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Wstęp  

Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami oraz regulacja zachwaszczenia mają 

decydujące znaczenie w efektywnej produkcji sadowniczej. Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy 

profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania zasad 

integrowanej ochrony roślin, zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy 2009/128/WE 

oraz rozporządzenia nr 1107/2009. Podstawą zintegrowanego systemu ochrony jest 

maksymalne wykorzystanie metod nie chemicznych, które powinny być uzupełnione 

stosowaniem pestycydów wówczas, gdy oczekiwane straty ekonomiczne powodowane przez 

agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegu. Realizacja systemu wiąże się w sposób zasadniczy 

z ciągłym transferem do praktyki wyników badań nad poznaniem biologii agrofagów i ich 

szkodliwości, możliwości rozprzestrzeniania się, w tym prognozowania pojawu, oceny 

zagrożenia, a nade wszystko - nad opracowaniem i udoskonaleniem metod zapobiegania 

i zwalczania.  

‘Metodyki prowadzenia obserwacji występowania wybranych organizmów szkodliwych 

i oceny potrzeby wykonywania zabiegów ochrony roślin’ dotyczą 14 owadów i roztoczy oraz 

18 chorób powodowanych przez grzyby i bakterie, zwłaszcza mniej znanych, albo nawet 

rzadziej występujących, ale mogących powodować straty o znaczeniu gospodarczym 

w uprawach 13 gatunków roślin sadowniczych. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie 

metod nie chemicznych oraz możliwości sygnalizacji i prognozowania występowania chorób 

i szkodników, jako podstawy z jednej strony wysokiej efektywności zabiegów, a z drugiej – 

ograniczenia ich liczby.  

 

Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO 

Kierownik Zadania PW 1.10  

Metodyki przygotowano w ramach Programu Wieloletniego 1.10 w latach 2008 – 2014 

 

Poszczególne metodyki przygotowano w latach:   

2008 – nr 1, 6, 7, 12, 14, 15,  

2010 – nr 2, 8, 11, 19, 20 

2011 – nr 3, 4, 16, 17, 18, 21 

2012 – nr 22, 23, 24, 25, 26  

2013 – nr 5, 9, 30, 31, 32 

2014 – nr 10, 13, 27, 28, 29 
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Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO, 

Dr Zofia Płuciennik 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania kwieciaka jabłkowca 

(Anthonomus pomorum L.) 

 

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum) jest chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych 

(Curculionidae).  

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Kwieciak jabłkowiec występuje powszechnie w Europie, także w Polsce, na jabłoni i gruszy 

(Cross i in. 1999; Łęski 1952, 1954). Jego larwy żerują w pąkach kwiatowych i lokalnie 

szkodnik ten może wyrządzać znaczne szkody (Nowakowski i Maciesiak 1977/78; Hausmann 

i in. 2004, Maciesiak 2009). Wysokie zagrożenie występuje w kwaterach sadów 

usytuowanych w sąsiedztwie lasów i żywopłotów (Brown i in. 1993; Toepfer i in. 1999). 

Kwieciak jabłkowiec jest groźnym szkodnikiem w sadach jabłoniowych prowadzonych 

metodą ekologiczną (Danelski i in. 2012). 

Opis szkodnika 

Chrząszcz kwieciaka jabłkowca ma długość około 4 mm, a jego głowa zakończona jest 

charakterystycznym długim ryjkiem, zagiętym do dołu. Jego ciało jest szarobrunatne, pokrywy są 

wypukłe, z podłużnym żebrowaniem i ciemnobrunatnym skośnym paskiem w kształcie litery V. 

Jajo jest owalne, białawe długości 0,7 mm. Larwa jest biaława z brązową głową, beznoga, 

dorasta do około 5-6 mm. Poczwarka jest kremowa, wielkości około 5 mm.  

Objawy żerowania i szkodliwość  

Wczesną wiosną chrząszcze nakłuwają pąki jabłoni i gruszy. Największe szkody wyrządzają 

jednak larwy. Po rozluźnieniu się pąków kwiatowych w kwiatostanach samice składają jaja 

do pąków, a wylęgłe larwy żyją w pąkach, wyjadając słupki i pręciki. Objawy te najłatwiej 

zauważyć w okresie kwitnienia. Uszkodzone pąki pozostają zamknięte, płatki kwiatowe 

brunatnieją, a wewnątrz znajduje się larwa szkodnika. W lata o obfitym kwitnieniu szkody 

powodowane przez kwieciaka są mniej dotkliwe niż w lata o słabym kwitnieniu. Kwieciak 

może zniszczyć od kilku do kilkunastu (nawet kilkudziesięciu) procent pąków kwiatowych.  

Rozwój szkodnika 

Zimują chrząszcze w resztkach roślinnych lub w glebie pod drzewami. Wiosną, nawet już 

w marcu, podczas cieplejszych dni opuszczają kryjówki zimowe, żerują na rozwijających się 

pąkach, nakłuwając je. Po ukazaniu się pąków kwiatowych zapłodnione samice składają jaja 

pojedynczo do pąków, a wylęgłe larwy żerują w pąkach kwiatowych, wyjadając ich 

wnętrze. Okres żerowania larw trwa od 2 do 4 tygodni. Po zakończeniu żerowania larwy 

przepoczwarczają się wewnątrz pąka. Rozwój poczwarki trwa około 8 dni. Młode chrząszcze 

kwieciaka pojawiają się w czerwcu, przez krótki okres żerują na liściach, później schodzą do 

miejsc zimowania. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie szkodnika. Kwieciak jabłkowiec 

występuje na jabłoni i gruszy. 
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Próg zagrożenia 

Jako próg zagrożenia przyjęto 60 pąków (w próbie 400) ze śladami nakłuć spowodowanych 

przez chrząszcze oraz obecność 5-10 chrząszczy kwieciaka strząśniętych z 35 gałęzi na 

płachtę entomologiczną, zależnie od intensywności przewidywanego kwitnienia. W lata 

o zapowiadającym się obfitym kwitnieniu, niektórzy sadownicy tolerują obecność większej 

liczby chrząszczy kwieciaka, traktując go jako czynnik przerzedzający kwiaty. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Monitorowanie występowania kwieciaka jabłkowca w sadach jabłoniowych i gruszowych 

należy rozpocząć w okresie nabrzmiewania pąków, zwykle w końcu marca lub pierwszych 

dniach kwietnia, zależnie od przebiegu pogody wiosną, kiedy chrząszcze opuszczają miejsca 

zimowania. Obecność chrząszczy kwieciaka na drzewach najłatwiej byłoby sprawdzić, gdyby 

można je było odławiać w pułapki z feromonem lub substancją wabiącą. Niestety, obecnie nie 

ma takich możliwości. 

Zalecana metoda obserwacji jest prosta i możliwa do wykonania w każdym sadzie. Podczas 

ciepłych dni w trakcie nabrzmiewania i pękania pąków (nawet już w marcu), co 2-3 dni 

należy strząsać chrząszcze z 35 gałęzi drzew w sadzie. Pod gałęzie podstawia się płachtę 

entomologiczną i uderzając w nie pałką entomologiczną strząsa się chrząszcze. Każdorazowo 

należy zanotować datę pobierania próby oraz liczbę chrząszczy. Z gałęzi strząsane są różne 

owady, dlatego należy dokładnie przeglądać próbę, wybrać i policzyć chrząszcze kwieciaka. 

Przeglądanie owadów jest łatwiejsze, po wcześniejszym ich uśpieniu, np. chloroformem. 

Znacznie trudniejsze do wykonania przez sadowników są dwie inne metody obserwacji. 

W okresie pękania pąków zaleca się przejrzeć z 40 drzew po 10 pąków na krótkopędach, czyli 

400 pąków i określić liczbę uszkodzeń powodowanych przez chrząszcze. W okresie 

różowego pąka można by także przeglądać pąki kwiatowe w poszukiwaniu nakłuć zrobionych 

pokładełkiem samicy, podczas składania jaj. Jest to widoczne na różowych płatkach 

kwiatowych jabłoni oraz białych płatkach gruszy, zamkniętych jeszcze pąków. Wewnątrz 

pąka można znaleźć jajo kwieciaka jabłkowca (metody dla profesjonalistów).  

Lustracje sadów na obecność larw kwieciaka jabłkowca najłatwiej wykonać w fazie różowego 

pąka i podczas kwitnienia. Należy przeglądać kwiatostany, licząc zdrowe pąki i kwiaty oraz 

uszkodzone przez larwy. Pąk, w którym żeruje larwa pozostaje zamknięty i nie rozwija się. 

Obecność licznych uszkodzonych pąków kwiatowych powinna być sygnałem do szczegółowej 

kontroli liczebności chrząszczy wczesną wiosną następnego roku i podjęcia decyzji o zwalczaniu. 

Młode chrząszcze kwieciaka jabłkowca można znaleźć w sadzie także w czerwcu, kiedy przez 

krótki okres żerują na liściach, przed ich zejściem do miejsc zimowania.  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Decyzję o potrzebie zwalczania kwieciaka jabłkowca podejmuje się na podstawie oceny 

uszkodzeń (nakłuć) na pąkach w okresie bezlistnym, ale głównie na podstawie liczebności 

chrząszczy w koronach drzew jabłoni i gruszy (określonych metodą strząsania).  

W zagrożonych sadach zwalczanie zaleca się wykonać w dni słoneczne po wyjściu chrząszczy 

z miejsc zimowania, w fazie nabrzmiewania/pękania pąków, aby nie dopuścić do składania jaj 

przez samice. Zabieg można wykonać środkami dozwolonymi do ochrony jabłoni lub gruszy. 
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Fot. 1. Chrząszcz (fot. M.Tartanus) Fot. 2. Larwa w pąku (fot. G.S. Łabanowski) 

  

Fot. 3. Pąki kwiatowe jabłoni uszkodzone przez larwy kwieciaka jabłkowca (fot. B.H. Łabanowska) 
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Dr Zofia Płuciennik, 

Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania ogrodnicy niszczylistki 

(Phyllopertha horticola L.) 

 

Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola L.) jest chrząszczem (Coleoptera) z rodziny 

żukowatych (Scarabaeidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Ogrodnica niszczylistka występuje powszechnie na różnych roślinach (Kowalska i Wierzbowski 

2002; Łabanowska 2002, 2003, 2006). W uprawach sadowniczych może licznie występować na 

jabłoni, truskawce, malinie, porzeczce, borówce amerykańskiej (Łabanowska 2003). 

Opis szkodnika  

Chrząszcze ogrodnicy niszczylistki mają długość 10–12 milimetrów. Ich skrzydła są kasztanowo-

brązowe (pierwsza para skrzydeł), a głowa i przedplecze zielononiebieskie z metalicznym 

połyskiem. Całe ciało pokrywają włoski. Jaja są owalne, żółtawe. Larwy (pędraki) są zwinięte 

w podkówkę i mają barwę kremowobiałą z brązową głową, dorastają do 20 mm długości.  

