Микробни инсектициди

1. Същност
• Някои видове микроорганизми (бактерии,
вируси, гъби) и други могат да причиняват болести
и смърт у насекомите, т. е. те са патогенни за тях,
без обаче да имат вредно въздействие върху други
макроорганизми. На тази основа са създадени
голям брой ентомопатогенни (патогенни за
насекоми) препарати за борба с вредителите в
селското стопанство. За да бъде използван даден
микроорганизъм като ентомопатогенен препарат,
той трябва да отговаря на някои изисквания, като
например да може да се култивира в промишлени
условия, да е с минимална токсичност за
растенията, животните и най-вече човека и да е с
доказана ефективност към определени видове
насекоми. Като микробни инсектициди (insecta,
лат. - насекоми) се използват главно бактерии,
вируси и плесенни гъби.

2. Видове
а) Бактерийни инсектициди
Бактерийните инсектициди имат най-голям дял сред
произвежданите микробни инсектициди. Използват се за борба с над
160 вида вредни насекоми. От близо 100 вида бактерии, свързани с
насекомите, само 3 вида се използват като бактерийни инсектициди:
Bacillus thuringiensis, Bacillus moritai и Bacillus pupilliae. И трите вида са
спорообразуващи бактерии.
Най-голямо значение в борбата с вредните насекоми имат бактериите от вида Bacillus
thuringiensis. Те са грам-положителни, пръчковидни, аеробни микроорганизми.
Токсичните продукти, които синтезират са: α-екзотоксин, β- екзотоксин, у-екзотоксин и
δ-ендотоксин, а така също и спори. От тях най- голямо значение има δ-ендотоксинът.
Той е кристален протеин, който се образува във вегетативната клетка по време на
спорообразуването. Така в единия край на клетката се формира спора, а в другия белтъчен кристал, който първоначално има форма на топче (бучка), а впоследствие на правилен осмостенник. Кристалите могат да достигнат до 30 % от сухата маса на
клетките.

• След образуването на спори и
кристали, стените на клетките се
разпадат.
• Под названието ентомобактерин
или дипел е известен препаратът,
разработен на основата на бактериите
от вида Bacillus thuringiensis. Той се
получава в промишлени условия чрез
дълбочинна ферментация при
температура 28- 30 °С и аерация.
Крайният продукт съдържа до 30
млрд. спори в 1 g препарат и може да
бъде произведен под форма на
гранули, течен продукт или прах.

• Дипелът се използва за борба с над
130 вида листогризещи вредители по
зеленчукови, овощни, лозови, полски и
горски насаждения. Кристалният
протеин съдържащ се в инсектицида,
след поглъщане от възприемчиви
насекоми предизвиква парализа на
червата и преустановява процесът
хранене.

• Спорите, съдържащи с в препарата след поглъщане от насекомите
прорастват в червата му. Настъпва септицемия - образуваните
вегетативни клетки проникват в кухината на тялото, размножават се,
разрушават някои тъкани и запълват значителна част от него.

б) Вирусни инсектициди
Известни са над 700 вида инсектни вируси,
като всяка година продължават да се
откриват нови. Много ентомопатолози
разглеждат вирусите като найперспективно средство за биологична
борба срещу вредните насекоми. Вирусите
са високо специфични, многоактивни и
ефективни.
Вирусните инсектициди се произвеждат
значително по-трудно в промишлен
мащаб в сравнение с бактерийните и
гъбните. Вирусите са облигатни паразити и
могат да бъдат произведени масово само
в живи гостоприемници (насекоми).

в/ Гъбни инсектициди
Известни са над 500 вида гъби,
които могат да се използват за
биологична торба срещу вредните
насекоми. Инфекциите, които
причиняват се наричат микози.
Причинителите на микози се отнасят
към различни класове. Най- голямо
практическо значение имат
видовете от клас Phycomycetes и
клас Deuertomycetes (несъвършени
гъби). Интерес представляват
видовете към р. Biauveria,
Entomophtora и др.

• Гъбите са ефективни ентомопатогени, когато
климатичните условия са благоприятни за прорастване
на спорите, заразяване и растеж. Ефективността им се
увеличава в комбинация с химични средства.
Предимството на гъбните инсектициди е, че те са помалко специфични в сравнение с останалите микробни
инсектициди и затова могат да се използват срещу
повече насекомни неприятели.
• Получаване на гъбни препарати, съдържащи гъбен
мицел, спори и токсини е възможно чрез ферментация
или чрез култивиране в живи насекоми. Предимство
има ферментационният метод.
• По пътя на дълбочинното култивиране е основано
промишленото производство на гъбния инсектицид
боверин. Той включва конидиоспори на гъбата
Beauveria bassiana. Боверинът се произвежда във вид на
прах и съдържа от 2 до 6 млрд. спори/g. Използва се за
борба срещу листогризещи насекоми по овощните
видове, но проявява активност и към личинките на
колорадския бръмбар.

• За разлика от бактериите и вирусите,
гъбите попадат в насекомите не през
храносмилателния канал, а през
кутикулата им. Прорастването на
конидио- спорите може да се извърши
на повърхността или в тялото на
насекомото, където образуващия се
мицел запълва цялата му вътрешност.
• Някои от щамовете образуват токсини,
които причиняват смъртта на
насекомото гостоприемник. Гъбата В.
bassiana например продуцира токсина
боверицин.

3. Значение
• В миналото борбата с вредните насекоми се е водела
изключително с химични средства. Днес интересът е насочен
към използването на биологични средства за борба, тъй като
химичните средства не са достатъчно ефективни,
рационални, имат остатъчна токсичност и унищожават ценни
видове насекоми. Токсините на химичните инсектициди се
запазват дълго време в околната среда и имат широк спектър
на действие. Чрез храната попадат и в храносмилателната
система на животните и човека.
Основно предимство на микробните инсектициди е селективното им действие.
Те поразяват само определени видове насекоми, а за останалите организми са
безвредни. Освен това не се нарушава биологичното равновесие в природата,
защото микробните патогени се изолират от природната среда и се връщат в нея.

