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Metody zwalczania szkodliwych owadów przy użyciu radiacji na
przykładzie żywiaka chlebowca /Stegobium paniceum L./

Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1. Metody zwalczania szkodliwych owadów przy użyciu radiacji

Promieniowanie jonizujące od wielu lat cieszy się dużym
zainteresowaniem jako środek walki ze szkodliwymi owadami. Do
zwalczania owadów używa się przy tym promieni X i promieni gamma, jak
również strumieni naładowanych cząsteczek elementarnych. Źródłem
promieniowania jonizującego mogą być odpowiednio: substancje
promieniotwórcze /promieniowanie gamma/, lampy rentgenowskie
/promieniowanie X/ i akceleratory /naładowane cząstki elementarne/.

Sposób zwalczania szkodliwych owadów przy użyciu
promieniowania jonizującego opierać się może na dwóch metodach:

1/doprowadzeniu do wymarcia szkodnika w przyszłych generacjach
/spowodowaniu bezpłodności lub mutacji ietalnych/ za pomocą
małych dawek,

2/szybkim zabiciu za pomocą dużych dawek promieniowania.

Pierwsza metoda (a w zasadzie grupa metod) jest stosowana przy
zwalczaniu szkodników żywności, w sadach i na polach oraz w
magazynach, a także do zmniejszania liczebności owadów groźnych dla
ludzi i zwierząt hodowlanych ze względów epidemiologicznych.
Zwalczanie sprowadza się tu do odłowu /lub hodowli/ dużej ilości
osobników szkodliwego gatunku. Samce są poddawane działaniu
promieniowania jonizującego w stosunkowo niewielkich dawkach
powodujących sterylizację. Tak potraktowane samce są wypuszczane do
naturalnych populacji powodujących zagrożenie gospodarcze /sady, pola,
magazyny/ lub epidemiologiczne /duże obszary danego kraju/. Ten
sposób postępowania dotyczy gatunków, których samice kopulują tylko
raz. Wypuszczenie sterylnych samców powoduje obniżenie liczebności
populacji już w następnym pokoleniu. Działanie takie nosi nazwę "techniki
sterylnych samców" /sterile males technique/. Napromieniowanie
szkodliwych owadów dawkami mniejszymi niż sterylizująca może
przynosić również korzystne efekty gospodarcze. Wśród potomstwa
owadów napromieniowanych takimi niskimi dawkami i "dzikich" owadów
ujawniają się mutacje letalne, które w ciągu kilku pokoleń mogą
doprowadzić do silnej redukcji populacji szkodnika, a tym samym
zmniejszenia strat przezeń powodowanych.
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Omawiana grupa metod zwalczania była stosowana na dużą skalę
na południu Stanów Zjednoczonych, w Afryce oraz w basenie Morza
Śródziemnego. Gatunkami tępionymi dotąd w ten sposób były m. in.:
mucha tse-tse /Glossina sp./ rau/w, nasionnica trześniówka /Rhagoletis
cerasi LV / '20/ bolimuszka kleparka /Stomoxys calcitrans LV'1», giez
bydlęcy /Cochliomyia hominivorax Coquerell/ n&*t, komar niemalaryczny
/Culex pipiens LV, Ceratitis capitata ^.24/, mklik próchniczek /Ephestia
elutella Hubner/ '*, owocówka jabłkóweczka /Laspeyresia pomonella LV

Taki sposób zwalczania nie zawsze może być stosowany. Przynosi
on wymierne efekty ekonomiczne chroniąc rolnictwo, sadownictwo i
przetwórstwo żywności przed nadmierną chemizacją ale jest niecelowe,
gdy chodzi np. o ochronę dóbr kultury. Nawet jeśli zwalczanie danego
szkodnika na poziomie przyszłych pokoleń przyniosłoby jakiś efekt w
makroskali po wielu latach, to jednak jest zupełnie niecelowe w przypad-
ku konkretnego obiektu zabytkowego wymagającego jak najszybciej de-
zynsekcji. W takich okolicznościach konieczne jest użycie wyższych da-
wek, powodujących szybszą śmierć napromieniowanych owadów. W
chwili obecnej ten sposób działania stosuje się do dezynsekcji tzw. za-
bytków ruchomych wykonanych z drewna /meble, ołtarze, rzeźby, ma-
larstwo tablicowe itp./. Zwalczanymi gatunkami owadów są tu głównie
kołatkowate /Anobiidae/ należące do takich gatunków jak kołatek domo-
wy /Anobium punctatum Deg./ i wyschlik grzebykoroźny /Ptilinus pectini-
cornis LA Tradycyjnie stosowane są ciągle dawki 0,25 - 0,5 kGy '8,22,18/
chociaż od kilkunastu lat podnoszone są krytyczne głosy, że są to dawki
zbyt małe, aby szybko spowodować śmierć czy przynajmniej szybko
wyeliminować możliwość żerowania tych stosunkowo odpornych gatun-
ków/2.21,12,14/