Objawy żerowania i szkodliwość 

W końcu maja i w czerwcu chrząszcze ogrodnicy niszczylistki żerują na liściach różnych 

roślin (np. truskawkach, malinach, jabłoniach, wiśniach i innych), wygryzając w nich dziury 

po środku albo z brzegu blaszki liściowej. Mogą też uszkadzać owoce, np. truskawki, 

zawiązki jabłoni, wyjadając nieregularne dość głębokie dziury. Okres przebywania 

chrząszczy na roślinach trwa kilka – kilkanaście dni. Szkodliwe są także pędraki, które 

odżywiają się korzeniami roślin głównie traw, zbóż i chwastów. W uprawach sadowniczych 

pędraki ogrodnicy niszczylistki mogą być groźne głównie na plantacjach truskawek 

(Łabanowska i Olszak 2003). Lokalnie spotyka się od kilku do kilkudziesięciu larw na 1 m
2
 

pola. Uszkodzone rośliny słabo rosną, a nawet zamierają. W uprawach sadowniczych pędraki 

ogrodnicy powodują zdecydowanie mniejsze szkody niż pędraki chrabąszcza majowego 

i chrabąszcza kasztanowca (Łabanowska 2006). Odróżnienie młodych pędraków chrabąszczy 

od pędraków ogrodnicy nisczylistki na polu jest jednak praktycznie niemożliwe. 

Rozwój szkodnika  

Zimują pędraki w glebie i tam wczesną wiosną się przepoczwarczają. Wylot chrząszczy 

rozpoczyna się pod koniec maja. Okres lotu jest krótki (ok. 1 miesiąca), a główny wylot 

chrząszczy odbywa się w ciągu 1-2 tygodni, najczęściej w pierwszej połowie czerwca 

(wykres). Dorosłe osobniki żerują na liściach przez 3–4 tygodnie, najintensywniej latają 

i odżywiają się w dni słoneczne i ciepłe. Pod koniec czerwca każda z samic składa do gleby 

od kilkunastu do 25 jaj (pojedynczo), z których po 3 tygodniach wylęgają się pędraki. Ich 

rozwój trwa rok, czasami dłużej (2 lata). Po przezimowaniu larwy przepoczwarczają się 

wczesną wiosną, a wylot chrząszczy rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca.  
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Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Plantacje należy zakładać na polu wolnym od pędraków, unikając stanowisk po łąkach, 

nieużytkach, pastwiskach i terenach zadarnionych, gdzie samice ogrodnicy niszczylistki 

chętnie składają jaja. Tam, gdzie jest to konieczne, zaleca się odkażać glebę, jak przy 

zwalczaniu pędraków chrabąszcza majowego. 

Przy masowym nalocie chrząszczy na sad lub plantację – w ostatnich dniach maja i na początku 

czerwca – może być niezbędne opryskiwanie roślin. Bardzo ważne jest równoczesne 

opryskiwanie podłoża sadu lub plantacji, gdyż tam także przebywają liczne chrząszcze ogrodnicy. 

Na truskawkach zwalczanie najczęściej jest niemożliwe z powodu dojrzewania pierwszych 

owoców. Na późnych odmianach, wyjątkowo można zastosować preparat o krótkiej karencji. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje występowania ogrodnicy niszczylistki na roślinach sadowniczych należy 

prowadzić od początku maja. Jedną z metod jest wypatrywanie chrząszczy szkodnika na 

krzewach i drzewach owocowych oraz pod drzewami i w międzyrzędziach, np. w murawie, 

gdzie chrząszcze kopulują, a samice składają jaja. Jest to jednak metoda pracochłonna 

i uciążliwa. Trzeba też pamiętać, że chrząszcze są najbardziej aktywne w dni słoneczne 

i ciepłe. Zdecydowanie prostsze jest monitorowanie lotu przy użyciu pułapek z substancją 

wabiącą chrząszcze (Ruther i Mayer 2005; Ruther i Tolasch 2004; Płuciennik i in. 2012). 

Pułapki należy zawiesić w sadzie na początku maja (2-3 pułapki w jednym sadzie). Obecnie 

na polskim rynku są dostępne pułapki typu Unitrap Y/Y/B firmy Biotrap do odłowu 

chrząszczy. Pułapki sprawdza się co 2-3 dni aż do końca czerwca. Każdorazowo należy 

notować datę i liczbę odłowionych chrząszczy. Uzyskane dane pozwolą wyznaczyć dynamikę 

lotu chrząszczy ogrodnicy niszczylistki. Zabieg zwalczający (jeśli jest konieczny) należy 

wykonać w okresie masowego lotu szkodnika.  
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Fot. 1. Chrząszcze ogrodnicy niszczylistki  

(fot. B.H. Łabanowska) 

Fot. 2. Larwa ogrodnicy niszczylistki  

(fot. B.H. Łabanowska)  

 

 
a.  

 
b. 

Fot. 3. Uszkodzenia powodowane przez chrząszcze ogrodnicy niszczylistki 

(fot. a. B.H. Łabanowska, b. Z. Płuciennik) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania chrabąszcza majowego 

(Melolontha melolontha L.)  

 

Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha L.) jest chrząszczem (Coleoptera) z rodziny 

żukowatych (Scarabaeidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Gatunek znany jest w Europie (Keller i Zimmermann 2005). W Polsce chrząszcze są 

powszechne na drzewach liściastych (np. dębie, topoli, osice), lokalnie także na jabłoni, 

wiśni, porzeczce, borówce amerykańskiej. Larwy chrabąszcza majowego zwane pędrakami, 

występują na różnych uprawach, w tym dość często na plantacjach truskawek, wiśni, jabłoni, 

śliw, malin, borówki amerykańskiej, ziemniakach, burakach i warzywach (Kowalska 

i Wierzbowski 2002; Łabanowska 2002, 2003, 2006; Mrówczyński i in. 2004, 2006). Bardzo 

duże szkody chrabąszcz majowy powoduje także w uprawach leśnych, szczególnie 

w szkółkach, ale również w lasach (Malinowski 2007, 2011). Chrabąszcz majowy występuje 

w Polsce zachodniej, ale także środkowej, północnej i wschodniej oraz lokalnie w innych 

rejonach kraju. W zagrożonych rejonach musi być zwalczany (Łabanowska i Olszak 2003). 

Opis szkodnika 

Chrząszcz ma ciało cylindryczne, wydłużone, długości 20-25 mm, barwy czarnej. Pokrywy, 

czyli pierwsza para skrzydeł, czułki (które są duże, wachlarzowate) i nogi są brązowo 

brunatne. Na obu bokach dużego, czarnego odwłoka znajdują się rzędy trójkątnych, białych 

plam. Jaja są żółtawe, wielkości ziarna prosa, składane są przez samice do gleby w złożach po 

25-30 sztuk. Z jaj wylęgają się larwy, powszechnie zwane pędrakami, które pod koniec 

rozwoju osiągają do 50 mm długości. Larwy są białe, później kremowobiałe, wygięte 

w podkówkę, z dużą, brunatną głową i trzema parami silnych nóg tułowiowych.  

Objawy żerowania i szkodliwość 

Owady dorosłe, chrząszcze, zjadają liście na różnych drzewach, co osłabia ich wzrost, mogą 

powodować nawet gołożery. Największe szkody powodują jednak larwy, czyli pędraki, które 

żerują na korzeniach roślin uprawnych. Pędraki żerując na korzeniach, powodują więdnięcie 

i zamieranie roślin (np. truskawek, borówek), a przy licznym występowaniu mogą powodować 

także wypadanie młodych drzew owocowych (np. jabłoni, wiśni). Uszkodzone rośliny więdną 

i zasychają. Łatwo dają się wyrwać z gleby. Na plantacjach truskawek szyjka korzeniowa roślin 

jest podgryziona, a korzenie odgryzione. Zwykle po zniszczeniu jednej rośliny, pędrak wędruje 

do kolejnej w rzędzie. Z roślin sadowniczych najsilniej uszkadzane są truskawki, maliny, borówki 

oraz wiśnie i jabłonie, szczególnie na plantacjach i w sadach założonych w pobliżu lasów, 

w rejonach zagrożonych przez szkodnika (Łabanowska 2003, 2006; Łabanowska i Olszak 2003). 

Najwięcej zniszczonych roślin obserwuje się w najmłodszych nasadzeniach oraz tam, gdzie 

żerują starsze pędraki (dwu- i trzyletnie), które są najbardziej żarłoczne. W rejonach 

występowania szkodnika notowano zamieranie nawet kilkuletnich drzew jabłoni i wiśni. Pędraki 
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zniszczyły tam drobne korzenie oraz ogryzły korę z grubszych korzeni i szyjki korzeniowej, przez 

co roślina nie miała szans na pobieranie wody i składników odżywczych i zasychała.  

Rozwój szkodnika 

Zimują głównie pędraki, ale także dorosłe osobniki w glebie. Chrząszcze wychodzą z gleby 

w końcu kwietnia i w maju (Płuciennik i Łabanowska 2013). Po opuszczeniu gleby są one 

aktywne nocą – żerują głównie na drzewach oraz krzewach liściastych i przelatują na 

sąsiednie uprawy. W ciągu dnia kryją się w koronie drzew liściastych, takich jak dąb, osika 

i inne. Po zapłodnieniu samica składa około 50 jaj (często w grupach po kilka sztuk) w glebie 

na głębokości 15-20 cm. Po 3-4 tygodniach wylęgają się larwy, które całe życie spędzają 

w glebie, żerując na korzeniach roślin, a ich pełny rozwój trwa 3-4 lata.  

W ostatnim roku rozwoju po zakończonym żerowaniu pędraki schodzą do głębszej warstwy 

gleby (około 40-50 cm), gdzie się przepoczwarczają, najczęściej w czerwcu i lipcu. Wylęgłe 

w sierpniu chrząszcze pozostają w glebie do wiosny, w kwietniu przemieszczają się do górnej 

warstwy gleby i następuje ich wylot. Bardzo podobny do chrabąszcza majowego jest chrabąszcz 

kasztanowiec Melolontha hippocastani (L.). Bardzo często występują jednocześnie, a odróżnienie 

pędraków obu gatunków chrabąszczy jest bardzo trudne, zaś w polu praktycznie niemożliwe. 

Próg zagrożenia 

Ze względu na bardzo dużą szkodliwość larw chrabąszcza, progiem zagrożenia na polu przezna-

czonym pod uprawę sadowniczą jest 1 larwa (pędrak) lub więcej przypadająca na 2m
2
 pola. 

Metoda prowadzenia obserwacji  

W połowie kwietnia należy zawiesić w sadzie 2-3 pułapki Unitrap kominowe z dyspenserem 

do odłowu chrząszczy chrabąszcza majowego. Pułapki sprawdza się co 2-3 dni aż do końca 

maja. Każdorazowo należy notować datę i liczbę odłowionych chrząszczy. Uzyskane dane 

pozwolą wyznaczyć dynamikę lotu chrząszczy chrabąszcza majowego i na tej podstawie 

określić optymalny termin zwalczania, jeśli jest ono konieczne w danym sadzie. Niezależnie 

od tego, warto prowadzić dodatkowe obserwacje, wypatrywania chrząszczy na drzewach 

(wczesnym rankiem) lub też obserwować lot chrząszczy w godzinach popołudniowych.  

Ocena występowania pędraków chrabąszcza  

Obecność larw zwanych pędrakami w glebie można sprawdzać przez cały sezon wegetacyjny, 

ale najlepiej taką ocenę wykonać wiosną (kwiecień – maj) lub w drugiej połowie sierpnia i na 

początku września, kiedy larwy są w górnej warstwie gleby.  

