitirajo druge insekte, ko so v nezreli fazi, vendar so prosto živeči kot odrasli osebki.
Parazitoide od parazitov ločimo tudi po tem, da na koncu svojega razvoja pokončajo svojega
gostitelja. Entomopatogene ogorčice so v zemlji živeči, letalni parazitoidi žuželk. Med
patogeni najdemo tudi nekaj vrst bakterij. Patogene bakterije v gostitelja vstopajo preko
telesnih odprtin oz. večina vstopa skozi ustno odprtino. Pri žuželkah, med katerimi najdemo
tudi rastlinske škodljivce, so glivična obolenja pogosta. Glive lahko preko integumenta
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okužijo odrasle žuželke, ličinke, bube in tudi jajčeca. Med virusi najdemo tudi
entomopatogene viruse, ki okužujejo predvsem žuželčje ličinke, in sicer oralno.
Entomopatogeni bakulovirusi so najobširneje raziskana skupina virusov. Prvič so o
bakulovirusih poročali v povezavi z ličinko sviloprejke.
Plevelom v agroekosistemu ne moremo vedno pripisati zgolj negativne vloge. Je pa res, da
poznamo veliko bolj njihove negativne kot pozitivne učinke. Zapleveljenost lahko zmanjšamo
že z uporabo dobre kmetijske prakse. Koristni organizmi, ki jih uporabljamo pri biotičnem
varstvu pred pleveli, uporabljajo rastlinske dele za svojo prehrano ali pa za gradnjo svojih
domov. Pri biotičnem varstvu pred pleveli se večkrat poslužujejo sprostitve različnih
organizmov hkrati v okolje, z namenom da bi se njihov učinek med seboj dopolnjeval. Na
samo uspešnost biotičnega varstva pred pleveli pa vplivajo tudi lastnosti plevelov samih.

Preverjanje razumevanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
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Kaj je glavni cilj biotičnega varstva rastlin?
Katere so lastnosti uspešnega agensa pri biotičnem varstvu rastlin?
Obrazložite graf na sliki 25, stran 37.
Katere načine prehranjevanja pri predatorjih in parazitoidih poznate. Katere so glavne
razlike med njimi?
Za koga in zakaj so pomembne naravne hlapljive snovi rastlin?
Naštejte nekaj načinov zaščite plena pred predatorjem.
Opišite razvojni krog jajčnega parazitoida.
Kaj je to polidnavirus?
Opišite razvojni krog entomopatogene ogorčice.
Razložite izraz »obligatni parazitoid«.
Opišite značilne znake pri okužbi žuželke z bakterijo.
Pri aplikaciji entomopatogenih gliv moramo biti pozorni na nekatere dejavnike okolja.
Katere?
Kako delujejo entomopatogeni virusi.
Kaj je to alelopatija?
Katere so rastlinske poškodbe, ki vplivajo na vigor rastlin (plevela)?
Razmislite, raziščite, kako bi si sami doma lahko razmnožili entomopatogene ogorčice.
Opišite celoten postopek. Kako bi po vašem razmišljanju lahko tako namnožene
entomopatogene ogorčice aplicirali z namenom biotičnega varstva rastlin?
Ali bi po vašem mnenju lahko sami doma namnožili zadostno biomaso entomopatogenih
gliv, da bi z njimi lahko kontrolirali populacijo majskih hroščev na travniku velikosti
1ha? Opišite kako bi takšno delo potekalo.
Glede na vaše razmišljanje in trenutno znanje obrazložite, ali je bolje da kupite koristne
organizme pri proizvajalcu ali je bolje, da jih gojite sami oziroma poskušate povečati
njihovo populacijo v naravnem okolju? Komentirajte!
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5

PRIMERI KORISTNIH ORGANIZMOV

5.1

PREDATORJI

Večino predatorjev, ki jih uporabljamo pri biotičnem varstvu najdemo v redovih:
- Dermaptera (rod strigalice),
- Mantodea (bogomolke),
- Hemiptera (polkrilci, podred stenice); družine Anthocoridae (cvetne stenice), Nabidae
(stenice), Reduviidae (roparske stenice), Geocoridae (velikooke stenice).
- Thysanoptera (resokrilci),
- Coleoptera (hrošči); družine Carabidae (krešiči), Coccinellidae (polonice), Nitidulidae
(Cybocephalidae) (hrošči), Staphylinidae (kratkokrilci),
- Neuroptera (mrežekrilci); družina Chrysopidae (tenčičarice),
- Hymenoptera (kožekrilci); družina Formicidae (mravlje),
- Diptera (dvokrilci); družina Cecidomyiidae (hržice), Syrphidae (roparske muhe, muhe
trepetavke).

5.1.1

Red Thysanoptera (resokrilci)

V redu resokrilcev najdem tako herbivore (škodljivce na gojenjih rastlinah) kot tudi
predatorske resokrilce. Zgolj dve družini v redu resekrilcev vsebujeta predatorske žuželke. To
sta družina Aeolothripidae (predatorski resarji) in družina Phlaeothripidae.
V družini Aeolothripidae najdemo predatorskega resarja Franklinothrips orizabensis,
katerega se tako ličinka kot odrasla žuželka hrani predvsem z resarji (tripsi), pršicami, jajčeci
metuljev,… V družini Phlaeothripidae pa najdemo predatorskega resarja Leptothrips mali,
kateri se prehranjuje predvsem s pršicami.

Slika 42: Predatorski resar Franklinothrips orizabensis; levo odrasla žuželka, desno ličinka
Vir: Hoddle et al., 2002,
http://ucce.ucdavis.edu/files/repository/calag/img5603p107thumb.jpg (13.3.2011)
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5.1.2

Red Hemiptera (polkrilci; podred stenice)

Znotraj reda Hemiptera je v podredu stenice (Heteroptera) precej plenilskih vrst žuželk.
Različne vodne vrste (iz družin Notonectidae, Pleidae, Naucoridae, Belostomatidae, Nepidae,
Gerridae, Veliidae) vsebujejo generaliste, ki so pomembni predvsem za pokončanje ličink
komarjev, vodnih polžev in drugih škodljivcev. Brez hrane lahko preživijo dlje časa, med
njimi je prisoten tudi kanibalizem, kar omejuje možnost za njihovo laboratorijsko
namnoževanje. Jajčeca odlagajo na mehka rastlinska tkiva, kjer jih je težko najti. Iz nimfe se v
cca. 50 dneh razvijejo odrasle žuželke. Odrasle žuželke so podolgovate oblike, 2-4 cm dolge,
različnih rjavkastih barv in imajo navadno 2 para kril. Imajo sesalni ustni organ. Zelo pogosto
jih najdemo v skoraj vseh poljščinah, še posebno v metuljnicah. Odrasle samice kmalu po
spolni dozorelosti pričnejo z odlaganjem jajčec. Stenice so občutljive na fitosanitarna
sredstva, zato se v času pojavljanja predatorskih stenic v sadovnjakih izogibamo uporabi
insekticidov in tudi ne nekaterih fungicidov. Zaradi koristnosti predatorskih stenic v
sadovnjakih, je potrebno njihovo populacijo ohranjati (Coll in Ruberson, 1998).
V družini Anthocoridae (cvetne stenice) najdemo pomembne predatorje pršic, resarjev, uši,
jajčec in ličink kot so na primer koruzne vešče (Ostrinia nubilalis). Nekatere izmed
predatorskih cvetnih stenic danes že laboratorijsko (komercialno) gojijo za vnos v rastlinjake.
Odrasla stenica dnevno lahko izsesa do 100 listnih uši ali pršic. Odrasle samice prezimijo pod
listjem ali skorjo dreves. Letno se lahko razvijejo 2-3 rodovi. Jajčeca samice odlagajo v listno
tkivo. Ličinke so ovalne oblike in so svetlo do temno-rjavo obarvane. Razvijajo se cca. 3
tedne. Predatorske cvetne stenice se lahko prehranjujejo tudi s cvetnim prahom. V Sloveniji se
avtohtono pojavljajo vrste Orius niger, Orius laevigatus, Orius majusculus, Anthocoris
nemoralis in Anthocorris nemorum. V zavarovane prostore za namen biotičnega varstva
rastlin vnašamo na gostiteljske rastline jajčeca predatorskih cvetnih stenic (Coll in Ruberson,
1998).
V družino Anthocoridae spada tudi rod Orius (Orius insidiosus). V tem rodu je večina
plenilskih stenic. To je gospodarsko najpomembnejši rod iz poddružine Anthocorinae. Veliko
izmed njih je polifagnih vrst in se hranijo tudi z rastlinskim sokom. Plenijo tako odrasle
stenice kot njihove ličinke. Pojavlja se pet stadijev ličinke in vse se hranijo z enakim plenom
kot odrasla žuželka. Vrste iz tega rodu so najpomembnejši plenilci resarjev, plenijo pa tudi
nekatere vrste iz reda Homoptera (enakokrilci), jajčeca metuljev, manjše ličinke dvokrilcev in
hroščev, pa tudi nekatere pršice. Življenjski prostor teh stenic je v krošnjah dreves, med
drevesno skorjo in v podrasti. Od jajčeca pa vse do odrasle žuželke traja približno 24 dni.
Letno imajo lahko 2-4 rodove. Hitreje se razmnožujejo v okolju kjer je prisoten gostitelj.
Največkrat najdemo Orius insidiosus v nasadih koruze. Verjetno gre v tem primeru za
privabljanje s hlapnimi koruznimi spojinami (ekstrakti heksana iz koruznih laskov) (Reid in
Lampman, 1989). Orius insidiosus vnašajo v rastlinjake tudi z namenom zatiranja cvetličnega
resarja (Van de Veire in Degheele, 1993).
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Slika 43: Ličinka cvetne stenice Orius insidiosus izsesava listno uš
Vir: Arrowsmith, 2007,
http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/files/images/orius_insidiosus_nymph.jpg (21.4.2011).