2 Żywiak chlebowiec /Stegobium paniceum L, Anobiidae, Col./jako poli-
fagiczny szkodnik różnych produktów oraz dóbr kultury.

Postacią powodującą szkody w magazynach, składach i fabrykach
są polifagiczne larwy żerujące w produktach spożywczych pochodzenia
roślinnego, takich jak: ziarna zbóż, różnego rodzaju kasze, fasola, ziarno
i proszek kakaowy, kawa, herbata, czekolada oraz w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego: mączce rybnej, kostkach bulionu, karmie dla psów,
suszonym mięsie itp. Mogą one dziurawić również skórę - w Ameryce
żywiak powodował swego czasu znaczne szkody w magazynach obuwia.
Rozległy asortyment produktów, które służyły za pożywienie larwom ży-
wiaka jest zadziwiający. Wykazywane były z murszejącego drewna, z
suszonych roślin a nawet z mart/vych owadów. Żywiak był "upartym go-
ściem" sklepów zielarskich w pierwszej połowie XX w. /obok pustoszów z
rodzaju Ptinus/ oraz w sklepach z przyprawami i w drogeriach. Larwy
znajdowane były przy tym n\e-fyfó§ w ostrych przyprawach korzennych
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ale również w toksycznych towarach drogeryjnych, na ziarnie zatrutym
strychniną w tytoniu, w zielu wilęiej jagody i tojadu. Mogą rozwijać się
zarówno w "litych" substratach jak i w sypkich

Źywiak chlebowiec jest najbardiSęJioinym w -Polsce chrząszczem
drążącym oprawy z tektury i z© skóry oraz bloki kart starych książek i re-

Owad ten zastem notowany był często jako szkodnik w farmaceuty-
kach i kosmetykach, jest stosunfeowoodporny na .-niektóre...trucizny i w
zależności od opanowanych przelań obiektów może podlegać zwalcza-
niu dwoma sposobami omówionymi « : | części. Wyniki doświadczeń
własnych sprzed kilku lat, przeprowadzone, na tym gatunku, umożliwiają
ilustrację zjawiska rożnej odporności różnych stadiów rozwojowych owa-
da na promienie gamma.

3. Różna odporność stadiów rozwojowych owadów m promieniowanie
jonizujące.

Wszystkie stadia rozwojowe żpdaka chlebowca hodowano na su-
chym pieczywie. Ze względu na to, że jaja złożone zostały w głębi po-
żywki nie można było ich bezpośrednioi obserwować ani dokładnie okre-
ślić Ich liczebności. Wiadomości o Ich stanie uzpk^ano jedynie na
podstawie obecności lub braku larw po 4 i po 12 tygodniach od napro-
mieniowania. Larwy żywiaka umieszczono w probówkach na niewielkich
kawałkach suchego pieczywa tak, że po ukraszeniu kawałka pożywki

Pociwarki wyłożono na bibule filtracyjnej umieszczonej na płytkach Pe-
triego o średnicy 5 cm.

Postacie doskonałe hodowane były, podobnie jak jaja, w ćwierćli-
trowych słojach na pożywce. Ponieważ poruszaj się one luźno po całym
słoju, można było bezpośrednio kontrolować ich &Mn. Obserwowano
również rozwój pokolenia pochodzącego od chrząszczy z tego doświad-
czenia.

Ogólnie przyjęto zasadę, że każda larwa hodowani jest oddzielnie,
ze względu na możliwość wzajemnego uszkadzania lub nawet kanibali-
zmu. Pozostałe stadia hodowane były zbiorowo.