Należy pobrać próby gleby (32 próby z 1 ha) z dołków o wymiarach 0,25 x 0,25 m x 0,3 m 

głębokości, przesiać je przez odpowiednie sito lub wyrzucać na płachtę z folii, przeglądać 

dokładnie i liczyć znalezione pędraki. W sierpniu w próbach gleby można znaleźć młode 

pędraki wylęgłe z jaj złożonych wiosną danego roku, a w próbach pobranych z głębszych 

warstw można znaleźć młode chrząszcze, które już wyszły z poczwarek, ale pozostaną 

w glebie do wiosny następnego roku.  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Plantacje truskawek, krzewów owocowych lub sady należy zakładać na polu wolnym od 

pędraków. 

W zagrożonych przez pędraki i drutowce rejonach zaleca się kontrolę ich obecności w glebie. 

Wiosną, w końcu kwietnia lub w lecie − w drugiej połowie sierpnia, na polu przeznaczonym 
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pod uprawę, należy pobrać próbki metodą opisaną powyżej. Jeśli szkodniki są obecne, 

najlepiej byłoby wybrać inne, wolne od nich pole.  

Pędraki można ograniczać, stosując metody agrotechniczne, mechaniczne i uzupełniająco 

chemiczne. Dodatkowo są one ograniczane przez uprawę gryki, która zawiera taniny, 

niekorzystnie wpływające na rozwój pędraków. Kilkakrotne uprawki agrotechniczne ostrymi 

narzędziami (np. glebogryzarka, talerzówka) mechanicznie uszkadzają pędraki (szczególnie 

starsze i większe). Podczas uprawy część z nich jest wybierana i zjadana przez ptaki. Jako 

uzupełniające wskazane jest zwalczanie biologiczne i chemiczne pędraków. Należy je 

wykonać wiosną (kwiecień − maj) lub w drugiej połowie sierpnia, kiedy gleba jest wilgotna, 

a pędraki są w jej górnej warstwie. Zabieg można wykonać jedynie przed założeniem sadu lub 

plantacji, stosując dozwolone do tego celu środki ochrony roślin. Stosuje się je na całą, 

wilgotną powierzchnię gleby (zabieg najlepiej wykonać w dzień pochmurny, a nawet podczas 

mżawki) i bezpośrednio po zabiegu preparat należy przykryć lub wymieszać z glebą, np. 

glebogryzarką, kultywatorem lub innym urządzeniem. 

Obecnie nie ma zarejestrowanych insektycydów do zwalczania tego szkodnika. 

 

  
Fot. 1. Pędraki chrabąszcza majowego  

(fot. B.H. Łabanowska)  

Fot. 2. Chrząszcz chrabąszcza majowego  

(fot. M.Tartanus) 

 
a. 

 
b. 

Fot. 3. Uszkodzenie korzeni przez pędraki chrabąszcza majowego 

 prowadzi do zamierania drzew. (fot. a. G. Łabanowski, b. B.H. Łabanowska) 
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Fot. 4. Plantacja truskawek uszkodzona przez pędraki 

chrabąszcza majowego (wypady roślin)  

(fot. B.H. Łabanowska)  

Fot. 5. Uszkodzona roślina więdnie i zamiera  

(fot. B.H. Łabanowska)  
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Dr Małgorzata Sekrecka 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania kuprówki rudnicy 

(Euproctis chrysorrhoea L.) 

 

Kuprówka rudnica (Euproctis chrysorrhoea L.) należy do rzędu motyli (Lepidoptera), 

rodziny brudnicowatych (Lymantriidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Kuprówka rudnica występuje w całej Europie, lokalnie można ją również spotkać w Ameryce 

Północnej. Szkodnik żeruje na różnych drzewach i krzewach owocowych, parkowych 

i leśnych (Alford 2007; Bertucci 1994). W sadach najczęściej atakuje jabłonie, grusze, śliwy 

i wiśnie (Boczek 1998). 

Opis szkodnika 

Kuprówka rudnica to motyl średniej wielkości, rozpiętość jego skrzydeł osiąga 4 cm. Ciało 

ma białe, z brązowym owłosieniem części końcowej odwłoka. Gąsienica kuprówki rudnicy 

jest szara, pokryta żółtobrunatnymi włoskami oraz widocznymi po bokach ciała dwiema 

czerwonymi i dwiema białymi liniami. Na dziewiątym i dziesiątym segmencie znajdują się po 

2 rude brodawki. Poczwarka w pokrytym włoskami kokonie jest szarobrunatna. Zimują 

gąsienice L3 w gniazdach przyczepionych na końcach pędów. W jednym gnieździe może 

znajdować się od kilkudziesięciu do 200 gąsienic.  

W okresie pękania pąków gąsienice rozpoczynają żerowanie na rozwijających się liściach. 

Żerowanie może trwać do 6 tygodni. Gąsienice przepoczwarczają się w luźnych kokonach 

utkanych wśród liści. Wylot motyli trwa od czerwca do sierpnia. Samica po kopulacji składa jaja 

w złożach na dolnej stronie blaszki liściowej i okrywa je włoskami z odwłoka. Pod koniec lipca 

lub w sierpniu z jaj wylęgają się gąsienice, które po okresie intensywnego żerowania budują 

gniazda zimowe. W ciągu roku występuje jedno pokolenie (Borecki i in. 1983). 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Największe szkody kuprówka rudnica powoduje wiosną. Gąsienice szkodnika żerując na 

rozwijających się liściach i pąkach kwiatowych, mogą doprowadzać do powstawania 

gołożerów. Pozbawione liści drzewa nie plonują, mają bardzo słabe przyrosty i łatwo 

przemarzają. Ponadto włoski pokrywające ciało gąsienic łatwo się łamią i mogą powodować 

silne reakcje alergiczne u ludzi.  

Metoda prowadzenia obserwacji 

Monitorowanie występowania kuprówki rudnicy w sadach owocowych należy rozpocząć 

w okresie zimowym od sprawdzenia obecności w koronach drzew gniazd zimowych tego 

szkodnika. Obserwacje najlepiej wykonać podczas cięcia zimowego. 

Za próg zagrożenia przyjmuje się 1 zimowe gniazdo na 3 m
3
 korony drzewa. 

Monitorowanie należy wykonać w pierwszej kolejności w sadach, w których w latach 

poprzednich stwierdzono uszkodzenia spowodowane przez kuprówkę rudnicę, jak również 

w tych nasadzeniach, które sąsiadują z innymi drzewami liściastymi (szkodnik może bowiem 

migrować z lasu do sadu). 

http://portalwiedzy.onet.pl/67891,,,,brudnicowate,haslo.html
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Zwalczanie prowadzi się tylko w zagrożonych sadach, w których stwierdzono obecność 

gniazd zimowych kuprówki rudnicy.  

W okresie zimowym należy wycinać i palić znalezione gniazda z zimującymi gąsienicami 

kuprówki rudnicy. Zwalczanie chemiczne należy wykonać wiosną (w fazie pękania pąków), 

gdy gąsienice wychodzą z oprzędów zimowych i rozpoczynają żerowanie, oraz w okresie 

występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (zwykle w II połowie lipca). 

Zabiegu nie można opóźniać, gdyż powstające oprzędy gąsienic utrudniają przenikanie cieczy 

opryskowej do szkodnika.  

Pomocne w ograniczaniu szkodnika są ptaki owadożerne. Ich liczebność w sadzie można 

zwiększyć m.in. przez zakładanie na drzewa skrzynek lęgowych.  

W ostatnich latach kuprówka rudnica występuje w sadach rzadko i nie stanowi zagrożenia. 

  
Fot. 1. Motyl 

(http://mothphotographersgroup.msstate.edu/Files1/

JS/300/JS8320b-300.jpg) 

Fot. 2. Gąsienica 
(http://www.insects.ch/php/mhscms/apps/mhsUpl

oader/data/t_news/934/UP_UPL_Image1/de/det/

euproctis_chrysorrhoea_goldafter_browntail_ca

terpillar_cvennes_f_100617_dsc1076.jpg) 

 

 

Fot. 3. Gniazdo zimowe 
(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXKctI

pmlnD0UkOveLMPMGxpEC5YalPL_aG3QB3bMoiI

tsNCo) 
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Dr Zofia Płuciennik,  

Mgr Wojciech Piotrowski   

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania znamionówki tarniówki 

(Orgyia antiqua L.) 

 

Znamionówka tarniówka (Orgyia antiqua L.) jest motylem (Lepidoptera) z rodziny 

brudnicowatych (Lymantridae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Gatunek wielożerny (polifagiczny), może występować na wielu drzewach i krzewach liściastych, 

w tym także na jabłoniach, porzeczkach, malinach (Łabanowski i Soika 2012; Stocki 2001). 

W latach 70-80. XX wieku znamionówka tarniówka była jednym z głównych szkodników 

upraw sadowniczych (Dronka i in. 1976; Lipa i in. 1977).  

Opis szkodnika  

Samica jest bezskrzydła, żółto-szara, owalna, długości około 20 mm. Samiec jest uskrzydlony. 

Jego skrzydła o rozpiętości 25-30 mm mają barwę rdzawo-brązową, z ciemniejszym rysunkiem 

i białą plamką na każdym z nich; druga para skrzydeł jest brązowoczarna. Jajo jest kuliste 

o średnicy do 0,9 mm, ma barwę od brązowo-szarej do różowo-szarej, z ciemniejszym lekko 

zapadniętym środkiem. Gąsienica dorasta do 40 mm, jest popielata, z białymi podłużnymi 

liniami i jasno czerwonymi plamkami na każdym segmencie oraz charakterystycznym 

pióropuszem długich, żółtych włosków. Poczwarka jest błyszcząca, brązowa. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Gąsienice znamionówki tarniówki żerują na liściach roślin żywicielskich od maja do sierpnia. 

Zjadają tkankę liści, pozostawiając rozległe dziury, a przy licznym występowaniu dochodzi 

do gołożeru.  

Rozwój szkodnika  

Znamionówka tarniówka w ciągu roku rozwija dwa pokolenia. Zimują jaja w złożach, na 

kawałku liścia lub na sprzędzionym kokonie poczwarki przyczepionym do pędu. Gąsienice 

wylęgają się w kwietniu – maju i żerują na liściach do czerwca. Po dorośnięciu przepoczwarczają 

się na roślinie. Od lipca pojawiają się motyle letniego pokolenia, które składają jaja w złożach 

na sprzędzionym kokonie poczwarki, na liściu, gałęzi lub pędzie. Wylęgłe gąsienice żerują na 

liściach. We wrześniu następuje przepoczwarczenie. Motyle pojawiają się pod koniec 

września, samice składają jaja, które zimują. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

W ostatnich latach pojawiają się liczne sygnały o ponownym występowaniu znamionówki 

tarniówki w sadach, dlatego w Instytucie Ogrodnictwa wykonano monitoring występowania tego 

szkodnika w sadach zlokalizowanych w różnych rejonach kraju. Do monitoringu wykorzystano 

pułapki z feromonami do wabienia/odłowu samców. We wszystkich monitorowanych sadach 

stwierdzono obecność motyli znamionówki tarniówki, ale w 2013 r. nie obserwowano szkód 

o znaczeniu gospodarczym.  
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W celu monitoringu znamionówki tarniówki, pułapki z feromonem należy zawiesić w sadzie 

około połowy czerwca i sprawdzać na obecność motyli dwa razy w tygodniu, aż do końca 

października. Główny wylot motyli pierwszego pokolenia odbywa się w lipcu, a drugiego we 

wrześniu. Po stwierdzeniu dużej liczby motyli II pokolenia w pułapkach, zabieg zwalczający 

należy wykonać po kwitnieniu – na wylęgające się gąsienice z jaj zimujących. W sadach, 

w których notuje się motyle I pokolenia w lipcu, zabieg zwalczający zaleca się wykonać 

w okresie żerowania gąsienic letniego pokolenia (druga połowa lipca lub pierwsza połowa 

sierpnia). 