V razmislek:
Razmislite, na kakšen način bi lahko privabili v vaš vrt čim več cvetnih stenic?
Družina Miridae (mehkokožne stenice, travniške stenice): mnoge od njih so škodljivci na
gojenih rastlinah, nekatere vrste med njimi pa se uporablja tudi kot biološke agense (npr.
Deraecoris lutescens na sadnih rastlinah). So običajno bolj ploščate oblike, velikosti med 3-6
mm. Imajo ustne dele za vbod in sesanje. Kadar se ne hranijo je njihovo sesalo zavito pod
oprsje. Večina se hrani z gosenicami, pršicami in listnimi ušmi.
Družina Geocoridae (velikooke stenice): te stenice so značilni predatorji tobakovega ščitkarja
na bombažu, pršic, resarjev in uši na sadnem drevju.
Družina Nabidae (stenice): stenice iz te družine so najbolj pogoste na travah in zelnatih
rastlinah. Stenice se hranijo z jajčeci žuželk, ušmi in z drugimi manjšimi žuželkami ali z
žuželkami mehkega ogrodja. Nabis ferus je predator krompirjeve listne uši in nekaterih
resarjev.

5.1.3

Red Neuroptera (mrežekrilci)

Red Neuroptera je poznan tudi pod imenom Planipennia in je eden najstarejših redov med
žuželkami s popolno preobrazbo (metamorfozo). V tem redu najdemo okrog 6 000 opisanih
vrst znotraj 17 družin. Predstavnike mrežekrilcev najdemo v mnogih različnih ekosistemih.
Zaradi svojih čipkastih in barvastih kril, nežnega telesa in njihove čudovite biologije, red
mrežekrilcev priteguje pozornost biologov. Njihovo ime se nanaša na omrežje žil (kot neke
čipke) na krilih.
Ličinke iz reda mrežekrilcev so veliko bolj neopazne kot odrasle žuželke in jim zato krivično
namenjamo manj pozornosti. Za razliko od odraslih žuželk, katere so lahko ali pa niso
predatorji drugih žuželk, so ličinke v večini vse predatorske. . Prehranjujejo se večinoma z
ostalimi žuželkami, izjema so le ličinke iz družine Sisyridae, ki se prehranjujejo s
sladkovodnimi spužvami. Veliko družin znotraj tega reda je uporabnih v namene biotičnega
varstva. Predvsem so to družine Chrysopidae, Hemerobiidae in Coniopterygidae. Kljub
njihovi koristnosti uporabe v namene biotičnega varstva pa v primerjavi z drugimi korstnimi
organizmi niso deležne takšne pozornosti (Vincent in Carde´, 2009).
Ime reda Neuroptera izhaja iz grške besede “neuron” – nitka, živec in “pteron”- krilo, kar
opisuje tanek preplet žil v krilih. Ta izraz prihaja iz stare uporabe grške besede “nervation” –
povezovanje z vezivi, nitkami. Ta izraz se ni nanašal na oživčenje, kot se večkrat interpretira
ta izraz.
Odrasle žuželke iz reda mrežekrilcev imajo nežno mehko telo in štiri membranska krilca
podobnih velikosti, strukture in zamreženosti; krilca so pri mirujočih žuželkah strešno
zložena. Odrasle živali imajo grizalne dele ust, velike oči, ki so lateralno nameščene na glavi.
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Ličinke se od odraslih precej razlikujejo. Zgornja in spodnja čeljust pri ličinkah je po navadi
podaljšana, ožja in je prirejena za sesanje.
Pomen mrežekrilcev je za človeka pomemben zaradi njihove regulacije škodljivcev v vrtovih,
kjer omejujejo populacije listnih uši, resarjev, kaparjev in drugih škodljivcev. Številne vrste
se gojijo tudi komercialno, vendar njihovo gojenje zaradi kanibalizma ni najbolj uspešno.
Neuspešni pa so vnosi tudi zaradi visoke potrebe po hrani za tem, ko jo vnesemo v novo
okolje (Hoddle in Robinson 2004). Mrežekrilci pa so žrtve tudi drugih predatorjev, in tako se
lahko zmanjša njihova učinkovitost pri zatiranju listnih uši.
Družina Chrysopidae (tenčičarice, zelene tančičarice) spada v naddružino Hemerobioidea. Ta
družina obsega trenutno okrog 1950 poznanih vrst. So zeleni dolgi insekti z velikimi krilci v
obliki strešnikov. Imajo zlato lesketajoče se oči in dolge tipalke. Kot odrasle žuželke, se
hranijo z medeno roso, vodo in majhnimi insekti. Živijo približno dva meseca. Skoraj vsi
predstavniki tančičaric živijo v krošnjah dreves ali grmih, le nekatere pa živijo v nizkih
vegetacijah (na primer Chrysoperla carnea). Samice izležejo do 20 zelenih jajčec. Prilepijo
jih posamično ali v skupini na spodnjo stran upognjenega lista. Iz njih se izležejo živahne, 78 mm velike, rumeno-sive larve, ki takoj pričnejo z iskanjem hrane. S kleščastimi usti požro
vse kar dosežejo, najraje listne uši. Razvoj ličink poteka preko 3 larvalnih stadije. Po 18 dneh
se zabubijo v bele svilene kokone, v zaščitenih mestih na raznih delih rastlin. Celoten ciklus
od jajčeca do odrasle žuželke traja cca. 60 dni, ob ugodnih pogojih se čas skrajša na vsega 20
dni. Prezimovališča tančičarice najdejo v zavetju hiš ali skednjev. Za predstavnike večine vrst
iz družine Chrysopidae je značilno, da so aktivni ponoči (Canard in sod., 1984).
Ena od bolj poznanih tenčičaric je Chrysopa carnea (navadna tenčičarica). Odrasla žuželka
ni predator, temveč se hrani z medičino, nektarjem in cvetnim prahom. Dnevno znese okoli
20 jajčec, ki so pritrjena na koncu dolgega tankega peclja. Jajčeca pogosto odlagajo v bližino
kolonij listnih uši. Najbolj so kot predatorji pomembne ličink, katere so izredno požrešne in
hitre, saj napadajo in žro resarje, pršice, rastlinjakovega ščitkarja, majhne gosenice, vataste
uši, kaparje, jajčeca metuljev itd.. Poleg tega, da jih najdemo v nizkih ekosistemih, jih lahko
najdemo tudi na različnih okrasnih sobnih in balkonskih rastlinah, na vrtninah in sadnem
drevju. Za razliko od drugih vrst, ki so večinoma vezane le na svojega gostitelja, navadne
tenčičarice žro in uničujejo različne vrste listnih uši, resarje, kaparje itd. Spadajo med
generaliste. Pri dolžini 0,8 mm lahko ličinka dnevno požre do 50 listnih uši.
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Slika 44: Življenjski krog tenčičarice Chrysopa carnea
Vir: slika Katarina Kos

5.1.4

Red Coleoptera (hrošči)

Hrošči predstavljajo kar 25 % vseh opisanih živali in rastlin na Zemlji. Kar 350 000 različnih
žuželk, v štirih podredih, pripada najobširnejšemu redu na Zemlji – Coleoptera:
- Archostemata - majhna skupina s štirimi družinami, verjetno sestrska preostalim
hroščem

- Adephaga (mesojedi hrošči) - druga po številu vrst; ličinke imajo obustni aparat prilagojen
sesanju tekočin
- Myxophaga - majhna skupina vodnih hroščev
- Polyphaga (vsejedi hrošči) - sem uvrščamo več kot 90% vrst hroščev, med njimi zelo
številčno naddružino Cucujiformia, katere predstavniki se prehranjujejo z rastlinsko hrano.

Ime Coleoptera je oblikoval Aristotel, ki je želel s tem imenom opisati v oklep oblikovana
sprednja krila (coleo - oklep; ptera - krila). Hrošče poznamo pod več bolj domačimi
poznanimi imeni kot so kresnice, pikapolonice, majski hrošči, itd.. Red hroščev je prisoten v
skoraj vseh ekosistemih – tako kopenskih kot morskih. Večina hroščev leti, v mirovanju pa so
njihova krila prekrita s trdnimi pokrovkami (elitre). Le-te so zaščita drugemu, mehkemu paru
kril, ki jih hrošč zloži pod pokrovke, kot tudi večini zadka. Ravno zaradi tega lahko hrošči
koristijo širok spekter možnost izkoriščanja okolja, katerega samo leteče ali neleteče žuželke
ne morejo. Večina hroščev so herbivori, fungivori ali predatorski karnivori tako v stadiju larve
kot odrasle žuželke. Nekatere vrste med njimi uvrščamo med škodljivce gojenih rastlin,
gozda, skladišč itd., nekatere vrste pa vključujemo v namene biotičnega varstva (Vincent in
Carde´, 2009).
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Hrošči imajo holometabolni razvoj žuželke, kar pomeni, da je stadij larve razvojno ločen od
odrasle žuželke s stadijem pupe (bube). Odrasli hroščki variirajo od majhnih do zelo velikih, z
zelo trdnim skeletom, včasih imajo celo oklep in so zelo kompaktni.