Owady testowe zostały napromieniowane zgodnie z warunkami
sprecyzowanymi w tabeli 1, w komorze jonizacyjne] "Issliedowatier w
Zakładzie VII Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Do-
świadczenia przeprowadzono nie jednorazowo, ze względu na koniecz-
ność wyhodowania odpowiedniej faby osobników badanych gatunków
w potrzebnym stadium rozwojowym. Stąd różnice w mocy dawki i w tem-
peraturze otoczenia hodowanych owadów
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Po napromieniowaniu obserwacje prowadzono w kilkudniowych
odstępach /ż wyjątkiem wcześniej omówionego przypadku jaj żywiaka
chlebowca/.

Ze względu na sygnalizowany w piśmiennicze znaczny wpływ
temperatury na skutki zwalczania grzybów i owadów, doświadczenia na
larwach żywtaka chlebowca przy dawce 0,25 kGy powtórzono trzykrotnie
przy różnych zakresach temperatury w pomieszczeniu hodowlanym. Do-
świadczenia te przeprowadzono w dwóch etapach wykorzystując różnice
w przebiegu temperatury powietrza miesięcy letnich w 1989 i 1990 r. o-
raz odmienna warunki termiczne w różnych pomieszczeniach t@go sa-
mego budynku. Przy wspomnianym braku klimatyzacji nie udało się za-
pewnić stałych wartości temperatur w poszczególnych wariantach do-
świadczenia, co ilustruje ryc. 2.

Wyniki doświadczeń

W przypadku zywiaka chlebowca nie można było śledzić rozwoju jaj
na bieżąco. Kontrole przeprowadzone po miesiącu i po trzech miesią-
cach od napromieniowania pożywki z jajami nf® wykazały obecności larw
przy wszystkich wariantach dawki napromieniowani®. W wariancie kon-
trolnym stwierdzono obecność licznych /©k. 120 osobników/ larw.
Wszystkie wykazywały normalną ruchliwość i prawidłowy rozwój.

We wszystkich wariantach napromieniowane larwy ZfłMka chle-
bowca zginęły, przy czym /ogólnie rzecz biorąc/ Im większa była dawka
promieniowania, tym szybsze było tempo wymierania i tym krótszy był
czas wymarcia napromieniowanej grupy. Wyniki doświadczenia przed-
stawiono na ryc. 1 w celu porównania z wynikami napromieniowania in-
nych stadiów rozwojowych tego gatunku. Larwy ginęły najczęściej przed
wylinką lub w czasie linienia. Śmiertelność nienapromieniowanych larw
kształtowała się na poziomie 12%.

Wielkość temperatury otoczenia po napromieniowaniu miała bardzo
duży wpływ na wymieranie larw potraktowanych dawką 0,25 kGy. Wyniki
tych doświadczeń przedstawiono na ryc. 2. Śmiertelność larw w warian-
tach kontrolnych kształtowała się na poziomie 0 - 1 1 %. Krzywej śmier-
telności A odpowiada kontrola oznaczona symbolem I a krzywym S i C
wariant kontrolny oznaczony jako II. Im większa była temperatura oto-
czenia larw po dazynsekcji tym szybsze tempo wymierania oraz tym
krótszy czas całkowitego unicestwienia napromieniowanych grup larw.
Wyniki trzech doświadczeń z napromieniowaniem poczwarek przedsta-
wiono na ryc. 3. Śmiertelność owadów w wariantach kontrolnych kształ-
towała się na poziomie od 0 do 20%.
W wariancie z dawką 0,1 kGy liczba martwych i kalekich osobników do-
skonałych, które opuściły napromieniowane poozwarki, była nieznacznie
większa niż w wariancie kontrolnym. Okaleczenia jednak mogły być spo-
wodowane także mechanicznymi urazami przy przenoszeniu poczwarek.
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Po napromieniowaniu obserwacje prowadzono w kilkudniowych
odstępach /z wyjątkiem wcześniej omówionego przypadku jaj żywiaka

Z© względu m sygnalizowany w piśmiennictwie znacmy wpływ
temperatury na skutki zwalczania grzybów i owadów, doświadczenia na
l h i k h l b f 025 kGy powtórzono trzykrotnie
priy różnych zakresach temperatury w pomieszczeniu hodowlanym. Do-
świadczenia te przeprowadzono w dwóch etapach wykorzystując różnice
w przebiegu temperatury powietrza miesięcy letnich w 1089 i 1990 r. o-
raz odmienne warunki termiczne w różnych pomieszczeniach tego sa-
mego budynku. Przy wspomnianym braku klimatyzacji nie udało się za-
pewnić stałych wartości temperatur m poszczególnych wariantach do-
świadczenia, co ilustruje ryc. 2.