Wyk. 1. Dynamika lotu motyli znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua) w 2013 roku 

w Polsce centralnej 

  

  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Zabiegi ochronne prowadzi się tylko w zagrożonych uprawach w okresie żerowania gąsienic 

na liściach. Skuteczne są preparaty o działaniu kontaktowym i wgłębnym. Można też zbierać 

i niszczyć zimujące w złożach jaja szkodnika. 
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Fot. 1. Motyle (♂♂) znamionówki tarniówki  

(fot. W. Piotrowski) 

Fot. 2. Samiec  
(http://istotyzywe.pl/owady/znamionowka-

tarniowka) 

  

Fot. 3. Samica 
(http://www.pyrgus.de/Orgyia_antiqua_en.html) 

Fot. 4. Samica składająca jaja 
(http://www.schmetterling-raupe.de/art/antiqua.htm) 

  

Fot. 5. Złoże jaj zimujących  

(fot. G. Łabanowski) 

   Fot. 6. Gąsienica znamionówki tarniówki  

               (fot. G. Łabanowski) 
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Dr Małgorzata Sekrecka 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania paciornicy gruszowianki 

(Contarinia pyrivora Ril.) 

 

Paciornica gruszowianka (Contarinia pyrivora Ril.) to muchówka (Diptera) z rodziny 

pryszczarkowatych (Cecidomyiidae).  

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Paciornica gruszowianka występuje w Europie, USA, Kanadzie, Australii, Japonii i w Chinach 

(Viollier i Fauvel 1984). W Polsce można ją spotkać na terenie całego kraju (Jaworska i in. 2003). 

Paciornica gruszowianka jest szkodnikiem gruszy (Alford 2007). 

Opis szkodnika 

Jest to mała muchówka, długości około 3 mm, z długimi czułkami i nogami. Swym 

wyglądem przypomina komara. Jaja są białe, wydłużone, widoczne pod lupą. Larwy 

walcowate, beznogie, kremowożółte. Zimują larwy w glebie. Wylot osobników dorosłych 

następuje wczesną wiosną, przed kwitnieniem grusz. Po kilku dniach od wylotu samice 

składają jaja do wnętrza pąków kwiatowych. Wylęgające się z jaj larwy żerują wewnątrz 

zawiązków przez okres około miesiąca. W jednym zawiązku może żerować od kilku do 

kilkudziesięciu larw paciornicy. Wychodzenie i opadanie larw z uszkodzonych zawiązków na 

glebę odbywa się najczęściej do połowy czerwca. Larwy zagrzebują się w glebie, gdzie 

pozostają do wiosny następnego roku (Borecki i in. 1983; Grusze 2010). 

Objawy żerowania i szkodliwość  

Na skutek żerowania larw paciornicy gruszowianki zawiązki owoców początkowo szybciej 

rosną i przybierają kształt „jabłkowaty”. Wkrótce jednak przestają rosnąć, twardnieją, 

czernieją i opadają. W przypadku licznego występowania szkodnika obserwuje się opadanie 

nawet zdrowych zawiązków na skutek ich ogładzania przez silniej rozwijające się zawiązki 

uszkodzone. Najsilniej są uszkadzane odmiany grusz późno kwitnące, np. Faworytka, Generał 

Leclerc, Triumf Packhama. Paciornica gruszowianka może powodować znaczne straty w plonie. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Paciornica gruszowianka niszcząc zawiązki owocowe, powoduje straty w plonie. Po zauważeniu 

uszkodzeń w danym roku jest już za późno na zwalczanie szkodnika. Dlatego konieczne jest 

coroczne przeglądanie zawiązków, by uniknąć ewentualnych strat w roku następnym. 

Lustracje wykonuje się w sadzie gruszowym pod koniec maja lub na początku czerwca. 

Należy przeglądać 10 zawiązków z 20 losowo wybranych drzew każdej odmiany (razem 200 

zawiązków). Próg zagrożenia stanowi 20 uszkodzonych zawiązków. Zwalczanie należy 

wykonać wczesną wiosną następnego roku, w okresie lotu muchówek. Najodpowiedniejszym 

terminem zwalczania paciornicy gruszowianki jest faza zielonego pąka kwiatowego odmian 

grusz średnio wcześnie kwitnących (np. Lukasówka). Przy licznym występowaniu szkodnika 

konieczne jest wykonanie dwóch zabiegów w odstępie 5-7 dni, preparatami dozwolonymi do 

ochrony gruszy (Metodyka Integrowanej Ochrony Gruszy dla Doradców 2013). 
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Fot. 1. Paciornica gruszowianka − owad dorosły 

(fot. K. Jaworska) 

Fot. 2. Uszkodzone zawiązki gruszy na skutek 

żerowania larw paciornicy gruszowianki 

(fot. K. Jaworska) 

 

 

Fot. 3. Uszkodzony zawiązek gruszy ze 

znajdującymi się w środku larwami 

paciornicy gruszowianki (fot. K. Jaworska) 
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Dr Małgorzata Sekrecka 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania pryszczarka gruszowca 

(Dasyneura piri Bouché) 

 

Pryszczarek gruszowiec (Dasyneura piri Bouché) to muchówka (Diptera) z rodziny 

pryszczarkowatych (Cecidomyidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Pryszczarek gruszowiec występuje powszechnie głównie w Europie, jak również w Ameryce 

Północnej i Nowej Zelandii (Kolbe 1982). Rośliną żywicielską szkodnika jest grusza 

(Badowska-Czubik i Olszak 2003). W Polsce może występować na terenie całego kraju. 

Opis szkodnika 

Pryszczarek gruszowiec ma ciało ciemnobrązowe, długości około 2 mm, z długimi czułkami 

i nogami. Dorosłe osobniki przypominają swym wyglądem komara. Jaja są białe, wydłużone. 

Larwy walcowate, beznogie, początkowo białe później pomarańczowe, około 2 mm długości. 

Zimują larwy w glebie. Wylot osobników dorosłych następuje pod koniec kwietnia lub 

w maju. Po kilku dniach od wylotu samice składają jaja w fałdy wierzchołkowych liści. 

Wylęgające się z jaj larwy żerują gromadnie na brzeżnej części liścia. Po zakończonym 

żerowaniu larwy spadają na ziemię i zagrzebują się płytko w glebie. Tam następuje 

przepoczwarczenie. W ciągu roku występują trzy pokolenia szkodnika. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

W wyniku żerowania szkodnika następuje zahamowanie wzrostu liści i deformacja blaszki 

liściowej (brzegi są zawinięte wałeczkowato do środka). Zwinięte w rulony liście są 

początkowo zielone, później brązowieją, ich tkanka staje się twarda. Po zejściu larw do gleby 

brzegi liści czernieją i zasychają. Przyrosty  drzew zostają zahamowane, co jest szczególnie 

niebezpieczne w szkółkach i młodych sadach gruszowych (Borecki i in. 1983; Grusze 2010). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Do monitorowania występowania i przebiegu lotu pryszczarka gruszowca przydatne są żółte 

pułapki lepowe, które należy zawiesić w sadzie gruszowym wczesną wiosną, przed fazą 

białego pąka kwiatowego. Liczba pułapek zależy od wielkości sadu. Najczęściej stosuje się 2-3 

pułapki w sadzie o powierzchni do 2 ha. W większych sadach, szczególnie o zróżnicowanej 

topografii, konieczne jest umieszczenie większej liczby pułapek, w różnych miejscach sadu. 

Pułapki umieszcza się na drzewach na wysokości około 1 m od powierzchni gleby, od strony 

południowej. Co 2-3 dni notuje się liczbę odłowionych much. Pozwala to na ustalenie 

początku lotu szkodnika, maksimum i zakończenia lotu. Na podstawie uzyskanych danych 

można określić obecność i liczebność szkodnika w sadzie oraz wyznaczyć optymalny termin 

zwalczania, w okresie masowego lotu muchówek. Należy pamiętać, że na pułapki, oprócz 

pryszczarka, mogą odławiać się również inne owady. Prawidłowe odróżnienie much 

szkodnika od innych odłowionych gatunków wymaga odpowiedniej wiedzy i praktyki 

(metoda dla profesjonalistów). Bardzo ważne i zdecydowanie łatwiejsze jest notowanie 

pierwszych uszkodzeń liści, które mogą się pojawić już w czasie kwitnienia gruszy. 



27 
 

W młodych sadach gruszowych obecność pryszczarka sprawdza się od maja do czerwca. 

W tym celu na 20 losowo wybranych drzewach należy przeglądać liście na wierzchołkach 

pędów. Próg zagrożenia stanowi 10% wierzchołków z uszkodzonymi liśćmi. 

Do zwalczania szkodnika przystępuje się po zauważeniu pierwszych oznak występowania 

pryszczarka (początek odławiania się na pułapki osobników dorosłych lub pierwsze widoczne 

uszkodzone liście z zawiniętymi brzegami), wykorzystując do tego celu preparaty dozwolone 

do ochrony gruszy przed tym szkodnikiem. Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach. Można 

również mechanicznie usuwać i niszczyć zbędne pędy, na których zauważono pierwsze 

uszkodzenia. Celowe jest usuwanie odrostów korzeniowych, na których pryszczarek ma 

doskonałe warunki do rozwoju (Metodyka Integrowanej Ochrony Gruszy dla Doradców 2013). 

 

 

Fot. 1. Pryszczarek gruszowiec (fot. T. Badowska-Czubik) Fot. 2. Uszkodzony liść na skutek żerowania 

  larw pryszczarka (fot. Z. Płuciennik) 

 

 

Fot. 3. Żółta pułapka lepowa do odłowu much pryszczarka 

gruszowego (fot. T. Badowska-Czubik) 
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Dr Małgorzata Sekrecka 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania owocnicy gruszowej 

(Hoplocampa brevis Klg.) 

 

Owocnica gruszowa (Hoplocampa brevis Klg.) to błonkówka (Hymenoptera) z rodziny 

pilarzowatych (Tenthredinidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Owocnica gruszowa występuje głównie w północnej i środkowej Europie, m.in. na Białorusi, 

Ukrainie i w Mołdawii, w środkowej i południowej europejskiej części Rosji (Vergnani i in. 

2001). W mniejszym nasileniu notowana jest w Azji i Ameryce Północnej (Dustan 1966). 

W Polsce może występować na terenie całego kraju. Rośliną żywicielską szkodnika jest 

grusza (Borecki i in. 1983). 