V razmislek
Za širši vpogled v red Coleptera (hrošči) si preglejte literaturo – Entomology, 3 ed., avtorja
Cedric Gillott, 2005.
V družini Carabidae (krešiči) so hrošči, ki so znani kot mesojede žuželke in so predatorji v
različnih razvojnih stadijih. Skupaj z drugimi hrošči se nahajajo med odpadlim listjem, v
gnilem lesu, med mahovi in tam plenijo. Med njimi najdemo tudi vrste, ki se prehranjujejo
izključno z rastlinsko hrano.
Calosoma sycophanta, veliki moškatnik, je generalni predator. Hrošči živijo na / v tleh.
Njihov plen so pogosto uši, črvi, polžki, lazarji, ličinke in različne gosenice (npr. gobarja
Lymantria dispar). Jajčeca navadno odlagajo posamično v tla. Tako kot vsi hrošči ima tudi
veliki moškatnik holometabolni razvoj. Njihov razvoj od jajčeca do odrasle faze lahko traja
tudi do enega leta. Odrasli pa lahko živijo 2-3 leta. Zabubijo se v tleh. Hroščki so 2-6 cm
veliki, različnih, bolj lepih, svetlečih metalnih barv. Razlikujejo se v oblikah in barvah.
Večina ne uporablja kril. Kot mnoge žuželke, tudi njih privabljamo s svetlobo.
Nekaj načinov, kako ohraniti njihovo populacijo v naravnem okolju:
- stelje iz slame, listov, odpadlega materiala za zagotavljanje domovanja,
- sejanje bele detelje ali amaranta.

Slika 45: Veliki moškatnik Calosoma sycophanta
Vir: Arhiv PNALM, 2010, http://www.parcoabruzzo.it/fotoGallery/309_4_PNALM.jpeg
(12.3.2011)
V Družino Coccinellidae (polonice) uvrščamo okrog 5000 na zemlji živečih vrst polonic, od
tega je v Evropi okrog 100 vrst. V Sloveniji je doslej znanih 80 vrst polonic. Najpogostejše
vrste polonic so: Propylea quatordecimpunctata, Coccinella septempunctata (sedempikčasta
polonica ali sedempika polonica), Psyllobora (=Thea) vigintiduopunctata, njej Adalia
bipunctata, (dvopikčasta polonica), ki je tudi komercialno namnožena vrsta in jo masovno
namnožujejo za vnos v rastlinjake. Polonice so generalisti in plenijo listne uši, kaparje,
ščitkarje, resarje, manjše gosenice in ličinke hroščev, žuželčja jajčeca, pršice. Nekatere vrste
med njimi pa preferirajo le določeno vrsto uši ali pršic (Milevoj, 1997b).
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Posamezne vrste polonic, se med seboj ločijo glede na število pik na pokrovkah, iz česar
izhajajo tudi domača vrstna in znanstvena latinska imena. Družina polonic je izrednega
pomena v namene biotičnega varstva, zato se to družino tudi intenzivno proučuje. Zelo
pomembno je namensko namnoževanje polonic v laboratoriju in njihovo spuščanje npr. na
njive z listnimi ušmi in nadalje varovanje polonic v njihovem naravnem okolju z ustrezno
izbranimi drugimi varstvenimi ukrepi (Milevoj, 1997b). Za komercialno rabo se do sedaj
uporablja le dvopikčasto polonico (trgovska imena : ADALIA KIT, ADALIABOX, itd.) .
Odrasla dvopika polonica meri 3,5-6 mm. Osebki znotraj vrste variirajo v obarvanosti.
Odrasla žuželka prezimi pod rastlinskimi ostanki tistih rastlin, kjer se je vrsta hranila in
razvijala. Hrošči prezimijo pogosto tudi v hišah. Že zgodaj spomladi, ko temperatura zraka
doseže 15 do 20 °C prilezejo iz prezimovališča. Po parjenju samice odložijo do 400 jajčec.
Takoj kot se izleže ličinka, ta po 10 do 15 dneh zaužije od 350 do 400 listnih uši, dorastejo in
se zabubijo. Poletne generacije se pojavijo junija, samice pa odložijo do 900 jajčec. Celoleten
razvoj od jajčeca do imaga traja 14 do 24 dni. Dvopikčasta polonica živi na drevju nad 2 m
višine, kjer se lahko hrani zlasti z ušmi v sadovnjakih in na drevju ter grmovju (Milevoj,
1997b).

V razmislek:
Katere rastline bi uporabili v vašem vrtu, da bi omogočili prezimovanje polonicam? Zakaj?

Nevarna za preživele polonice je košnja in nekontrolirana raba insekticidov npr. proti Aphis
fabae (črna fižolova uš) na fižolu. Sedempikčasta polonica je pomembna plenilska vrsta tudi
pri nas. Da spodbudimo in ohranimo njeno populacijo v okolju je potrebno pregledati mesta,
kjer so polonice prezimile. To so npr. vinogradi, robovi gozdnih jas itd. Posevke je treba prav
tako skrbno pregledati in se odločiti za škropljenje npr. listnih uši šele potem, če ni tam
naravnih antagonistov. Prag koristnosti je 1 odrasla polonica na 20 listnih uši ali pri črni
fižolovi uši 1 ličinka polonice v zadnjih razvojnih fazah na 13 listnih uši, ki v petih dneh
požre 97 do 100 % uši. Izrednega pomen za ohranjanje polonic v naravnem okolju, je uporaba
fiotosanitarnih sredstev, saj so za polonico zelo strupeni naslednji sintetični insekticidi:
karbaril, dimetoat, malation, mevinfos, fosfamidon, piretroidi; srednje strupeni: fosalontriklorfon, endosulfan, diklorvos; nestrupen je pirimikarb (Milevoj, 1997b).
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Slika 46: Življenjski krog sedempike polonice Coccinella septempunctata
Vir: slika Katarina Kos
Za kratkokrilce - družina Staphylinidae - so značilne kratke pokrovke in smrdljive žleze.
Večina med njimi ima možne čeljusti in spadajo med plenilce. Večinoma se prehranjujejo z
jajčeci in ličinkami listnih škodljivcev in žuželkami, ki napadajo korenine mladih rastlin
(čebula, zelje in brokoli). Populacijo kratkokrilcev lahko v njihovem naravnem okolju
povečamo z uporabo prekrivke iz organskega materiala, sejanje cvetočih rastlin, permanentna
domovanja za živalce in izogibanje uporabi pesticidov širokega spektra.

5.1.5

Red Diptera (dvokrilci)

