
Využitie entomopatogénnych húb v biologickej ochrane 

 

Úlohou cvičenia je stanovenie strednej letálnej dávky LD 50 pri použití 4 druhov entomopatogénnych 

húb Beuveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae, Isaria fumosorosea. proti 

testovaciemu hmyzu. Ako testovací hmyz budú použité larvy vijačky voštinovej Galleria mellonella, 

alebo múčiara obyčajného Tenebrio molitor. Spóry entomopatogénnych húb budú na hmyz aplikované 

ponorením larvy do suspenzie spór. Rozdelenie úloh vysvetľuje nasledujúca Tabuľka 1. 

Tabuľka 1: Rozdelenie jednotlivých variantov v rámci skupín a cvičení 

Skupiny o 10:00 Druh použitej huby Druh larvy Riedenia 

1 Beuveria bassiana 

Galleria mellonella 

107, 106, 105, 104 

2 Beauveria brongniartii 107, 106, 105, 104 

3 
Metarhizium 
anisopliae 

107, 106, 105, 104 

4 Isaria fumosorosea 107, 106, 105, 104 

Skupiny o 13:30 Druh použitej huby Druh larvy Riedenia 

1 Beuveria bassiana 

Tenebrio molitor 

107, 106, 105, 104 

2 Beauveria brongniartii 107, 106, 105, 104 

3 
Metarhizium 
anisopliae 

107, 106, 105, 104 

4 Isaria fumosorosea 107, 106, 105, 104 

 

 

Príprava riediaceho roztoku 

Spóry entomopatogénnych húb sa často vyskytujú v zhlukoch a majú hydrofóbnu povahu, preto je 

potrebné pridať do riediaceho roztoku zmáčadlo – Tween 80 (monooleátsorbitol) v koncentrácii 0,5%. 

Spočítajte potrebné množstvo roztoku a pripravte dostatočné množstvo riediaceho roztoku 

(vypočítané množstvo +50%). 

 

Príprava základnej suspenzie 

Základnú spórovú suspenziu pripravte zoškrabaním z povrchu agaru a homogenizáciou s riediacim 

roztokom v skúmavke pomocou vortexu. Základnú suspenziu je potrebné kvantifikovať aby ste vedeli 

pripraviť koncentrácie v ktorých budú huby aplikované. Kvantifikáciu je možné urobiť pomocou 

Thomovej počítacej komôrky. Vypočítajte koncentráciu spór v základnej suspenzii. Základnú suspenziu 

spór pripravte na 1x10x spór.ml-1 za pomoci dvojkového riedenia (viď. pomocný obrázok 1) 



 

Obrázok 1: Názorný príklad postupu pri dvojkovom riedení 

Príprava testovaných suspenzií 

 

Zo základnej suspenzie pripravte supenziu s koncentráciou 107 spór.ml-1. Z tejto suspenziu pripravte 

ďalšie 3 suspenzie pomocou desiatkového systému riedenia (obrázok 2). Celkovo pripravte 4 

skúmavky so spórovými suspenziami o objeme cca 9-10ml s koncentráciami 107, 106, 105, 104 , Jedna 

skúmavka bude slúžiť ako kontrola a bude obsahovať len riediaci roztok. Pripravené suspenzie 

rozlejte do prázdnych Petriho misiek s priemerom 60mm (malé). 

 

Obrázok 2: Postup pri desiatkovom systéme riedenia 

 

 

 



Príprava chovných komôr 

Ako chovné komôrky použite plastové Petriho misky s priemerom 90mm (veľké) . Larvy potrebujú 

prístup ku kyslíku, ale sú schopné nadvihnúť vrchnák Petriho misky a vyliezť preto je potrebné zaistiť 

vrchnák proti nadvihnutiu Parafilmom.  Na zabezpečenie prístupu kyslíka je potrebné vytvoriť vo 

viečku Petriho misky cca 10 otvorov priemeru 1 mm pomocou vŕtačky. Pripravte zodpovedajúci počet 

viečok. 

Inokulácia Hmyzu 

Pre testovanie vyberajte mladé zdravé jedince v larválnom štádiu veľké cca 2cm, je lepšie vyberať 

menšie jedince, pretože sa znižuje pravdepodobnosť ich dorastenia a zakuklenia počas pokusu. 

Pomocou pinzety jemne uchopte larvu testovaného hmyzu a ponorte pod hladinu suspenzie.  Po 

vytiahnutí uložte larvy na filtračný papier v Petriho miske, vždy po 10 kusov. Pre larvy Galleria 

mellonella pridajte približne 1cm3 potravy, misku uzavrite perforovaným viečkom a hrany obaľte 

parafilmom. Počas práce sa snažte držať larvy prikryté papierom, v tme sa menej rozliezajú.  

Inkubácia 

Inokulovaný hmyz bude uložený v termostate s regulovateľnou vlhkosťou pri teplote 22°C a relatívnej 

vlhkosti 85%-95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