Opis szkodnika 

Błonkówka owocnicy gruszowej ma ciało długości około 4-5 mm, a rozpiętość jej skrzydeł 

wynosi 10-12 mm. Jaja są owalne, białe, długości 1 mm. Larwy kremowobiałe z brązową głową, 

długości około 16 mm. Zimują larwy w kokonach ziemnych na głębokości 10-20 cm. Wylot 

dorosłych błonkówek przypada na początek kwitnienia grusz. Po kilku dniach od wylotu samice 

składają jaja pojedynczo pod skórkę dna kwiatowego. Jedna samica składa przeciętnie od 30 do 

40 jaj. Po około 6 dniach (w temperaturze 10-18 °C) z jaj wylęgają się larwy i wgryzają się do 

zawiązka owocu. W ciągu roku występuje jedno pokolenie (Grusze 2010). 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Larwa żerując wewnątrz zawiązka gruszy, uszkadza komorę nasienną, w wyniku czego młody 

owoc przestaje się rozwijać i po pewnym czasie opada na ziemię. W przyszypułkowej części 

zawiązka widoczny jest otwór wejściowy larwy wypełniony jej czarnymi odchodami. Jedna 

larwa może uszkodzić kilka zawiązków. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Do monitorowania występowania i przebiegu lotu owocnicy gruszowej bardzo przydatne są 

białe pułapki lepowe, które należy zawiesić w sadzie gruszowym wczesną wiosną, przed fazą 

białego pąka kwiatowego (Maciesiak 2003). Liczba pułapek zależy od wielkości sadu. 

Najczęściej stosuje się 2-3 pułapki w sadzie o powierzchni do 2 ha. W większych sadach, 

szczególnie o zróżnicowanej topografii, konieczne jest umieszczenie większej liczby pułapek, 

w różnych miejscach sadu. Pułapki należy zawiesić na drzewach rosnących na obrzeżach sadu 

oraz w środkowej części kwatery. Pułapki umieszcza się w koronie drzew na wysokości około 

1,5 m, od strony południowej. Co 2-3 dni notuje się liczbę odłowionych błonkówek 

owocnicy. Kontrolę pułapek prowadzi się od końca kwietnia do początku czerwca. 

Każdorazowo notuje się liczbę odłowionych owocnic i usuwa się je z pułapki, co ułatwia 

dalsze obserwacje. Nanosząc na wykres liczbę odłowionych owadów w poszczególnych 

terminach, uzyskuje się przebieg dynamiki lotu szkodnika. Pozwala to na ustalenie początku, 

maksimum i zakończenia lotu szkodnika. Na podstawie uzyskanych danych można określić 

obecność i liczebność szkodnika w sadzie oraz wyznaczyć optymalny termin zwalczania. 
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Jako próg zagrożenia przyjęto 20 owadów dorosłych owocnicy gruszowej odłowionych 

na 1 pułapkę w okresie od początku do końca kwitnienia gruszy.  

Monitoring występowania uszkodzonych zawiązków i larw owocnicy w sadzie należy 

prowadzić po zakończonym kwitnieniu, kiedy pojawią się młode zawiązki owoców. 

Obserwacje te wykonuje się głównie w sadach, w których stwierdzono obecność błonkówek 

w białych pułapkach lepowych. W tym celu należy przejrzeć 4 próby po 100 zawiązków 

owocowych (łącznie 400 sztuk) w sadzie i zanotować liczbę uszkodzonych. Obecność larw 

szkodnika będzie sygnalizowała konieczność monitoringu w następnym roku i przygotowanie 

się do ewentualnego wiosennego zwalczania owocnicy gruszowej preparatami dozwolonymi 

do ochrony gruszy (Metodyka Integrowanej Ochrony Gruszy dla Doradców 2013). 

 

 
 

 
Fot. 1. Owocnica gruszowa 

(http://www.agroatlas.ru/conte

nt/pests/Hoplocampa_brevis/H

oplocampa_brevis.jpg) 

Fot. 2. Uszkodzona gruszka przez 

larwy owocnicy gruszowej 

(fot. T. Badowska-Czubik) 

Fot. 3. Biała pułapka lepowa do 

odłowu owocnicy gruszowej 

(fot. T. Badowska-Czubik) 
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Dr Małgorzata Sekrecka, 

 Mgr Michał Hołdaj 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania podskórnika gruszowego 

(Eriophyes piri Pgst.) 

 

Podskórnik gruszowy Eriophyes piri (Pgst.) jest roztoczem z rodziny szpecielowatych 

(Eriophyidae) 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Podskórnik gruszowy jest gatunkiem kosmopolitycznym i występuje powszechnie niemal na 

całym świecie (Oldfield 1996). W Polsce można go spotkać na terenie całego kraju. Zasiedla 

głównie grusze, rzadziej jabłonie, głóg czy irgę (Gratwick 1992). 

Opis szkodnika 

Podskórnik gruszowy jest niewielkim szpecielem, długości około 0,2 mm o wrzecionowatym 

(robakowatym) kształcie i mlecznym zabarwieniu ciała. Zimujące  w pąkach samice są barwy 

ciemniejszej. Jaja mają wielkość 0,04 mm, natomiast larwy są podobne do osobników 

dorosłych tylko mniejsze. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Podskórnik gruszowy żeruje w pąkach w wyniku czego wiosną rozwijają się z nich 

zdeformowane blaszki liściowe. Po kwitnieniu grusz na liściach pojawiają się jasnozielone 

plamki przemieniające się latem w pęcherzyki, które już w drugiej połowie lata brązowieją. 

Najczęściej na pęcherzykach skórka pęka i powstają  otwory, przez które wnikają roztocze. 

Uszkodzone części rośliny zamierają, zmniejsza się więc powierzchnia asymilacyjna. 

Szpeciel uszkadza również owoce, na powierzchni których powstają małe, czerwonawe 

plamki. Żerowanie licznej populacji podskórnika gruszowego może powodować także 

opadanie zawiązków owocowych, przez co obniża się plonowanie. Podskórnik gruszowy jest 

szczególnie groźny w szkółkach gruszy i młodych sadach (Sekrecka 2013c). Obniża się 

jakość produkowanych drzewek, a tym samym ich przydatność handlowa. Zaatakowane 

drzewka mają małe przyrosty i łatwo przemarzają.  

Rozwój szkodnika 

Samice podskórnika zimują pod 2 i 3 łuską pąków w wierzchołkowej, brązowej ich części, 

rzadziej bliżej nasady. Przy licznym występowaniu szkodnika, w okresie zimy w jednym 

pąku znajduje się nawet do 500 szpecieli. Już w marcu szpeciele przemieszczają się w głąb 

pąków, na zieloną tkankę. W nabrzmiałych pąkach, w kątach rozwijających się liści i przy 

nasadzie ogonków rozwija się pierwsze pokolenie podskórnika. Szpeciele drugiego pokolenia 

żerują na dolnej stronie liścia, a następnie pod skórką liścia, gdzie w maju w powstałych 

pęcherzykach samice składają jaja. Tworzące się na liściach pęcherzyki są wynikiem 

wprowadzania, podczas żerowania szpecieli, śliny z toksycznymi substancjami, które 

powodują zmiany w tkance liści. W lipcu pierwsze samice trzeciego pokolenia opuszczają 

liście i przemieszczają się do pąków w których zimują. Śmiertelność szkodnika podczas zimy 



31 
 

jest zmienna i zależy głównie od temperatury w lutym i marcu. W sezonie wegetacyjnym 

rozwija się do 4 pokoleń tego szkodnika (Badowska i Olszak 2006, Grusze 2010).   

Próg zagrożenia  

Okres bezlistny - 20% pąków z obecnością podskórnika w próbie 10 losowo pobranych 

pędów dwu- lub trzyletnich 

Przed kwitnieniem - średnio 100 osobników podskórnika na rozetę kwiatową 

Tuż po  kwitnieniu - obecność uszkodzonych liści na 20 drzewach/ ha 

Czerwiec-sierpień - obecność uszkodzonych liści na 50 drzewach/ ha 

Metoda prowadzenia obserwacji 

W okresie bezlistnym drzew (luty-marzec) pobrać po jednym dwu- lub trzyletnim pędzie z 10 

losowo wybranych drzew z każdej odmiany. Obecność zimujących samic należy sprawdzać 

głównie pod 2 i 3 łuską pąków kwiatowych i liściowych.  

Przed kwitnieniem – w okresie zielonego pąka i na początku białego pąka kwiatowego - 

obecność podskórnika należy sprawdzać na zielonych częściach rozet lub pod skórką 

powstających pęcherzy (metoda dla profesjonalistów). 

Po kwitnieniu przeprowadza się wizualną ocenę obecności uszkodzonych liści, na 100 losowo 

wybranych drzewach z każdej odmiany gruszy (Metodyka Integrowanej Ochrony Gruszy dla 

Doradców 2013). Obecność i liczba uszkodzonych liści powinna być czynnikiem 

decydującym o podjęciu zwalczania szkodnika wczesną wiosną.  

Z uwagi na bardzo małe rozmiary szpecieli ich liczebność w pąkach lub na liściach można 

ocenić jedynie przy użyciu lupy lub binokularu, które zapewniają powiększenie min. 30-krotne.  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

 Do zwalczania podskórnika gruszowego stosować tylko dozwolone akarycydy. Zabieg 

należy wykonać wczesną wiosną, najlepiej w fazie pękania pąków i powtórzyć w fazie 

zielonego pąka. Wykonanie zabiegu w późniejszym terminie istotnie obniża jego skuteczność, 

gdyż znaczna część szpecieli jest już  pod skórką liścia, gdzie preparat nie dociera. Zabiegi 

należy wykonać sprawnym sprzętem, zapewniającym dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą 

i tylko w koniecznych przypadkach (tj. po przekroczeniu przez szpeciele progu zagrożenia). 

W sadach z małą liczebnie populacją podskórnika gruszowego, zaleca się wycinanie i palenie 

pędów z uszkodzonymi liśćmi. 

Z uwagi na bardzo ograniczony asortyment środków roztoczobójczych niezmiernie ważna jest 

profilaktyka. Nowe nasadzenia należy zakładać ze zdrowego materiału szkółkarskiego, 

pozyskanego z kwalifikowanych szkółek. Przy lokalizacji sadu koniecznie zachować izolację 

przestrzenną (jak najdalej od upraw już zasiedlonych przez szkodnika).  

W biologicznym zwalczaniu podskórnika gruszowego bardzo pomocne mogą być drapieżne 

roztocze z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Mogą one występować naturalnie w 

sadzie. Można je też przenosić z jednego sadu do drugiego wczesną wiosną w opaskach 

filcowych lub w lecie wraz z długopędami ściętymi w zasiedlonym przez drapieżcę sadzie 

(Sekrecka 2013 a i b). 

Dobroczynka w opaskach najlepiej wprowadzać w okresie pękania pąków. Aby obniżyć 

koszty, opaski można w pierwszym roku założyć tylko na część drzew, a w latach następnych, 

po namnożeniu drapieżcy, przenieść go na kolejne drzewa (lub kwatery).  
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Fot. 1. Podskórnik gruszowy − osobniki dorosłe 

na łuskach pąków (fot. M. Sekrecka) 

Fot. 2. Liście z objawami uszkodzeń powstałych na 

skutek żerowania podskórnika gruszowego 

(fot. M. Tartanus) 

 
 

Fot.3. Dobroczynek gruszowiec na liściu  

(fot. M. Sekrecka) 

Fot. 4. Opaska z dobroczynkiem 

(fot. M. Hołdaj) 
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Dr Małgorzata Sekrecka,  

Mgr Michał Hołdaj  

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania wzdymacza gruszowego 

(Epitrimerus piri Nal.) 