V tem razredu je veliko plenilcev, predatorjev. Dvokrilci so razširjen red žuželk z okoli
120.000 opisanimi vrstami. En od dveh parov kril je zakrnel in tvori za ta razred značilne
utripače. Po tej lastnosti jih lahko najlaže ločimo od drugih žuželk. Dvokrilci imajo obustne
okončine izoblikovane v sesalo ali lizalo. Mnogo dvokrilcev obenem tudi spominja na čebele
in ose, vendar je podobnost posledica mimikrije (oponašanje) in dvokrilci spominjajo nanje
samo po obarvanosti trupa. Nekatere zajedavske vrste dvokrilcev so lahko popolnoma brez
kril in imajo zaradi svojega načina prehranjevanja reducirane obustne okončine.
Znotraj reda dvokrilcev se vrste med seboj razlikujejo tako po morfologiji (zgradbi) kot po
svojem ontogenetskem razvoju (razvoj od oplojene jajčne celice do odrasle žuželke).
Dvokrilci spadajo med žuželke s popolno preobrazbo. Njihov razvoj poteka od jajčeca prek
larve (ličinke) in bube do odrasle žuželke. Samice zajedavske vrste odlagajo jajčeca v bližino
ali na kožo gostitelja. Po nekaj dneh ali tednih se izležejo larve. Stadij ličinke lahko traja od
nekaj tednov do dve leti. Večinoma imajo zelo dobro razvita čutila, največkrat oči, zaradi
česar se močno zanašajo na vid (Driesche, 2008).
V tem redu najdemo rastlinojedce, zunanje zajedavce (obadi, komarji, muhe kožuharice idr.),
oportunistične mrhovinarje (npr. domača muha), plenilce itd. Posebej so pomembni
predstavniki tega rodu so komarji (družina Culicidae), ki zajedajo na ljudeh in obenem lahko
prenašajo nalezljive bolezni. Veliko predstavnikov so tudi škodljivci na kulturnih, gojenih
rastlinah. Obenem pa muhe so iz tega reda pomembne za opraševanje rastlin in nekatere
izmed njih opravljajo tudi pomembno vlogo kot razkrojevalci organske biomase.
Družina Cecidomyiidae (plenilske hržice) vključuje tako fitofagne kot tudi plenilske vrste
žuželk. Pri nas je iz te družine avtohtona vrsta plenilske hržice Aphidoletes aphidimyza.
Najdemo jo v rastlinjakih in na prostem. Ta vrsta se v svetu vnaša v rastlinjake tudi
komercialno. Odrasle živalce merijo okrog 2 mm, imajo dolge noge. Samčki imajo ozek,
rjavkast zadek samičke pa nekoliko obilnejši in rdečkasto obarvan. Jajčeca hržic so
podolgovato ovalna, velikosti 0,3 mm, dolga ter svetleče-oranžno obarvana. Ličinke so brez
nog in se glede na levitveni stadij med seboj razlikujejo. Ličinke se zabubijo v tleh. V začetku
maja izletijo iz bub odrasle žuželke. Samice po oploditvi odložijo jajčeca v bližini kolonije
listnih uši. Ena samička živi 1 do 2 tedna, v tem času pa odloži od 80 do 200 jajčec (Milevoj,
1997b).
Ličinke plenijo predvsem listne uši. Svojo žrtev najprej zbodejo, vanjo spustijo strup, ki uš
paralizira in nato njeno notranjost telesa počasi izsesavajo. Ena ličinka lahko izsesa od 20 do
80 listnih uši. Ličinka se zabubi v tleh in stadij bube traja od 6 do 25 dni (odvisno od
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temperature in vlažnosti v okolju). V našem podnebju gredo ličinke v zemljo konec
septembra, kjer prezimijo v diapavzi (zimsko mirovanje) in se nato zabubijo šele spomladi. V
začetku maja izletijo odrasle žuželke. Ličinke so uspešne plenilke listnih uši na okrasnicah in
vrtninah ter kmetijskih rastlinah na sploh. Za zatiranje listnih uši v varovanem prostoru, se
ciljno vnašajo lončki z bubami hržic. Iz bub izletijo odrasle žuželke, ki odložijo jajčeca med
listne uši ali v bližino ušjih kolonij (Milevoj, 1997b).

Slika 47: Ličinke plenilske hržice Aphidoletes aphidimyza pleni listne uši
Vir: http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/larvas-aphidoletes.jpg (24. 3.2011)
Plenilsko hržico vnesemo v rastlinjak dovolj zgodaj (še predno nastopi gospodarska škoda) in
vnos po 7 do 10 dneh ponovimo. Priporočljivo je v rastlinjaku vključiti še prosto gojenje
plenilske hržice na rastlinah ječmena, ki ga dovolj zgodaj v rastlinjake posejemo v lonce ali
robne gredice. Na ječmenu poskrbimo in dovolimo, da se samodejno razmnožujejo listne uši
npr. Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis
graminum, Sitobion avenae, na katerih se neposredno razmnožuje tudi plenilska hržica, ki
preletava samodejno na vrtnine, ki jih gojimo v takem rastlinjaku (Milevoj, 1997b) .

Slika 48: Življenjski krog plenilske hržice Aphidoletes aphidimyza
Vir: slika Katarina Kos
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Družino Syrphidae (roparske muhe, muhe trepetavke) predstavljajo pomembni predatorji uši.
Odrasla žuželka meri v velikost 10 mm, njen zadek je rumen s črnimi prečnimi progami.
Jajčeca merijo okrog 1 mm in so podolgovata. Ličinke merijo do 11 mm, so brez nog in
prozorne tako, da se vidi skozi integument njihovo temno prebavilo. Telo je obdano z lepljivo
snovjo, ki jim omogoča enakomerno gibanje po podlagi. Nekateri jih zaradi prozornosti in
lepljive snovi zamenjujejo s polžki. Buba je dolga od 6 do 7 mm, belo svetlo sive barve in ima
značilno obliko kaplje. Prezimi odrasla žuželka, ki je ponovno aktivna že meseca marca, ko
obiskuje takrat cvetoče rastline, kjer se hrani s cvetnim prahom, podobno tudi kasneje. Cvetni
prah je pomemben za dozorevanje ovarijev. Samica odloži več sto jajčec jajčeca v bližino
kolonij uši, že zgodaj spomladi. Embrionalni razvoj traja nekaj dni. Ličinka se razvija skozi 3
levitvene faze. Najraje se prehranjujejo v mraku, vendar tudi podnevi ne zapustijo mesta kjer
se prehranjujejo. Predatorske ličinke izsesavajo svoje žrtve (Milevoj, 1997b ).

Slika 49: Ličinka plenilske hržice (Episyrphus balteatus)
Vir: http://anaturalistsdiary.files.wordpress.com/2011/05/p7130101.jpg

V razmislek: je res vsaka muha »nadležna« muha?

5.1.6

Red Hymenoptera (kožekrilci):

Red kožekrilcev je obsežen red holometabolnih žuželk – žuželk s popolno preobrazbo. Red
kožekrilcev je poleg redov Coleoptera, Diptera, Lepidoptera in Heteroptera, eden izmed
največjih redov. Žuželke iz tega reda najdemo povsod po svetu, v največjem obsegu in
raznovrstnosti pa so prisotni v tropih. Največ vrst pripada majhnim najezdnikom, ki so v
tropskih predelih zelo slabo poznani, je pa resnično število vrst kožekrilcev v svetu gotovo še
veliko večje. Med kožekrilci najdemo fitofage, parazitoide, predatorje, solitarne žuželke in
visoko socialno razvite vrste. Tako na primer v red kožekrilcev (sinonim Vespida)
združujemo ose, čebele in mravlje (Vincent in Carde´, 2009).
Poimenovanje tega rodu prihaja iz grške besede “humen” – membrana, “pteron” – krila.
Kožasta (membranasta) krila, so eden prvih znakov, ki morfološko povezuje žuželke v tem
redu. Krila kožekrilcev so skoraj vedno prozorna in tanka z nekaj debelejšimi žilami, pri
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nekaterih vrstah so lahko zakrnela. Kožekrilci imajo dva para kril, pri čemer je zanji par kril
zakrnel. Najbolj znana vrsta je v tem redu domača čebela (Apis mellifera), za njih je tudi
znano da so visoko socialno razvite žuželke. Prav tako kot čebele, so tudi mravlje, termiti, ose
in sršeni socialno razvite vrste, ki živijo v kolonijah. Sršeni (Vespa crabro) in ose (rod Vespa)
so plenilci, čebele pa imajo čeljusti preoblikovane v lizalo in se hranijo z nektarjem ter
rastlinskimi sokovi (Vincent in Carde´, 2009).
Družina Formicidae (mravlje) so izredno uspešna skupina, saj so prisotne v skoraj vseh
kopenskih ekosistemih in ponekod tvorijo velik delež skupne teže živih organizmov. Vzrok za
njihovo uspešnost je visoko razvito socialno družbeno življenje z delitvijo dela med
skupinami. Medtem ko matice, ki ležejo jajčeca, ostajajo v gnezdu (mravljišč), nekrilate
delavke skupnost preskrbujejo z zalogami hrane (Vincent in Carde´, 2009).

Slika 50: Mravlja –delavka
Vir: http://api.fmanager.net/files/fossils/alive/AI_formicidae_worker_ant4.jpg (4.3.2011)
Mravlje imajo členjeno telo, ki je sestavljeno iz treh delov: glave, trupa in zadka. Mravlje se
branijo in napadajo z ostrimi čeljustmi, ki jih imajo na sprednji strani glave, z želom in z
metanojsko (mravljinčno) kislino, ki jo brizgajo iz zadka. Živijo in lovijo v skupinah in
obvladajo tudi živali, ki so veliko večje od njih samih. Hranijo se z žuželkami in sladko
tekočino, ki jo izločajo listne uši (medena rosa). Sporazumevajo se s kemičnimi snovmi, ki se
proizvajajo v različnih žlezah telesa. Matice v notranjosti gnezda odlagajo jajčeca, iz katerih
se razvijejo ličinke, ki jih hranijo delavke. Mravlje imajo popolno preobrazbo, zato se ličinke
zabubijo. V bubi se ličinka preobrazi v odraslo mravljo. Poleti se iz nekaterih bub razvijejo
tudi krilati samci in samice, ki se nato naprej lahko parijo. Po oploditvi samice, samec hitro
pogine. Oplojene samice odvržejo krila, odložijo jajčeca, vzgojijo iz njih prve delavke in tako
osnujejo novo mravljišče .

V razmislek:
Kakšne dobrobiti vam prinesejo mravlje, če jim omogočite bivanje na vašem vrtu?
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5.1.7

Red Dermaptera (rod strigalice)

Rod strigalic obsega 900 vrst in so razširjene po vsem svetu. Pri nas je najbolj poznana
navadna strigalica (Forticula auricularia). Velika je od 14-23 mm, sploščene in vitke oblike,
temnorjave ali črnikaste barve. Na koncu zadka ima par močnih, ostrih kleščic s katerimi
lahko uščipne. Je nočna žival ter se skriva pod kamni,v špranjah pod kosi lesa, pod slamo in
raznimi odpadki. Hrani se predvsem z jajčeci in ličinkami nam škodljivih žuželk. Med
novembrom in marcem izleže samička v podzemno votlino nekaj ducatov jajčec, jih stalno
čuva in ostane z njimi tudi po formiranju ličink (Capinera, 2008).