Wyniki doświadczeń

W przypadku żywiaka chlebowca nie można było śledzić rozwoju jaj
na bieżąco. Kontrole przeprowadzone po miesiącu i po trzech miesią-
cach od napromieniowania pożywki z jajami nie wykazały obecności larw
przy wszystkich wariantach dawki napromieniowania. W wariancie kon-
trolnym sierdzono obecność licznych /ok. 120 osobników/ larw.
Wszystkie wykazywały normalną mehSiwość i prawidłowy rozwój.

We wszystkich wariantach napromieniowane larwy żywiaka chle-
bowca zginęły, przy czym /ogólnie rzecz biorąc/ im większa była dawka
promieniowania, tym szybsze było tempo wymierania i tym krótszy był
czas wymarcia napromieniowanej grupy. Wyniki doświadczenia przed-
stawiono na ryc. 1 w celu porównani z wynikami napromieniowania in-
nych stadiów rozwojowych tego gatunku, t a w y ginęły najczęściej przed
wyiinką lub w czasie linienia. Śmiertelność nienspramśertiowanych larw
kształtowała się na poziomie 12%.

Wielkość temperatury otoczenia po napromieniowaniu miała bardzo
duży wpływ na wymieranie larw potraktowanych dawką Q$5 kGy. Wyniki
tych doświadczeń przedstawiono na ryc. 2. Śmiertelność larw w warian-
tach kontrolnych kształtowała się na poziomie 0 - 1 1 %. Krzywej śmier-
telności A odpowiada kontrola oznaczona symbolem i w Irzywym B i C
wariant kontrolny oznaczony jako II. Im wi#Jpza była temperatura oto-
czenia larw po dezynsekcji tym szybsze tempo wymierania oraz tym
krótszy czas całkowitego unicestwienia napromieniowanych grup larw.
Wyniki trzech doświadczeń z napromieoiowariiefn poczwarBk przedsta-
wiono na ryc. 3. Śmiertelność owadów w wariantach kontrolnych kształ-
towała się na poziomi© od 0 do 20%.
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W wariancie z dawką 0,1 kGy liczba martwych i kalekich osobników
doskonałych, które opuściły napromieniowane pociwarki, była nie
znacznie większa niż w wariancie kontrolnym. Okaleczenia jednak mogły
być spowodowane także mechanicznymi urazami przy przenoszeniu po-
czwarek.

W wariancie z dawką 0,25 fcGy liczba martwych osobników wyraź-
nie odbiegała od wyniku w warianoS© kontrolnym. Dawka ta nie spowo-
dowała zabicia wszystkich osobników - liczba chrząszczy, które opuściły
poczwarki przekroczyła tu 60%. Nie zaobserwowano natomiast udziału

W trzecim doświadczeniu dpwka 0,5 kGy pozwoliła przeobrazić się
w chrząszcze ponad 40% napromieniowanych poczwamk, jednak liczba
nieuszkodzonych osobników nie przekroczyła 10%. Okaleczenia polega-
ły głównie na deformacji pokryw skrzydłowych. Dopiero dawka 1 kGy
spowodowała zabicie wszystkich napromieniowanych poczwarek.

W żadnym wariancie doświadczeń nie zaobserwowano opóźnienia
w przepoczwarzaniu się napromieniowanych osobników w stosunku do
kontroli.

Dalsza hodowla chrząszczy przeobrażonych z napromieniowanych
poczwarek wykazała, że były one niepłodne. Nie uzyskano potomstwa od
osobników hodowanych wspólnie w ramach poszczególnych wariantów
dawek. W trakcie kontroli po 4 i 12 tygodniach stwierdzono natomiast
bardzo liczne larwy, pochodzące od chrząszczy przeobrażonych z po-
czwarek z wariantu kontrolnego.

