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Santrauka 

Drugiai ir plėviasparniai yra vieni pagrindinių spygliais mintančių kenkėjų. Kovai su 

jais dažniausiai naudojami cheminiai preparatai. Alternatyva cheminiams insekticidams – 

biologiniai preparatai sukurti entomopatogeninių grybų pagrindu. 

Darbo tikslas – nustatyti entomopatogeninių grybų įvairovę spyglius graužiančių 

vabzdžių gamtinėje populiacijoje ir šių vabzdžių jautrumą entomopatogeniniams grybams, o taip 

pat vabzdžių gebėjimą atpažinti grybais užkrėstą substratą. Remiantis modelinių rūšių iš 

plėviasparnių ir drugių būrių tyrimais gauti duomenys praplėtė žinias apie ekonomiškai svarbių 

spygliuočių kenkėjų – Bupalus piniaria, Dendrolimus pini, Diprion pini ekologiją ir sąsajas su 

patogeninių grybų kompleksu. Pirmą kartą nustatytas su pušų defoliatoriais (Bupalus piniaria) 

siejamas mikromicetų kompleksas. Taip pat buvo įvertinta vabzdžių (Plodia interpunctella) 

chemorecepcija skiriant mikromicetais užkrėstus ir neužkrėstus substratus. Pirmą kartą parodyta, 

kad vabzdys ne tik atskiria substratą kiaušinėlių dėjimui, bet ir įvertina jo kokybę. Pirmą kartą 

nustatytas 4-oksoizoforono ir 3-metil-1-butanolio poveikis apvaisintoms P. interpunctella 

patelėms: pirmasis junginys veikia kaip repelentas, o antrasis – kaip repelentas (didelėmis 

dozėmis) ir kaip atraktantas (mažomis dozėmis). Be to, įrodyta, kad 3-metil-1-butanolis gali būti 

biomarkeriu detektuojant mikromicetais užkrėstus substratus. 
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