5.2

PARAZITOIDI

Parazitoidi so druga največja skupina naravnih sovražnikov, ki jih uporabljamo v namene
biotičnega varstva rastlin. Parazitoid so pogostni med osami (red Hymenoptera) in nekoliko
manj pogosto med muhami (Diptera). Najdemo pa jih tudi med hrošči (Coleoptera), veščami,
metulji (Lepidoptera) – pri teh skupinah žuželk je parazitoidov izredno malo (Hajek, 2004).

5.2.1

Parazitoidne muhe

13 družin muh ima predstavnike parazitoidov členonožcev ali polžev. Večina jih je iz družin
Cecidomyiidae (hržice), Tachinidae (muhe goseničarke)… Parazitoidne muhe za razliko od
parazitoidnih os nimajo prednosti ostre legalice, s katero vstavlja svoja jajčeca v gostitelja in
so tako manj natančne pri ovipoziciji. Nekatere izmed vrst lepijo svoja jajčeca na površino
gostitelja in potem ko se izvalijo ličinke, le te z močnimi čeljusti pregrizejo povrhnjico
gostitelja in se naprej razvijajo znotraj njega (Hajek, 2004).
Družina Cecidomyiidae (hržice): to skupino smo že podrobneje opisali v poglavju
predatorjev. Pri parazitoidnih hržicah samica po oploditvi odloži jajčeca v kolonije listnih uši
in sicer glede na velikost kolonije uši. Po izleganju žerk iz jajčec, te kmalu najdejo gostitelja
in se nadljne razvija znotraj njega. Navadno se zabubijo znotraj gostitelja. Ena samička živi 1
do 2 tedna, v tem času pa odloži od 80 do 200 jajčec.
Družina Tachinidae (muhe goseničarke): v to družino spadajo pomembni predstavniki
zajedavskih / parazitoidnih muh, ki zajedajo različne gosenice. Muhe so precej podobne
hišnim muham in so velike okrog 15 mm, so sivkaste barve, njihov zadek pa je močno dlakav.
Samičke odlagajo svoje jajčeca na gosenice (na samo kutikulo ali na dlake) ali pa v samo
bližino gosenic na rastlino, s katero se gosenice hranijo. V prvem primeru žerka, ki se izleže
iz jajčeca, zavrta kutikulo in vstopi v telo gosenice, v drugem primeru pa vstopa žerka preko
ustne votline v prebavni trak gosenice. Ličinke muh so večinoma parazitoidi gosenic in ličink
nekaterih hroščev. Pomembne so v sadjarstvu, saj napadajo molje, pedice, gobarja, zavijače in
druge škodljivce.

5.2.2

Parazitoidne osice

Ocenjuje se, da obstaja preko 65 000 vrst iz reda Hymenopera, katera spadajo med parazitoide
(Gordh in sod. 1999). Največja in najbolj prepoznavna skupina parazitoidov spada v družino
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Ichneumonoide in družino Braconidae. Ko se samička parazitoidne osice enkrat pari, lahko le
ta kontrolira oplodnjo vseh svojih jajčec. Ker se samčki razvijejo iz neoplojenih jajčec lahko
tako kontrolira relativno število samčkov in samičk (glede na to, ali je jajčece oplojeno ali ne).
Samčki so pri mnogih vrstah manjši.
Naddružina Ichneumonoidea, družina Ichneumonidae: to so parazitoidne osice, velike do 5
mm in imajo vretenast zadek. Za njih so značilne dolge tipalnice, ki trepetajo in temna celica
na krilih (pterostigma - odebeljena, obarvana celica blizu konice krila). Ličinke nimajo nog in
živijo na telesu gostitelja ali pa v njem. Samičke vlagajo svoja jačeca v gostitelja s pomočjo
dolge legalice (ovipozitor). Najpomembnejši rod te družine je rod Pimpla (npr. Pimpla
instigator – parazitoid gosenice glogovega belina, ali pa P. alteras – parazitoid različnih
gosenic in drugih ličink) (Quicke, 1997).
Družina Braconidae: v to družino spadajo majhne do srednje velike osice z dolgimi
tipalnicami, ki so pri nekaterih osebkih daljše od telesa. V večini so parazitoidi ličink,
hroščev, stenic ali muh. V tej družini je pomemben rod Apanteles, med katerimi je pomembna
vrsta kapusov goseničar (Apanteles glomeratus), ki je parazitoid gosenic kapusovega belina.
Veliko vrst iz te družine danes komercialno gojijo v namene biotičnega varstva (Driesche in
sod., 1999; Hajek, 2004).
Družina Aphidiidae: parazitoidne osice v tej družini so velikosti od 2-4 mm, imajo vitko telo,
so običajno črne barve. Samičke odlagajo jajčeca v listne uši. Parazitirane uši se po nekaj časa
rumenkasto do rjavo obarvajo. Ličinka se zabubi znotraj uši (mumije). V tej družini je
predvsem pomemben rod Aphidius (Aphidius matricariae), ki je polifagen (Driesche in sod.,
1999).
Družina Aphelinidae (najezdniki): parazitoidne osice iz te družine so precej majhne - do 1,5
mm in so po večini črno in rumeno obarvane. Po večini so parazitoidi listnih uši, kaparjev,
ščitkarjev in bolšic. Mumije uši so navadno črne barve (Godfray, 1994)
V tej družini najdemo parazitoidno osico krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali), ki je
najbolj znan med najezdniki. Je naravni sovražnik (parazitoid) jablanove krvave uši
(Erisosoma lanigerum). To osico smo prinesli v Evropo v 20-tih letih prejšnjega stoletja.
Mala osica je velika od 0,5-2 mm, je črne barve, na zadku in stegnih zadnjih nog pa je
rumenkaste barve. Samičke z legalico odlagajo jajčeca v odrasle krvave uši, nato pa
razvijajoče se ličinke telo krvavke v celoti izdolbejo. Po navadi ima več rodov letno. Ličinke
prezimijo v mumificiranih ušeh. Osici bolj ustrezajo topli kraji, ob mrazu se lahko njeno
število bistveno zmanjša. Pri uporabi insekticidov moramo biti previdni, saj večina škoduje
najezniku (Godfray, 1994; Hajek, 2004).
Najezdnika rastlinjakovega ščitkarja (Encarsia formosa) uspešno že leta uporabljamo v
rastlinjakih za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja. To je približno 0,6 mm dolga osica, ki se
hrani in razvija izključno kot parazitoidi v rastlinjakovem ščitkarju (Trialeurodes
vaporariorum).
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Slika 51: Življenjski krog najezdnika rastlinjakovega ščitkarja (Encarsia formosa)
Vir: slika Katarina Kos).
Najezdnik murvovega kaparja (Prospaltella berlesei) je učinkovit naravni sovražnik
murvovega kaparja. V Evropo je prišel iz Japonske v začetku prejšnjega stoletja. Najezdnik
ameriškega kaparja (Prospaltella (Encarsia) perniciosi) je bil v Evropo prinesen v sredini
prejšnjega stoletja. Običajno ga lahko vzgojimo na bučah, ki jih nato razobesimo v jablanovih
nasadih. Samičke najezdnika vlagajo jajčeca v različne stadije ameriškega kaparja, znotraj
katerega se razvije ličinka. Ob koncu razvoja najezdnika je kapar pokončan. Najezdnik
prezimi v obliki jajčeca ali ličinke, ima pa 3 do 5 rodov letno (Quicke, 1997).
Naddružina Chalcidoidea, Družina Trichogrammatidae: v tej družini najdemo majhne
parazitoidne osice, ki so velike le okrog 0,5 mm, ki imajo kratke kijaste tipalnice in lahko
skačejo s pomočjo kril. Te osice so tipični parazitoidi. Samičke odlagajo svoja jajčeca v
jajčeca metuljev. V tej družini je najbolj znana osica Trichogramma evanescens, ki parazitira
jajčeca koruzne vešče. T. dendrolimi in T. embryophagum pa uporabljamo tudi za zatiranje
jabolčnega zavijača in gosenic zavijačev lupinastega sadja.