Wymieranie grup chrząszczy napromieniowanych różnymi dawkami
oraz wymieranie kontroli przedstawiono na ryc. 4. Jedynie dawka 3 kGy,
podobnie jak w przypadku larw trzech badanych gatunków owadów,
spowodowała natychmiastowe zabicie wszystkich osobników, a dawka 2
kGy ich śmierć w ciągu kilku dni. Mniejsze dawki powodowały mało za-
uważalny efekt w stosunku do wariantu kontrolnego.
Wszystkie napromieniowane chrząszcz®, nawet w przypadku dawki 0,1
kGy, były bezpłodne - nie uzyskano od nich potomstwa. Chrząszcze z
wariantu kontrolnego rozmnażały się normalnie pozostawiając bardzo
liczne potomstwo.

4. Możliwości radiacyjnego zwalczania żywiaka w różnych obiektach na
tle teorii dotyczącej odporności owadów na promienie jonizujące

Poszczególne stadia rozwojowe danego gatunku owada wykazują
różną odporność na promieniowanie gamma, ogólnie rzecz biorąc
znacznie wyższą niż w przypadku ssaków. Istnieje kilka teorii wyjaśniają-
cych to zjawisko. Letalne dawki promieniowania, pod względem specyfiki
działania, można podzielić na powodujące śmierć owadów w wyniku za-
kłóceń podziału komórkowego oraz powodujące natychmiastową lub
bardzo szybką śmierć w wyniku innych silnych zakłóceń fizjologicznych,
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będących skutkami zjonizowania materii komórek. Np. dawka 3 kGy po-
wodowała natychmiastową śmierć wszystkich badanych stadiów rozwo-
jowych żywiaka chlebowca, a dawka 2 kGy w czasie kilku - dwudziestu
kiSku dni, w zależności od stadium pokojowego.

Poniżej tych wielkości dawek wymieranie napromieniowanych grup
owadów jest znacznie wolniejsze, przy ©zym czas wymierania jest od-
wrotnie proporcjonalny do wielkości H i W i temperatury otoczenia. O
szybkości tego zjawiska decyduje obecność komórek będących w trakcie
podziału, a więc:

Wysoką odporność owadów na promieniowanie jonizujące w za-
kresie dawek powodujących zakłócenia podziału komórek Sumaczy teo-
ria Sulivana i Graseha 711/. Duźp żywotność napromieniowanych owa-
dów doskonałych wynika wg niej z pełnej dyferenejacji komórek soma-
tycznych /u owadów dojrzałych komórki te już nie dzielą się/. Przy pomo-
cy tej teorii łatwa jest wyjaśnić różną odporność na promieniowanie
gamma poszczególnych stadiów rozwojowych owadów. Można uogólnić,
ze odporność danego gatunku wzrasta wraz z rozwojem osobniczym,
przy czym zależność te nie ma charakteru funkcyjnego - zależy od inten-
sywności podziału komórkowego.

Najbardziej wrażliwe są świeżo złożone jaja, gdzie podziały materia-
łu genetycznego zygoty są bardzo intensywne.

Chcąc eliminować na skalę przemysłową możliwość wystąpienia
żywiaka w produktach spożywczych, należałoby korzystać z tych małych
dawek rzędu setnych części kGy. Malezy jednak podkreślić, że duża
wrażliwość młodych jaj na radiację dość szybko mija, co ma wielkie zna-
czenie w przemyśle spożywczym /3§/, a tym bardziej zielarskim, jeśli
produkt na etapie obróbki pozostaje przez dłuższy czas nie zapakowany
w sposób eliminujący zniesienie jaj.

Wzrost owadów odbywa się w stadium larwalnym, fflożm tu dodać,
ze proces r©śrapśs-::wp@zuje; dulr:f$znfcev w stosunku do wzrostu ssa-
ków. Wspomniana teoria dobrz© Sumaczy także stopniowe wymieranie
napromieniowanych grup larw, gdzie część osobników będąca w mo-
mencie dezynsekcji w okresie wzrostu /a więc intensywnego podziału
komórkowego/ szybko ginie, podczas gdy u innych, nie będących w tej
fezie proces ten uruchamia się wraz z ctajrzewanfeth do Sinienia. Oczywi-
ście im większa Jest dawka promieniowania tym szybsze i bardziej in-