 

Wzdymacz gruszowy − Epitrimerus piri (Nal.) jest roztoczem z rodziny szpecielowatych 

(Eriophyidae). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Wzdymacz gruszowy występuje powszechnie w Europie i Ameryce Północnej (Easterbrook 

1978). W Polsce występuje lokalnie na terenie całego kraju. Szczególnie groźny jest 

w szkółkach i młodych sadach (Badowska-Czubik i in. 2002). 

Opis szkodnika 

Wzdymacz gruszowy jest szpecielem o wrzecionowatym kształcie ciała, barwy słomkowożółtej 

lub beżowej, długości 0,1-0,16 mm. Jaja są poduszkowate, błyszczące. Młodsze stadia 

rozwojowe są podobne do osobników dorosłych, ale mniejsze (Sekrecka 2013c). 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Skutkiem żerowania wzdymacza gruszowego jest wyraźne odbarwienie blaszki liściowej oraz 

ordzawienie dolnej strony liści. Przy dużej liczebności szkodnika następuje łódeczkowate 

wyginanie się blaszki liściowej, marszczenie jej brzegów oraz zaginanie do środka. Szpeciele 

mogą żerować również na pąkach kwiatowych i kwiatach, uszkadzając działki kielicha oraz 

zawiązki owoców. Żerowanie wzdymacza gruszowego może doprowadzić do zahamowania 

wzrostu pędów, przedwczesnego opadania liści i zawiązków, ordzawienia owoców i słabszego 

ich wybarwienia (Grusze 2010). 

Rozwój szkodnika 

Zimują samice głównie w fałdach skórki na krótkopędach, pod pierwszą łuską pąków 

i w spękaniach kory. 

Na przełomie marca i kwietnia szpeciele zaczynają zasiedlać rozwijające się pąki i intensywnie 

żerują, a następnie składają jaja, z których wylęgają się nimfy. W okresie późniejszym 

szkodnik przemieszcza się na dolną stronę blaszki liściowej. Wzdymacz gruszowy może 

żerować również na pąkach kwiatowych i kwiatach. W ciągu roku występują trzy pokolenia 

szkodnika. Pierwsze pokolenie pojawia się w połowie maja, drugie w drugiej połowie 

czerwca, a trzecie od połowy lipca do końca lata.  

Próg zagrożenia 

Okres bezlistny − średnio 5 osobników na 1 pąk pędu jednorocznego lub 20 osobników na 10 cm 

bieżących pędu dwuletniego. 

Przed kwitnieniem − średnio 30 osobników wzdymacza na rozetę kwiatowo-liściową. 

Czerwiec-wrzesień − 50% liści uszkodzonych przez wzdymacza gruszowego. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

W okresie bezlistnym drzew (luty − marzec) pobrać po jednym jednorocznym lub dwuletnim 

pędzie z 10 losowo wybranych drzew. Obecność zimujących samic należy sprawdzać głównie 



34 
 

w fałdach skórki na krótkopędach oraz pod pierwszą łuską pąków. Przed kwitnieniem obecność 

wzdymacza należy sprawdzać na zielonych częściach rozet kwiatowo-liściowych (metoda dla 

profesjonalistów). Po kwitnieniu ocenia się wizualnie obecność szkodnika na liściach 20 losowo 

wybranych drzew, kontrolując objawy jego żerowania. Obecność uszkodzonych liści powinna 

być podstawą decyzji o zwalczaniu szkodnika wiosną następnego roku.  

Z uwagi na bardzo małe rozmiary szpecieli, ich liczebność w pąkach lub na liściach można 

ocenić jedynie pod lupą lub binokularem, o powiększeniu minimum 30-krotnym (Metodyka 

Integrowanej Ochrony Gruszy dla Doradców 2013).  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Do zwalczania wzdymacza gruszowego stosować tylko zarejestrowane akarycydy. Zabieg 

należy wykonać na początku fazy białego pąka kwiatowego lub tuż po kwitnieniu. W razie 

potrzeby zabieg powtórzyć po około 3 tygodniach. Zabiegi należy wykonać sprawnym 

sprzętem, zapewniającym dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą i tylko w koniecznych 

przypadkach (tj. po przekroczeniu przez szpeciele progu zagrożenia). 

W sadach z małą liczebnie populacją wzdymacza gruszowego zaleca się wycinanie i palenie 

pędów z uszkodzonymi liśćmi. 

Z uwagi na bardzo ograniczony asortyment środków roztoczobójczych, niezmiernie ważna 

jest profilaktyka. Nowe nasadzenia należy zakładać ze zdrowego materiału szkółkarskiego, 

pozyskanego z kwalifikowanych szkółek. Przy lokalizacji sadu koniecznie zachować izolację 

przestrzenną (jak najdalej od upraw już zasiedlonych przez szkodnika).  

W biologicznym zwalczaniu wzdymacza gruszowego bardzo pomocne mogą być drapieżne 

roztocze z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Mogą one występować naturalnie 

w sadzie. Można je też przenosić z jednego sadu do drugiego wczesną wiosną w opaskach 

filcowych lub w lecie wraz z długopędami ściętymi w zasiedlonych sadach (Sekrecka 2013a,b). 

Dobroczynka najlepiej wprowadzać w opaskach w okresie pękania pąków. Aby obniżyć 

koszty, opaski można w pierwszym roku założyć tylko na część drzew, a w latach następnych, 

po namnożeniu drapieżcy, przenieść go na kolejne drzewa (lub kwatery). Jednak w takich 

sadach do zwalczania innych szkodników należy stosować środki selektywne dla dobroczynka 

gruszowca oraz innych owadów pożytecznych. 
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Fot. 1. Wzdymacz gruszowy − osobniki dorosłe na 

liściu (fot. T. Badowska-Czubik) 

Fot. 2. Ordzawienie owoców powstałe na skutek 

żerowania wzdymacza gruszowego 

(fot. T. Badowska-Czubik)   

 
 

Fot. 3. Dobroczynek gruszowiec (fot. M. Sekrecka)   Fot. 4. Opaska z dobroczynkiem (fot. M. Hołdaj) 
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Dr hab. Beata Meszka prof. nadzw. IO 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania rdzy gruszy 

(Gymnosporangium sabinae Dick. Winter) 

 

Rdza gruszy 

Sprawca: Gymnosporangium sabinae Dick. Winter  

Systematyka: rząd: Pucciniales, rodzina: Pucciniaceae  

Występowanie i rośliny gospodarze 

W Polsce choroba występuje rzadko, głównie w ogrodach przydomowych na gruszach, 

jabłoniach, pigwach, a także ozdobnych i dziko rosnących gatunkach różowatych (Rosaceae). 

Objawy i szkodliwość 

Grzyb poraża najczęściej liście, ale również pąki liściowe, młode pędy i owoce. Porażone 

pędy ulegają zniekształceniu i wkrótce zamierają, owoce zaś opadają. Jeśli choroba występuje 

w dużym nasileniu powoduje przedwczesne opadanie liści i znaczne straty w plonie. 

Osłabione na skutek wczesnej defoliacji drzewa są podatniejsze na przemarzanie oraz 

porażenie przez patogeny pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Pierwsze objawy rdzy na 

gruszy widoczne są w maju, początkowo w postaci małych, pomarańczowożółtych plam na 

górnej stronie liści. Następnie plamy powiększają się i w sierpniu ich wielkość może osiągnąć 

nawet kilkanaście milimetrów (Meszka 2003; Halvor i in. 2007). W części środkowej plam 

tworzą się pomarańczowe spermogonia, które w miarę upływu czasu ciemnieją. Natomiast na 

dolnej stronie liści gruszy w lipcu i sierpniu formują się wypukłe żółte ecja.  

Do odmian podatnych na porażenie należą: Faworytka, Bonkreta Williamsa, Bera Bosca, 

Jules Guyot. Natomiast nieznaczne porażenie obserwowano na odmianach: Paryżanka, Bera 

Hardy, Lukasówka. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Choroba występuje sporadycznie. W czasie monitoringu kilku sadów towarowych, nie 

stwierdzono jej występowania. Objawy choroby obserwowano tylko na pojedynczych 

drzewach w przydomowych ogrodach. 

Obserwacje drzew należy prowadzić w okresie od maja do października, ze szczególnym 

uwzględnieniem miesięcy maj − lipiec, gdy objawy choroby występują w największym 

nasileniu. Należy śledzić zmiany chorobowe głównie na liściach i pędach. Obserwacje należy 

prowadzić w różnych miejscach sadu i w różnych terminach na losowo wybranych 

drzewach wykazujących zmiany chorobowe. Do oceny zdrowotności można zastosować skalę 

bonitacyjną: 

a/ plamistość liści  

0 – brak objawów, 1 – 1-10% powierzchni liścia zajętej przez grzyb; 2 – 10-20%;  

3 – 20-50%, 4 – 50-80%; 5> 80% powierzchni liścia zajętej przez grzyb; 

b/ ogólna zdrowotność roślin 

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba.  
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Rozwój choroby 

Grzyb powodujący chorobę jest dwudomowy, drugim jego gospodarzem (obok gruszy) jest 

jałowiec (Werner i Gołębniak 2009). Na gruszy rozwija się od wiosny do jesieni stadium 

spermogonii i ogników, natomiast na pędach jałowca pospolitego lub sawińskiego (Juniperus 

sabinae) - stadium teleutospor. Wiosną, w kwietniu lub/i w maju, w warunkach wysokiej 

wilgotności powietrza, teleutospory kiełkują, a powstające na nich bazidiospory są źródłem 

infekcji pierwotnych grusz (Juhasova i Praslieka 2002). Proces kiełkowania teleutospor, 

formowania się bazidiospor i zdolność infekowania roślin jest ściśle związany z temperaturą 

i wilgotnością powietrza. Najwięcej zarodników tworzy się w temperaturze 8-10°C, w niższej 

temperaturze proces ten zostaje zahamowany. Aby doszło do słabej infekcji liści czy innych 

organów przez G. sabinae, potrzeba 5-6 godzin o temperaturze 8-10°C, natomiast powyżej 

10°C − tylko 2 godziny. W wyniku porażenia, pierwsze objawy rdzy występują wiosną, ok. 

2 tygodnie po zakażeniu bazidiosporami − na młodych liściach powstają intensywnie 

zabarwione pomarańczowo-czerwone plamy, które stopniowo ciemnieją. Z czasem pojawiają 

się na nich drobne, czarne punkty. Są to spermogonia grzyba. Od spodniej strony liścia tworzą 

one wzniesienia, na których rozwijają się ogniki – wiosenne stadium grzyba, zbudowane 

z dikariotycznej grzybni, w której tworzą się zarodniki ognikowe − ecjospory otoczone 

osłonką, tzw. roestelium. Ogniki rozwijają się przez okres około 4 miesięcy.  