Slika 52: Parazitoidna osica Trichogramma evanescens odlaga jajčeca v jajčca koruzne vešče
Vir: http://www.sciencephoto.com/image/181465/large/E779005478
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Female_chalcid_wasp,_laying_her_eggs-SPL.jpg (10.3.2011)

5.3

PRŠICE

Pršice so členonožci, kot so ostale žuželke, vendar imajo pršice osem parov nog, njihovo telo
je sestavljeno iz dveh delov in nimajo tipal. S pomočjo povečevalnega stekla lahko opazimo,
da imajo pršice dolge noge, pogosto je telo hruškaste oblike in njihova površina se svetlika.
Usta pršic so nameščena na sprednji strani glave in so potegnjena navzven. Usta fitofagnih
pršic so usmerjena navzdol. Predatorske pršice uporabljajo svoje dele ust za bodenje in
vbrizgavanje razgradnih encimov v svojega gostitelja. Pršice nato le še izsesajo utekočinjeno
vsebino gostitelja. Jajčeca predatorskih pršic so glede na njihovo velikost telesa precej velika,
ovalna in po navadi belkaste barve. Ličinka ima v začetku šest parov nog, vendar kmalu ji
zraste še en par nog (Hoy in sod., 1983).
Predatorske pršice so približno iste velikosti pa njihov plen (fitofagne pršice). Ene izmed
najbolj poznanih predatorskih pršic so iz družine Phytoseiidae, vendar jih najdemo tudi v
drugih družinah.
V razred Arachnida uvrščamo raznoliko skupino pajkovcev. V tem razredu tako lahko
najdemo preko 50.000 živečih vrst. Ta razred je znan predvsem po zajedavskih predstavnikih
in eden izmed takih so tudi klopi (naddružina Ixodoidea). Velik del pršic živi in se
razmnožuje v tleh. Kot razkrojevalci organske snovi na eni strani in pa plenilci na drugi strani,
predstavljajo pršice zelo pomemben del ekosistema (Hajek, 2004).
Običajno delimo pršice v dve podskupini (nadredova):
- Acariformes - pršice v vsakdanjem pomenu besede. Večina se prehranjuje z odmrlim
organskim materialom ali glivami, del pa je rastlinojedih. Za človeka so problematične
predvsem tiste vrste, ki živijo v njegovih bivališčih, saj so njihovi izločki znani
povzročitelji alergij.

- Parasitiformes – kot še sam izraz pove, gre pri tej podskupini za zajedavske vrste (klopi),
mnogo vrst med njimi pa je tudi plenilskih.
Nadred Parasitoformes, družina Phytoseiidae: v tej družini najdemo številne plenilce /
predatorje, ki se hranijo predvsem s škodljivimi pršicami (fitofagi), na primer predatorksa
pršica Phytoseiulus persimilis, ki se hrani z fitofagno pršico Tetranychus urticae. Predatorske
pršice so pomembne tako v sadjarstvu kot v poljedelstvu. So majhni organizmi (od 0,3 do 0,5
mm) in večinoma živijo na spodnji strani listov. Njihovo telo je jajčaste oblike, njihova barva
pa je odvisna predvsem od prehrane (od rumenkasto bele do rdeče rjave, vse do prozorne
barve). Od fitofagnih pršic jih razlikujemo po tem, da se njihovo telo na svetlobi svetlika, za
razliko od fitofagnih pršic, katerim se telo ne svetlika. Vrsta veliko bolj uspeva v toplejših
krajih. Pri nas doseže optimum po navadi v avgustu. Navadno prezimijo oplojene samičke, ki
si poiščejo prezimovanje v razpokah. Samci pred zimo poginejo. V tej družini najdemo vrsto
plenilske pršice Typhlodromus pyri, je generalist (lahko se poleg fitofagnih pršic prehranjuje
tudi s pelodom in glivami) in je glede na svojo učinkovitost najpomembnejša med
plenilskimi pršicami v sadovnjakih in vinogradih (z njo lahko vzdržujemo rdečo sadno pršico
pod pragom gospodarske škode). Sredi aprila iz svojih prezimovališč pridejo prve samičke, ki
se v začetku hranijo s cvetnim prahom in kasneje sredi maja pričnejo odlagati jajčeca.
79

Gojenje in uporaba koristnih organizmov

Plenilska pršica lahko dnevno poje do 20 fitofagnih pršic, lahko pa se hrani tudi z drugimi
pršicami ali glivami. Ob pomanjkanju hrane pa se prehranjuje tudi s cvetnim prahom (Nyrop
in sod., 1998; Walter in Proctor, 1999).

Slika 53: Plenilska pršica Typhlodromus pyri
Vir: Nigel Cattlin/Visuals Unlimited, Inc., 2007,
http://cachens.corbis.com/CorbisImage/thumb/27/84/26/27842686/42-27842686.jpg
(12.4.2011)

Amblyseius andersoni je plenilska pršica, ki ima prav tako pomembno vlogo kot naravni
sovražnik fitofagnih pršic (predvsem rdeče sadne pršice).
Amblyseius finlandicus pogosto najdemo pri nas v neoskrbovanih nasadih, saj je ta vrsta zelo
občutljiva na fitofarmacevtske pripravke. Telo ima belo svetleče barve. Hrani se s pršicami
prelkami, šiškaricami in drugimi pršicami.
V redu Actinedida, družina Stigmaeidae je pri nas najdemo predatorsko vrsto pršice Zetzellia
mali, ki pa pomaga vzpostavljati ravnovesje med fitofagnimi in plenilskimi pršicami.

V razmislek:
Kaj pa pršice in molji v našem stanovanju? Lahko tudi njih uničimo s pomočjo biotičnega
varstva?
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Tabela 5: Primeri nekaterih škodljivcev in koristnih organizmov primernih za vnos v zaprte
prostore.

KORISTNI
ORGANIZEM

Chrysoperla carnea
tenčičarica
Aphidoletes aphidimyza
plenilska hržica
Cryptolaemus
montrouzieri
en od vrst pikapolonic

Temp.

Mesec
vnosa

> 13 °C

> 60 %

1-12

> 16 °C

70-90 %
dolgi dan

3-10

> 20 °C

>70 %

1-12

Volnata uš
Listne uši
Pršice
Resarji
Bela muha
Rilčkarji
Žalovalke
Skakači
Listne zavrtalke
Pravi kapar
Okrogli kapar
Hišni molj

ŠKODLJIVEC

Zračna
vlaga /
posebna
potreba po
osvetlitvi

X X X X
X
X

Chilocorus nigritus

X

> 22 °C

Rhyzobius lophanthae
Heterorhabditis spec.
entomopatogena
ogorčica
Steinernema feltiae
entomopatogena
ogorčica
Amblyseius cucumeris
predatorska pršica
Hypoaspis aculeifer
predatorska pršica
Hypoasipis miles
predatorska pršica
Phytoseiulus persimilis
predatorska pršica
Macrolophus caliginosus
zelena plenilska stenica
Aphidius colemani
parazitoidni najezdnik
Coccophagus lycimnia
Metaphycus flavus
parazitoidna osica
Microterys flavus
parazitoidna osica
Dacnusa sibirica
parazitoidna osica
Encarsia formosa
parazitoidna osica
Leptomastix dactylopii
parazitoidna osica
Trichogramma
evanescens
parazitoidna osica