Larwy napromieraowane nawet znacznie niższymi dawkami niż du-
że dawki powodujące natychmiastową l u i izybką Śmierć, wykazują słab-
sze żerowanie, zatrzymanie wzrollu dala i przedłużenie fazy larwalnej
/107. Już to samo może powodować pewną Śmiertelność larw jak i w wy-
niku częstszego porażania różnymi chorobami, będącymi dodatkowymi
efektami uszkodzeń spowodow^gyph przez promienie gamma.
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Chcąc zwalczać zywiaka jako szkodnika dóbr kultury należy stoso-
wać dawki szybko powodujące śmierć stadium będącego sprawcą znisz-
czeń, tj. larw. Dawki takie powodują jednocześnie śmierć jaj oraz nie-
płodność poczwarek i postaci doskonałych. W przypadku żywiaka daw-
kami takimi mogłoby być 1,5-3 kGy, o ile dawki takie nie powodowałyby
niekorzystnych zmian papieru starodruków i rękopisów. Ponieważ takich
wątpliwości nie ma w przypadku drewns, radiacyjna metoda dezynsekcji
znalazła tu już od wielu lat zastosowani© /8S22,17,12,18/, mimo sygnali-
zowanych już zastrzeżeń odnośnie wielkości stosowanych obecnie da-
wek. Należy przy tym podkreślić, ż@ poszczególne gatunki owadów wy-
kazują różną odporność na radiację, a kołatkowate należą do najodpor-
niejszych.

Czynnikiem przyspieszającym zabicie zwalczanych organizmów, co
stwierdzono wcześniej w stosunku do owadów jak i grzybów, jest pod-
wyższona temperatura otoczenia. Ryc. 2 przedstawiający różne tempo
wymierania napromieniowanych kilkumiesięcznych larw żywiaka chle-
bowca, przy trzech różnych zakresach wielkości temperatury, jest wy-
mowną ilustracją tęj prawidłowości. Korzystając z niej można obniżyć
znacznie wielkość dawki, a tym samym wyeliminować możliwość uszko-
dzenia tworzywa starodruków i manuskryptów.

Napromieniowanie poczwarek żywiaka chlebowca dawkami 0,1 i
0,25 kGy spowodowało znacznie mniejszą ich śmiertelność niż w przy-
padku larw. Ponad 30% udział kalekich osobników doskonałych /tj.
chrząszczy/, która powstały z poczwarek napromieniowanych dawką 0,5
kGy związany jest z uszkodzeniami rozwijających się skrzydeł i pokryw
skrzydłowych. Wprawdzie u poczwarek nie występuje zjawisko wzrostu,
ale w pewnym okresie odbywa się bardzo intensywny podział komórek
prowadzący do wytworzenia organów i części ciała w kształcie właści-
wym dla dojrzałych osobników. Zjawisko większej przeżywalności na-
promieniowanych poczwarek / w stosunku do !arw/ oraz spadek liczby
przepoczwarczających się owadów po napromieniowaniu znane jest
również z wcześniejszych doświadczeń na szkodnikach upraw i zmaga-
zynowanej żywności /10/A

Chociaż postacie doskonałe owadów są najbardziej odporne na
promienie jonizujące, to jednak dawki wielkości potrzebnej do zabicia
larw mogą spowodować znacznie szybszą śmierć imagines niż śmierć
naturalna. Dawki promieniowania nie powodujące natychmiastowej
śmierci przy wystarczającej wielkości obniżają aktywność życiową dojrza-
łych postaci i skracają długość ich życia /10A Należy tu wspomnieć o
dwóch dalszych teoriach wyjaśniających stosunkowo dużą odporność
owadów na promienie gamma.

Fritz-Niggli /11/ dużą odporność owadów na promieniowani® jonizu-
jące wiązał z obecnością w ich organizmach katalazy, enzymu rozkłada-
jącego nadtlenek wodoru, powstający w wyniku napromieniowania.
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Kałmykow/11/ natomiast dużą odporność tych organizmów na pro-
mieniowanie jonizujące tłumaczył /oprócz braku dzielenia się komórek/
pewnymi właściwościami procesów przemiany materii, szczególnie w