Dlatego na liściach gruszy można je zobaczyć najwcześniej pod koniec lipca lub na początku 

sierpnia. W tym czasie osłonki pękają i uwalniają dojrzałe zarodniki ognikowe, które zakażają 

jałowiec. Cykl rozwojowy rdzy jest niepełny. Nie ma w nim stadium uredospor, czyli zarodników 

rdzawnikowych, które decydowałyby o masowym porażaniu roślin. Prawdopodobnie jest to 

podstawowy czynnik ograniczający rozwój choroby w Polsce. 

Profilaktyka i zwalczanie 

Rdza gruszy nie wymaga specjalnego zwalczania. Opryskiwania przeciwko parchowi gruszy 

skutecznie ograniczają również jej występowanie. Jednak w przypadku corocznego, 

uporczywego pojawiania się choroby, szczególnie na podatnych odmianach gruszy, należy: 

 wykarczować rosnące w pobliżu sadów jałowce, które są źródłem infekcji pierwotnych, 

 wykonywać zabiegi ograniczające źródło infekcji np. wygrabianie, rozdrabnianie liści,  

 w najbardziej zagrożonych uprawach, zabiegi przeciwko parchowi gruszy 

wykonywane wiosną od fazy różowego pąka do około 30 dni po opadnięciu płatków 

kwiatowych, będą ograniczały występowanie rdzy gruszy. 
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Fot. 1. Charakterystyczne objawy rdzy gruszy na 

liściach (fot. B. Meszka) 

Fot. 2. Pomarańczowo-czerwone plamy na liściach 

(fot. B. Meszka) 

  

Fot. 3. Pomarańczowo-żółte plamy rdzy widoczne na 

górnej stronie liści (fot. B. Meszka) 

Fot. 4. Ogniki (ecja) tworzące wzniesienia od 

spodniej strony liścia – wiosenne stadium 

grzyba (fot. B. Meszka) 
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Dr Agata Broniarek-Niemiec 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania dziurkowatości liści 

drzew pestkowych (Clasterosporium carpophilum) 

 

Dziurkowatość liści drzew pestkowych 

Sprawca: Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 

Systematyka: Anamorfy Workowców (Ascomycetes), rodzaj Stigmina (Marcinkowska 2003) 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba występuje na drzewach pestkowych, głównie na śliwach, ale także na czereśniach, 

brzoskwiniach, morelach i wiśniach.  

Objawy i szkodliwość 

Symptomy choroby obserwowane są najczęściej na liściach, na których tworzą się drobne 

plamy, najpierw jasnozielone, później brunatne. Mają one regularny kształt i są wyrównane 

pod względem wielkości, a ich średnica wynosi najczęściej od 1,5 do 5 mm. Z czasem 

obumarła tkanka w miejscu plam wykrusza się i powstaje typowy obraz dziurkowatości liści. 

Silne porażenie liści, może stać się przyczyną ich zamierania i w efekcie może prowadzić do 

defoliacji drzew. Objawy na owocach występują rzadko. Na skórce owoców moreli i czereśni 

mogą czasami tworzyć się drobne, suche, ciemnobrunatne plamy. W miejscu plam skórka 

owoców może pękać. Natomiast objawy na pędach są widoczne wczesną wiosną. Na 

wierzchołkach pędów mogą pojawiać się małe rany i narośla oraz wycieki gumy (Borecki 1990). 

Narośla na zakażonych pędach tworzą się w wyniku wzrostu tkanki regeneracyjnej, 

zasklepiającej ranę. Nekrozy kory najczęściej obserwuje się na pędach brzoskwiń, moreli 

i śliw, bardzo rzadko na wiśniach i czereśniach. Symptomy na liściach, owocach i pędach są 

jednak podobne do objawów innych chorób, np. raka bakteryjnego czy nekrotycznej 

pierścieniowej plamistości wiśni wywoływanej przez wirusa, dlatego każdorazowo konieczna 

jest szczegółowa analiza laboratoryjna w celu ustalenia czynnika sprawczego choroby. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje na drzewach pestkowych, zwłaszcza na śliwach, brzoskwiniach i morelach, 

należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy 

lipiec i sierpień, gdy objawy choroby występują w największym nasileniu. Należy 

obserwować zmiany chorobowe na liściach, owocach i wierzchołkach pędów. Grzyb 

Clasterosporium carpophilum − sprawca dziurkowatości liści drzew pestkowych, wytwarza 

w miejscu plam i ran charakterystyczne zarodniki wyrastające na cienkich, wyprostowanych 

trzonkach konidialnych. Zarodniki wrzecionowatego kształtu są oliwkowe, zbudowane z 3-7 

komórek (Adaskaveg i in. 1990).  

Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach sadu i w różnych terminach na losowo 

wybranych drzewach wykazujących zmiany chorobowe. Z chorych organów, co najmniej 

dziesięciu roślin danej odmiany, należy pobrać próby do badań laboratoryjnych. Wykonanie 

analiz jest niezbędne dla ustalenia czynnika sprawczego choroby.  
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Rozwój choroby 

Grzyb zimuje w postaci zarodników konidialnych lub grzybni w drobnych ranach i naroślach 

na pędach i pomiędzy łuskami pąków (Ram i Bhardwaj 2004). Wiosną zarodniki 

z poprzedniego sezonu, jak również świeże zarodniki powstające na grzybni w ranach kory, 

są przenoszone w kroplach wody na wierzchołki młodych pędów i na tworzące się pąki. 

Zakażają również młode, rozwijające się liście. 

Profilaktyka i zwalczanie 

Dziurkowatość liści drzew pestkowych zwalczana jest najczęściej jednocześnie zabiegami 

przeciwko innym chorobom grzybowym i bakteryjnym. Tylko w niektóre lata i na niektórych 

odmianach, przy wyjątkowo dużym nasileniu choroby w roku poprzednim, konieczne mogą 

być przeciwko tej chorobie dodatkowe 2-3 zabiegi zapobiegawcze przed kwitnieniem i po 

kwitnieniu. Natomiast zabiegi wykonywane w okresie spoczynku drzew i w początkowym 

okresie wegetacji, ograniczają zimowanie zarodników i grzybni. (Borecki i in. 1983).  

 

  

Fot. 1. Objawy dziurkowatości na brzoskwini 
(http://www.target.com.pl/problemy/choroby,343

/dziurkowatosc-lisci-drzew-pestkowych,52.html) 

Rys. 1. Zarodnikowanie konidialne grzyba 

Clasterosporium carpophilum (wg 

Kochmana 1986) 

 

 

Fot. 2. Dziurkowatość liści drzew pestkowych na 

śliwie (fot. A. Broniarek-Niemiec) 
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Dr Zofia Płuciennik,  

Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania śluzownicy ciemnej 

(Caliroa limacina Retz.) 

 

Śluzownica ciemna − Caliroa limacina (Synonimy Eriocampoides limacina Retz., 

Eriocampa adumbrata Kl.) − jest błonkówką z rodziny Tenthredinidae (Pilarzowate). 

Występowanie i rośliny żywicielskie 

Występuje w różnych rejonach świata, w Europie, Azji, w Północnej i Południowej Ameryce, 

Australii i Nowej Zelandii. W Polsce występuje na terenie całego kraju, ale w zmiennym 

nasileniu. W ostatnich latach jest notowana sporadycznie, tylko lokalnie występuje bardziej 

licznie, głównie w nasadzeniach amatorskich lub w uprawach ekologicznych. Szkodnik ten 

zasiedla głównie wiśnie i czereśnie, rzadziej grusze, śliwy i inne drzewa oraz krzewy (Miles 

1935; Fornaciari i Vergnani 2006; Cetin i in. 2008; Bondarenko i in. 1991).  

Opis szkodnika 

Śluzownica ciemna jest błonkówką długości 5 mm, z dwoma parami błoniastych skrzydeł 

o rozpiętości 8-9 mm, a barwa ciała jest czarna. Jaja są lekko zielonkawe, owalne, wydłużone. 

Larwy zielonożółte z czarną głową dorastają do 1 cm, są pokryte czarną śluzowatą substancją 

i wyglądem przypominają ciało ślimaków nagich. Poczwarka jest biaława. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Larwy śluzownicy ciemnej żerują na górnej stronie blaszki liściowej, zeskrobując miękisz. 

W miejscu żerowania pozostaje delikatna siateczka z nerwów (żyłek) oraz dolnej strony 

blaszki liściowej. Silniej uszkodzone liście stopniowo brunatnieją, a drzewo wygląda jakby 

było opalone ogniem. Przy dużej liczebności szkodnika drzewa wcześniej tracą liście, ich 

powierzchnia asymilacyjna się zmniejsza. Osłabione rośliny łatwiej przemarzają podczas zimy. 

Rozwój szkodnika 

W ciągu roku śluzownica ciemna rozwija dwa pokolenia (Miles 1935; Alford 2007; 

Zajanckauskas i Ryliskiene 1979). Larwy drugiego pokolenia zimują w kokonach w glebie 

i przepoczwarczają się wiosną. Błonkówki wylatują w drugiej połowie maja i w czerwcu. 

Samice składają jaja pod skórką liścia na jego dolnej stronie. W jednym liściu można spotkać 

od kilku do nawet 20-30 jaj złożonych przez różne samice. Płodność samic wynosi 50-75 jaj, 

a okres ich inkubacji, w zależności od temperatury, trwa 1-2 tygodnie. Wylęgłe larwy żerują 

na liściach roślin żywicielskich około 4 tygodnie. Błonkówki drugiego pokolenia pojawiają 

się pod koniec lipca. Okres żerowania larw pierwszego pokolenia przypada na czerwiec 

i pierwszą połowę lipca, natomiast drugie pokolenie uszkadza liście drzew w sierpniu. 

Wyrośnięte larwy drugiego pokolenia linieją, pozbywają się śluzu i schodzą do gleby, gdzie 

budują kokon, w którym zimują. 
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Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Zabiegi ochronne prowadzi się tylko w zagrożonych sadach w okresie żerowania larw na 

liściach. Skuteczne są preparaty o działaniu kontaktowym i wgłębnym. Można stosować tylko 

środki zarejestrowane do ochrony wiśni i czereśni. 

Metodyka prowadzenia obserwacji  

W sadach wiśniowych i czereśniowych od czerwca do końca sierpnia należy co 2 tygodnie 

przeglądać po 10 liści na 20 losowo wybranych drzewach (razem 200 liści) na obecność larw 

śluzownicy ciemnej lub uszkodzeń przez nie powodowanych (Fot. 2). Próg zagrożenia dla 

tego szkodnika zostaje przekroczony, gdy w przeglądanej próbie 200 liści stwierdzi się 

obecność 40 larw szkodnika. 

Wyniki lustracji przeprowadzonych w 2014 roku wskazują, że obecnie zagrożenie sadów 

wiśniowych przez śluzownicę ciemną jest niewielkie. 