X

> 18 °C

>60 %
dolgi dan
> 50 %

> 12 °C

Vlažna tla

3-6
8-10

> 12 °C

Vlažna tla

1-12

> 16 °C

70-90 %

1-12

X

X
X X

1-12

X

x

X

> 16 °C

Vlažna tla

1-12

X

X X

> 16 °C

Vlažna tla

1-12

> 18 °C

> 65 %

1-12

> 18 °C

> 60 % dolgi
dan

1-12

> 15 °C

∼ 60 %

1-12

X

> 20 °C

1-12

X

> 22 °C

X

> 18 °C

∼ 60 %
∼ 50 % dolgi
dan
∼ 50 % dolgi
dan

X
X

1-12

X

X

> 16 °C

X
X
X
X

1-12
1-12
1-12

> 18 °C

50–80 %

1-12

> 24 °C

1000 LUX

1-12

> 16 °C

> 60 %

1-12
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Povzetek
V tem poglavju so opisani nekateri primeri pomembnejših predatorjev, parazitoidov in pršic,
ki jih najpogosteje uporabljamo v namene biotičnega varstva. Opisali smo tudi njihov
razvojni krog in pa škodljivca, ki ga plenijo oz. parazitirajo. Vsak od njih ima določene
specifične zahteve za svoj razvoj, katere je pri njihovi uporabi potrebno obvezno upoštevati.
Ni pa za koristen organizem specifičen zgolj gostitelj. Koristen organizem je odvisen tudi od
okoljskih dejavnikov (vlaga, temperatura,…).
Znotraj enega reda lahko velikokrat najdemo tako škodljivca kot koristni organizem. Tako na
primer v redu resokrilcev najdem tako herbivore kot tudi predatorske resokrilce. Znotraj reda
Hemiptera je v podredu stenice precej plenilskih vrst žuželk, generalisti, ki so pomembni
predvsem za pokončanje ličink komarjev, vodnih polžev, pršic, resarjev, uši, jajčec in ličink
kot so na primer koruzne vešče in drugih škodljivcev. V družino Anthocoridae spada tudi rod
Orius. V tem rodu je večina plenilskih stenic. To je gospodarsko najpomembnejši rod iz
poddružine Anthocorinae. Orius insidiosus vnašajo v rastlinjake tudi z namenom zatiranja
cvetličnega resarja. Ena od bolj poznanih tenčičaric je Chrysopa carnea (navadna
tenčičarica). Odrasla žuželka ni predator, temveč se hrani z medičino, nektarjem in cvetnim
prahom. Predatorska je njena ličinka, ki je generalist. Med predatorje pa uvrščamo tudi
nekatere predstavnike največjega reda med žuželkami – hrošči. Med hrošče spadajo tudi
polonice. Nevarna za preživele polonice je košnja in nekontrolirana raba insekticidov npr.
proti Aphis fabae na fižolu. Sedempikčasta polonica je pomembna plenilska vrsta tudi pri nas.
Da spodbudimo in ohranimo njeno populacijo v okolju je potrebno pregledati mesta, kjer so
polonice prezimile. Znotraj reda dvokrilcev je poznana plenilska hržica, katero vnašamo tudi
v rastlinjake. Družino Syrphidae (roparske muhe, muhe trepetavke) predstavljajo pomembni
predatorji uši. Znotraj reda kožekrilcev pa poleg predatorskih žuželk najdemo tudi žuželke, ki
so socialno razvite (mravlje, termiti, ose, čebele…).
Parazitoidi so druga največja skupina naravnih sovražnikov, ki jih uporabljamo v namene
biotičnega varstva rastlin. Parazitoid so pogostni med osami in nekoliko manj pogosto med
muhami. Največja in najbolj prepoznavna skupina parazotidnih osic spada v družino
Ichneumonoide in družino Braconidae. V družini Aphelinidae (najezdniki) najdemo na primer
majhno parazitoidno osico krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali), ki je najbolj znan med
najezdniki. Je naravni sovražnik (parazitoid) jablanove krvave uši (Erisosoma lanigerum). 13
družin muh ima predstavnike parazitoidov členonožcev ali polžev. Večina jih je iz družin
Cecidomyiidae (hržice), Tachinidae (muhe goseničarke)… Parazitoidne muhe za razliko od
parazitoidnih os nimajo prednosti ostre legalice, s katero vstavlja svoja jajčeca v gostitelja in
so tako manj natančne pri ovipoziciji.
Med pršicami smo omenili prdatorske pršice, ki plenijo predvsem fitofagne pršice in manjše
jajčeca drugih žuželk. Amblyseius andersoni je plenilska pršica, ki ima pomembno vlogo kot
naravni sovražnik fitofagnih pršic (predvsem rdeče sadne pršice). Pršice so v večini izredno
občutljive na fitosanitarna sredstva.

Preverjanje razumevanja
1.
2.
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Katere od predatorjev in parazitoidov listnih uši poznate? Katere izmed njih že aktivo
vnašamo v rastlinjake z namenom biotičnega varstva.
Opišite razvojni krog predatorja in parazitoida. Kako se ta med seboj razlikujeta?
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ali je hkratni vnos ličink polonic in tenčičaric smiseln pri biotičnem zatiranju listnih uši?
Zakaj da in zakaj ne?
Razmislite in povežite, zakaj je pri nekaterih koristnih organizmih pomembno, da
odraslim žuželkam omogočimo dodaten vir prehrane? Naštejte nekaj primerov takšnih
koristnih organizmov.
Povežite in razmislite: kako na rastlini opazimo, da je bil parazitoid uspešen? Utemeljite
svoj odgovor.
Kakšen bi bil po vašem mnenju najenostavnejši način gojenje polonic? Zakaj?
Opišite interakcije med fitofagnimi in entomofagnimi pršicami.
V kolikor bi želeli gojiti Aphelinus mali, na kaj bi morali biti pozorni? Kako bi se
postopili takšnega gojenja? Opišite in komentirajte!
Razmislite in pobrskajte za primeri: ali imajo tudi koristni organizmi svoje naravne
sovražnike? Opišite nekaj primerov!
Glede na to poglavje in predhodna poglavje, ali sklepate, da je biotično varstvo ustrezna
alternativa fitofarmacevtskim sredstvom? Utemeljite svoj odgovor!
Razmislite, povežite in utemeljite, ali v svetu obstaja še kakšna boljša alternativa
fitosanitarnim sredstvom kot je biotično varstvo.
Glede na vsa predhodna poglavja poskušajte utemeljiti, na čem temelji filozofija
biotičnega varstva?
Izdelajte razpredelnico in vanjo vnesite aktivne snovi, ki se jih uporablja v pesticidih.
Nato opišite njihovo združljivost z nekaterimi najbolj pogostimi koristnimi organizmi
(glej primer tabele spodaj).

TABELA:Združljivost koristnih organizmov z nekazerim fitosanitarnimi sredstvi.
Koristni organizem
Adalia
Aphidius
Entomopatogene
Chrysoperla
Aktivna snov
bipunctat
aphhidimy
ogorčice
carnea
a
za
Piretrin
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6

DOMOVANJA ZA KORISTNE ORGANIZME

Še pred nekaj leti ni prišlo nikomur na misel, da bi za žuželke izgradil domovanje in jih tako
privabil bližje svojemu domovanju oziroma vrtu. Človek se je pravzaprav takrat trudil žuželke
držati čim dlje od svojega domovanja. Zaradi takšnih in drugačnih slabih izkušenj z
žuželkami (piki čebel, os, gnezdišča mravelj v hišah, …) smo na splošno povzeli, da so
žuželke nekaj slabega, groznega in a predstavljajo grožnjo človeku. Zaradi strahu pred
žuželkami smo samega sebe zaprli v svoj svet in tako nam čudoviti svet žuželk ostaja neznan.
Med žuželkami pa najdemo tudi veliko takih, ki delajo škodo na pridelkih. Novo odkrivanje
sveta žuželk pa nam kaže, kako pomemben člen agroekosistema in ekosistema na sploh so
žuželke. Kaj je koristni in kaj škodljiv organizem je zgolj objektivna presoja človeka in nima
nikakršne povezave s škodljivostjo / koristnostjo pojavljanja nekega organizma v ekosistemu.
In ravno zaradi tako velikega pomena žuželk v ekosistemu si je človek začel prizadevati, da
ohranja populacijo koristnih žuželk v njihovem naravnem okolju.
Glavni argumenti proti uporabi fitosanitarnih sredstev v vrtu:
- zaradi nezadostne zmožnosti opazovanja povzročitelja škode, je še vedno težko določiti
termin za vnos FFS-jev.
- Zaradi pomanjkanja znanja o mehanizmu delovanja preparatov in biologije
povzročiteljev škode velikokrat pride do odpornosti škodljivcev na preparate.
- Vidimo le akutno škodo in ne celotne slike; od kje prihaja in kako je nastala. Tako
večkrat zdravimo zgolj posledice ne pa vzroka.
Skrb za koristne organizme: Najbolj pomembno je, da v naravi opazimo in prepoznamo
koristen organizem. Opazujemo kako živijo, s čim se prehranjujejo, kakšen je njihov razvoji
cikel itd.. Veliko koristnih organizmov je namreč narobe smatranih kot »škodljivci« in
mnoge uničimo skupaj s škodljivci. Pomembno je, da se zavedamo škodljivosti porabe
fitosanitarnih sredstev, saj le ti skupaj s škodljivcem pokonča tudi koristen organizem in
posredno ter neposredno uničujejo ravnovesje v agroekosistemih. Tudi pripravki na osnovi
zmesi piretrinov naravnega izvora so za koristne organizme škodljivi.
Naši vrtovi, njive so prostor, ki nam ponuja širok spekter živih organizmov in je to okolje
lahko dom tudi za 2 000 različnih vrst žuželk. Veliko od teh žuželk nam lahko pomaga
kontrolirati škodljivce na našem pridelku. S primerno ureditvijo krajine lahko veliko
pripomoremo k povečani populaciji že prisotnih koristnih organizmov v našem vrtu in
obenem omogočimo domovanje tistim, katerih populacija je v upadanju. Med koristnimi
organizmi pa niso zgolj samo naravni sovražniki škodljivcev na našem pridelku, ampak je
med njimi tudi veliko opraševalcev.
Omogočanje naravnega okolja za koristne organizme: Nedotaknjene, v naravi rastoče
površine znotraj vrtov in na obrobju vrtov (naravni pufri) služijo mnogim koristnim
organizmom za njihovo preživetje (življenjski prostor). Nemalokrat pa ljudje posežejo ravno
v te “neurejene” površine in tako porušijo naravni agroekosisem. Skozi pospešeno gradnjo
(ceste, trgovski kompleksi,…) se je v zadnjem času porušilo ogromno takih naravnih pufrov,
ki predstavljajo neobhoden habitat za koristne organizme.
V namene varovalnega biotičnega varstva, lahko v svoji okolici, vrtu, sadovnjaku, njivi, itd.
uporabimo nekaj načinov, kako zagotoviti okolje za koristne organizme:
A.
Poraščen kup kamenja daje zatočišče številnim koristnim organizmom. Takšna
področja moramo pustiti nedotaknjena – od teh mest moramo držati proč tudi domače živali
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(v njih ne posegamo na noben način, razen z občasnim dodajanjem novih vej dreves, grmovja
ali debel). V takšne gmote kamenja in lesa lahko zasadimo tudi različno grmičevje – na
primer divje robide, glog, maline... Predvsem sadimo rastline ki cvetijo in imajo tudi sadeže.
Na takšen način priskrbimo za dodaten vir hrane za koristne organizme.