Dawki 3 i 2 kGy spowodowały natychmiastową lub szybką śmierć
chrząszczy żywiaka chlebowca w niniejszych doświadczeniach, co przy-
pisać można ogólnemu ^jonizowaniu treści \mm§mksomatycznych. Przy
mniejszych dawkach skutek był niezauważalny, m™w-pewnej mierze
można było przypisać zarówno brakowi dzielących się komórek soma-
tycznych i wspomnianym możliwościom regeneracji jak i ubocznym przy-
czynom. Efekt większej żywotności napromieniowanych chrząszczy ży-
wiaka w stosunku do kontroli /widoczny zwłaszcza w przypadku dawki
0,5 kGy/ mógł być spowodowany niejednorodnym udziałem chrząszczy
będących w różnym wieku, tj. kontrola mogła zawierać większą liczbę
starszych chrząszczy, które szybciej wymarły w naturalny sposób. Duża
pracochłonność codziennego odłowu pojawiających się imagines
/chrząszcze były pobierane co 3 - 7 dni/ spowodowała dosyć przypad-
kowy dobór wiekowy osobników użytych w poszczególnych wariantach
tego doświadczenia, czego nie udało się uniknąć przy hodowli materiału
testowego w domowych warunkach.

Dawki pozwalające przeżyć napromieniowanym poszczególnym
stadiom rozwojowym powodują zakłócenia w rozmnażaniu osobników
dojrzałych. LaChance i współautorzy/m' wyróżnili kilka typów takich za-
kłóceń, zależnych od wielkości dawki promieni gamma i od typu gamet
obecnych aktualnie w ciele owada. Należy tu zaznaczyć, że cykl po-
wstawania komórek rozrodczych u owadów odbiega od tego procesu u
ssaków. Np. spermatogeneza u owadów rozpoczyna się już u świeżo
wyklutych larw i trwa przez cały rozwój osobniczy. W poszczególnych
stadiach rozwojowych obecny jest /w ogólnie lub w dominującej większo-
ści/jeden typ gamety, przy czym poszczególne typy są w różnym stopniu
wrażliwe na promieniowanie gamma.

Napromieniowanie stadiów owada, które wykazują obecność naj-
wrażliwszego typu komórek rozrodczych, może spowodować aspermię,
napromieniowanie zaś poczwarek i postaci doskonałych /zawierających
odpowiednio spermatydy i plemniki lub jedynie plemniki/ wywołuje domi-
nujące mutacje letalne.

We wszystkich wariantach doświadczeń, gdzie napromieniowano
poczwarki lub chrząszcze żywiaka chlebowca, nie wyhodowano pochod-
nych pokoleń, podczas gdy w wariantach kontrolnych proces ten prze-
biegał normalnie. Chcąc zastosować radiacyjne metody zwalczania ży-
wiaka jako szkodnika w magazynach żywności , należałoby stosować
jeszcze niższe dawki, powodujące jedynie niezdolność chrząszczy do
płodzenia następnych pokoleń.
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Tab. 1

grup testowych w różnych stadiach
mocy
napromieniowaniu.

doświadczeń: liczebności
żywiaka, wielkości i

powietrza w hodowli po

Stadium
rozwojowe

młode jaja
2-3 dniowe

starsze jaja
7-10dniowe

starsze
larwy

poczwarki

postacie
doskonałe

Liczba osobni-
ków użytych w
jed-rryrrt wa-
riancie d©»

świadczenia

powyżej 100

powyżej 100

25

13-21

powyżej 40

Dawkt-promie*-
niowa-nia

gammamróz-
nyeh wa-

riantach do-
śwJadcienia

(k©¥)
0; 0,025; 0,5;

0,1; 0,25

0; 0,025; 0,05;
0,1; 0,25; 0,5; 1

0; 0,1; 0,25;
0,5; 1; 2; 3;

0;0,1;
0; 0,25;
0; 0,5; 1

0; 0,1; 0,25;
0,5; 1; 2; 3

Moc
dawki
(kGy/h)

1,25

1,25

1,25

9,8

9,8

Temperatura
powietrza w ho-
dowli testowych

owadów

zmienna tamp.
pomieszczenia

20-250C
zmienna temp.
pomieszczenia

20-250C
zmienna temp.
pomieszczenia

21-250C
zmienna temp.
pomieszczenia

20-260C
zmienna temp.
pomieszczenia

20-260C
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w której hodowano larwy po napromieniowaniu.
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Ryc. 4 . Wpływ różnych dawek promieni gamma na
przeżywalność chrząszczy żywiaka chle-
bowca /Stegobium pnniceum L./.
Pod rysunkiem podano zakres temperrtu-
ry powjetrza w hodowli chrząszczy*
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