Slika 54: Primera ureditve okolja v namene trajnega naseljevanja koristnih organizmov.
Vir: Lasten
B.
Mogoče so trhli ostanki različnih debel res bolj smatrani kot odpad, vendar iz vidika
koristnih organizmov so ta počasi razpadajoča debla njihovo domovanje in vir hrane. Debla
razrežemo in položimo po tleh. Zaželeno je da so to debla listavcev, ni pa to pogoj. V debla
listavcev lahko še nacepimo jedilne gobe (nap. šitake, ostrigarje, topolovke, zimske
panjevke,...) in tako še dodatno priskrbimo vir hrane, tako za nas kot za koristne organizme.
Debla z gobami inokuliramo, ko so ta sveže podrta in ne že strohnela. Hlode postavimo v
senčen, nevetroven, nekoliko bolj vlažen kraj.

Slika 55: Počasi trohneča debla, na katera smo nacepili jedilne gobe.
Vir: J. Wad,
http://www.visualphotos.com/photo/1x7973324/mushrooms_grown_on_rotting_logs_by_addi
ng_gpwa01-00001822-001.jpg (23. 10. 2010)
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C.
Glineni lonci napolnjeni s senom ali slamo: V tako pripravljeno domovanje se
najpogosteje naselijo strigalice (Dermaptera, Forticula auricularia). Strigalica je nočna žival
ter se podnevi skriva pod kamni, kosi lesa,v špranjah,med slamo in raznimi odpadki. Hrani se
predvsem z jajčeci in ličinkami rastlinskih škodljivcev. Preko zime (od novembra do marca),
samička izleže v podzemno votlinico nekaj ducatov jajčec, jih stalno čuva in ostane z njimi
tudi po tem ko se izležejo ličinke.

Slika 56: prikaz izdelave domovanja za koristne organizme
Vir: Povzeto po http://www.biozac.de/biozac/biogart/bg1ohrwurm.gif (13.11.2010)
Za izdelavo domovanja za strigalice potrebujemo nekoliko večje cvetlične glinene lonce in
nekaj slame ali sena. Cvetlični lonci iz umetnih mas niso tako primerni. Lonce napolnimo s
slamo ali senom, odprtino lahko prekrijemo z mrežico (mrežica ne sme biti pregosta, saj
morajo organizmi prosto prehajati not in ven). Tako pripravljena domovanja izobesimo po
drevesih ali grmovju ali pa jih izobesimo na palicah ob ali sredi posevkov. Lonec moramo
izobesit tako, da slama oziroma seno v notranjosti ostaneta suha. V tako pripravljene cvetlične
lonce pa se lahko naselijo tudi drugi koristni organizmi, kot na primer tančičarice.
D.
Obvijanje drevesnega debla s filcem ali najlonskimi nogavicami: Takšno domovanje
privablja predatorske pršice, ki se naselijo med prostorčke v filcu ali najlonski nogavici.
Predatorske pršice so pomembne tako v sadjarstvu kot v poljedelstvu. So majhni organizmi
(od 0,3 do 0,5 mm) in večinoma živijo na spodnji strani listov. Njihovo telo je jajčaste oblike,
njihova barva pa je odvisna predvsem od prehrane (od rumenkasto bele do rdeče rjave, vse do
prozorne barve). Od fitofagnih pršic jih razlikujemo po tem, da se njihovo telo na svetlobi
svetlika, za razliko od fitofagnih pršic, katerim se telo ne svetlika. Vrsta veliko bolj uspeva v
toplejših krajih.
Plenilske pršica Typhlodromus pyri je glede na svojo učinkovitost najpomembnejša med
plenilskimi pršicami v sadovnjakih in vinogradih (z njo lahko vzdržujemo rdečo sadno pršico
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pod pragom gospodarske škode). Plenilska pršica lahko dnevno poje do 20 fitofagnih pršic,
lahko pa se hrani tudi z drugimi pršicami ali glivami. Glede na vse opisano je torej smiselno,
da vzdržujemo in povečujemo populacijo predatorskih pršic v njihovem naravnem okolju.
Z nekoliko domišljije lahko glinene lonce tudi poslikamo, okrasimo in so nam tako lep in
obenem koristen okras v vrtu.

Slika 57: Prikaz obvijanja debel s filcem
Vir: http://user.mendelu.cz/xkopta/img/normal/typhlodromus/3.jpg (12.10.2010)
E.
Hoteli za koristne organizme: V tako pripravljena domovanja privabljamo večje
skupine različnih koristnih organizmov (vsaka kamrica takega hotela je namenjena različni
vrsti koristnega organizma). Hotele izgradimo izključno iz recikliranih materialov. Osnova za
izgradnjo takšnega hotela je lesen okvir s streho (da so domovanja za koristne organizme na
suhem), nekaj opečnatih votlakov (opek), naluknjanih debel listavcev različne velikosti,
slama, stebla ločja ali bambusa, miskantusa ali koruze, suh mah, prava ovčja volna, seno,
storži, lubje, suho listje, suha žagovina, glina... in predvsem veliko domišljije. Pri sami
izdelavi hotela se moramo izogibati barv ki, ki vsebujejo fungicide ali insekticide. Hotele za
koristne organizme si lahko zamislimo bolj kompleksno ali pa bolj enostavno. S sprednje
strani lahko kamrice prekrijemo s fino mrežico, vendar mora ta še vedno dovoljevati
koristnim organizmov, da se gibljejo ven in not. Tudi samo okolico okrog hotela moramo
dobro načrtovati. Dobrodošlo je, da na nekaj kvadratnih metrov posejemo različne vrste
travniških cvetlice in da pustimo visoko travo, saj se veliko koristnih organizmov prehranjuje
tudi s svetnim prahom in se skrivajo med travo. Pod hoteli in njihovi okolici lahko postavimo
tudi kupe kamenja različnih velikost, pomešanega z vejicami in odpadlo organsko snovjo.
Tudi takšna domovanja privabljajo koristne organizme kot so na primer slepci, ježi, različni
plazilci, rovke itd.. V kolikor imamo možnost, pa lahko takšen hotel postavimo v bližino
bajerja, ribika ali nekega drugega vira vode.
V takšen hotel privabljamo goste kot so na primer: tančičarice, strigalice, solitarne čebele,
polonice, muhe trepetavke, roparske muhe, hrošče, predatorske stenice in še mnoge druge
vrste najeznikov, osic in muh... Pri izgradnji hotela za žuželke pustimo domišljiji svojo pot.
Poskrbimo le, da uporabljamo recikliran material, da je hotel postavljen v zavetrno, delno
senčno mesto in da v njegovi okolici ne uporabljamo fitosanitarnih sredstev.
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Slika 58: primer bolj enostavega hotela za koristne organizme
Vir: http://foto.mein-schoener-garten.de/userimages/32598/or/1010952 (12.11.2010)

Povzetek
Žuželke predstavljajo pomemben in neobhoden člen v vseh ekosistemih. Pomembno je, da v
naravi opazimo in prepoznamo koristen organizem, ga opazujemo kako živijo, in mu
poskušamo z raznimi načini zagotoviti primerno okolje za svoje preživetje. Veliko koristnih
organizmov je namreč narobe smatranih kot »škodljivci« in mnoge uničimo skupaj s
škodljivci. Zavedati se moramo škodljivosti porabe fitosanitarnih sredstev, saj le ti skupaj s
škodljivcem pokonča tudi koristen organizem in tako povzročijo težko popravljivo škodo v
agroekosistemu. Koristnim organizmom lahko zagotovimo domovanje bodisi v obliki
glinenih loncev napolnjenih s slamo, kupi kamenja in trohnečih debel, ali pa jim postavimo
hotel kjer je vsaka kamrica namenjena svoji žuželki. Na takšen način lahko pripomoremo k
povečanju populacije avtohtonih koristnih organizmov.

Preverjanje razumevanja
1. Katere oblike domovanj za koristne organizme poznaš?
2. Razmislite, zaradi česa pri izdelavi domovanj za koristne organizme upporabljamo
recikliran material?
3. Preverite po literaturi in medmrežju: glede na uporabljen material (slama, opeka,
bambus...), ki ga uporabite pri izgradnji hotela za koristne organizme, katere koristne
organizme pričakujete, da se bodo vselili v takšne kamrice?
4. Uporabite znanje in svojo domišljijo, naredite plan in izdelajte svoj lasten hotel za koristne
organizme. Opišite tudi, na katere stvari ste bili pri izdelavi pozorni.
5. Glede na predhodna poglavja in pa vaše znanje ter razumevanje, obrazložite kakšen je
pomen ohranjanja koristnih organizmov v agroekosistemu. Kaj bi se po vašem mnenju
zgodilo, če bi se to ravnovesje zaradi nepremišljenega vnosa fitofarmacevtskih sredstev
zrušilo?
6. Povežite razvojen kroge koristnih organizmov s planiranjem njihovih domovanj. Na kaj
moramo biti pozorni?
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7. Pobrskajte po literaturi ali medmrežju in opišite še nekatera domovanja za koristne
organizme, ki v tem poglavju niso opisani.
8. Kakšna je po vašem mnenju obvezna oprema pridelovalca vrtnin, ki v svoj rastlinjak uvaja
biotično varstvo rastlin?
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja ter prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