  

Fot. 1. Larwa śluzownicy ciemnej 

(fot. W. Piotrowski) 

Fot. 2. Śluzownica ciemna − larwy i uszkodzenia 

(fot. W. Piotrowski) 
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Dr Agata Broniarek-Niemiec 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania kędzierzawości liści 

brzoskwini (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) 

 

Kędzierzawość liści brzoskwini 

Sprawca: Taphrina deformans (Berk.) Tul.,  

Systematyka: rząd: Taphrinales, rodzina: Taphrinaceae (Marcinkowska 2003) 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba występuje powszechnie na brzoskwiniach i nektarynach. Obecnie nie ma odmian 

całkowicie odpornych na kędzierzawość, a najczęściej uprawiana w Polsce odmiana 

‘Redhaven’ wykazuje wyjątkowo wysoką wrażliwość na tę chorobę. 

Objawy i szkodliwość 

Objawy choroby występują głównie na liściach, rzadziej na kwiatach, owocach i pędach. 

Pierwsze symptomy pojawiają się na młodych liściach, które są zdeformowane i zgrubiałe. 

W miarę rozwoju liści objawy stają się coraz bardziej wyraziste. Porażone liście są poskręcane 

i nabrzmiałe, początkowo bladozielone, a następnie wskutek zanikania chlorofilu stają się 

karminowe. Zniekształcenia i zmiany barwy mogą występować tylko na małej części blaszki 

liściowej. Na początku lata na porażonych liściach pojawia się charakterystyczny matowy nalot 

o barwie szarobiałej. W końcu czerwca porażone liście ciemnieją, zamierają i przedwcześnie 

opadają. Objawy na kwiatach są trudne do wykrycia, ponieważ porażone kwiaty szybko 

zamierają. Na pędach, przy bardzo silnym porażeniu, można zaobserwować nabrzmiewanie 

miękiszu korowego. Natomiast bardziej wyraźne są objawy na owocach, na których powstają 

małe ranki i niewielkie ciemnoczerwone przebarwienia skórki (Borecki in.1983; Borecki 1990; 

Jones i Sutton 1996). Porażone owoce są drobne i wcześnie opadają z drzew. Drzewa z silnie 

porażonymi liśćmi mają zahamowany wzrost i znacznie łatwiej przemarzają. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Choroba występuje corocznie, choć w różnym nasileniu. Obserwacje na drzewach brzoskwiń 

i nektaryn należy prowadzić w okresie od kwietnia do lipca, ze szczególnym uwzględnieniem 

miesięcy maj i czerwiec, gdy objawy choroby są najbardziej charakterystyczne i występują 

w największym nasileniu.  

Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach sadu i w różnych terminach na losowo 

wybranych drzewach wykazujących zmiany chorobowe. Ocenę zdrowotności sadu należy 

wykonać w maju lub czerwcu, kiedy objawy choroby są najbardziej widoczne, ale przed 

opadaniem skędzierzawionych liści. Ocenę porażenia przeprowadzić na 4-5 drzewach na 

10 losowo wybranych pędach w 4 powtórzeniach (40 pędów). Na każdym pędzie należy 

oznaczyć 10 rozet liściowych. Każdą rozetę ocenić wg skali: 1 − brak objawów, 2 − 0-10%, 

3 − 10-25%, 4 − 25-50%, 5 − powyżej 50% porażonej powierzchni liści w rozecie. 
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Rozwój choroby 

Na porażonych liściach, latem w czasie opadów, powstaje grzybnia z zarodnikami 

workowymi, które pączkując, tworzą liczne zarodniki konidialne. Nie powodują one jednak 

infekcji wtórnych. Otoczone grubą błoną zarodniki workowe i konidialne, przeżywają na 

powierzchni pąków i pędów zarówno okres lata, jak i zimy. Do zakażeń dochodzi dopiero 

bardzo wczesną wiosną, kiedy młode liście są zamknięte jeszcze w nabrzmiewających 

pąkach. Nasilenie choroby w nowym sezonie wegetacyjnym zależy od przebiegu pogody 

zimą i wczesną wiosną. Ciepłe zimy sprzyjają tworzeniu się zarodników grzyba, co powoduje 

zwiększenie zagrożenia wystąpienia choroby wiosną. Czynnikiem sprzyjającym silnym 

infekcjom jest także wilgotna i chłodna wiosna, kiedy przedłuża się okres rozwoju pąków 

i jednocześnie są dogodne warunki do zakażenia (Ram i Bhardwaj 2004; Agrios 2005). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Zasadnicze zwalczanie kędzierzawości liści brzoskwini należy wykonać wczesną wiosną 

w momencie nabrzmiewania pąków kwiatowych. W zależności od przebiegu pogody 

konieczne może być wykonanie 1–3 zabiegów dozwolonymi fungicydami. Ponadto zabiegi 

środkami miedziowymi wykonane po opadnięciu liści lub w okresie zimowych ociepleń 

ograniczają źródło infekcji drzew i wystąpienia choroby, a jednocześnie zabezpieczają rośliny 

przed rakiem bakteryjnym. 

  

Fot. 1. Objawy kędzierzawości liści brzoskwini  

(fot. A. Broniarek-Niemiec) 

 

Fot. 2. Silna deformacja i karminowe przebarwienia 

na liściach brzoskwini  

(fot. A. Broniarek-Niemiec) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania mączniaka prawdziwego 

brzoskwini (Sphaerotheca pannosa (Wallr. ex. Fries) 

 

Mączniak prawdziwy brzoskwini 

Sprawca: Sphaerotheca pannosa (Wallr. ex. Fries) Lév. 

Systematyka: klasa – Ascomycetes, podklasa − Erysiphomycetidae, rząd – Erysiphales, 

rodzina – Erysiphaceae, rodzaj – Sphaerotheca Lév. 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Grzyb Sphaerotheca pannosa poraża różne rośliny z rodzajów Rosa i Prunus. Odmiana 

botaniczna agrofaga S. pannosa var. persicae wykrywana jest najczęściej w niektórych 

rejonach uprawy brzoskwiń (w Polsce: Mazowsze, Śląsk, Wielkopolska). 

Objawy i szkodliwość 

Objawy mączniaka występują na liściach, pędach i owocach. W czasie monitoringu na 

porażonych liściach i owocach należy obserwować obecność białego, mączystego nalotu 

złożonego ze strzępek grzybni, trzonków konidialnych i zarodników konidialnych. Silnie 

porażone liście są zawsze zahamowane we wzroście, ulegają deformacji, często żółkną, 

zasychają i opadają. Na porażonych pędach mączniak występuje początkowo w postaci 

białego nalotu, który z czasem ciemnieje i staje się wełnisty. Porażone pędy są silnie 

zahamowane we wzroście i podobnie jak liście mogą ulegać deformacji. Na zawiązkach 

owoców i młodych owocach objawy mączniaka występują w postaci białych plam. Wraz 

z rozwojem owoców, od rozpoczęcia twardnienia pestki (około 10 tygodni po kwitnieniu), 

skórka w miejscu plam przebarwia się na rdzawy kolor, a następnie staje się brązowa, co 

wiąże się z zanikiem zarodnikowania grzyba. Powierzchnia owoców w tym miejscu staje się 

skórzasta i twarda z tendencją do pękania, a porażone owoce nie nadają się do handlu. 

Przy silnym porażeniu liści następuje redukcja powierzchni asymilacyjnej, a przy defoliacji 

pędów – redukcja tworzenia pąków kwiatowych na następny sezon, wzrost wrażliwości na 

przemarzanie oraz podatności na choroby kory i drewna. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje przeprowadzać wiosną, w czasie rozwoju pędów i pojawiania się pierwszych, 

widocznych objawów mączniaka na liściach. Obserwacjami należy objąć około 10-15 drzew 

wybranych losowo na kwaterze danej odmiany. Drugim ważnym terminem lustracji jest 

przełom maja i czerwca (72/75 BBCH), kiedy objawy choroby pojawiają się na zawiązkach 

owoców, można wówczas ocenić skuteczność ochrony chemicznej i podjąć decyzję odnośnie 

celowości wykonania dalszych zabiegów. 

Do oceny stopnia porażenia liści i owoców przez S. pannosa var. persicae (sprawcę 

mączniaka brzoskwini) należy zastosować skalę bonitacyjną (0-5), gdzie średni stopień 

nasilenia choroby wynosi odpowiednio: 0 – brak objawów, 1 – do 5%, 2 – do 10%, 3 – do 

25%, 4 – do 50%, 5 – powyżej 50% powierzchni liści/owoców z objawami grzybni. 

W każdym powtórzeniu ocenia się 200 losowo wybranych liści i 100 owoców.  
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Rozwój choroby 

Patogen zimuje na porażonych pędach róż i brzoskwiń, w pąkach śpiących w postaci strzępek 

grzybni (Grove 1995). Wiosną na brzoskwiniach strzępki grzyba S. pannosa przerastają 

z wewnętrznych łusek pąków na rozwijające się liście, pędy i zawiązki owoców. Na nich 

tworzą się zarodniki konidialne powodujące kolejne infekcje. Kiełkowanie tych zarodników 

nie wymaga zwilżenia tkanek, ale rozwojowi choroby sprzyjają mgły oraz wysoka wilgotność 

względna powietrza. Najbardziej podatna na porażenie jest młoda tkanka. W miarę starzenia 

się zarówno liście, jak też pędy i owoce stają się odporniejsze na porażenie przez sprawcę 

mączniaka. 

Profilaktyka i zwalczanie 

 Sadzić zdrowe drzewka, w optymalnej rozstawie zapobiegającej nadmiernemu 

gromadzeniu wilgoci w koronach drzew. 

 Wykonywać cięcie prześwietlające sadu i usuwać nadmiar młodych pędów, co zapewni 

lepszą przewiewność koron. 

 Przestrzegać prawidłowego nawożenia azotowego (nadmierne nawożenie sprzyja 

rozwojowi grzyba). 

 Wycinać porażone pędy w celu ograniczenia źródła infekcji. 

 W sadach, w których obserwowano chorobę w dużym nasileniu w poprzednim roku, po 

ukazaniu się pierwszych objawów powinny byś wykonane zabiegi chemiczne, jednak 

obecnie brak fungicydów zarejestrowanych przeciwko chorobie.  

  

Fot. 1. Objawy mączniaka prawdziwego brzoskwini 

na owocu (fot. S. Masny) 

Fot. 2. Objawy mączniaka prawdziwego brzoskwini 

na liściach (fot. S. Masny) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania bakteryjnej plamistości 

drzew pestkowych wywoływanej przez Xanthomonas arboricola pv. pruni 

 

Bakteryjna plamistość drzew pestkowych 

Sprawca: Xanthomonas arboricola pv. pruni 

Systematyka Rząd: Xanthomonadales; Rodzina: Xanthomonadaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawcę choroby opisano po raz pierwszy w Ameryce Północnej. Obecnie jego 

występowanie potwierdzono na prawie wszystkich kontynentach. Poraża  tylko gatunki roślin 

z rodzaju Prunus spp., a zwłaszcza brzoskwinie, śliwy, morele i P. salicina.  

Objawy i szkodliwość 

Objawy mogą występować na wszystkich organach drzew. Plamistość liści jest z reguły 

pierwszym widocznym objawem choroby. Tworzą się na nich małe, jasnozielone najczęściej 

nieregularnego kształtu plamy, które z czasem przyjmują brunatno brązowe zabarwienie. 

Często tkanka w tych miejscach może wypadać. Przy silnym porażeniu liście przedwcześnie 

żółkną i opadają. Na zawiązkach owoców brzoskwini, pojawiają się początkowo małe, 

okrągłe, brązowe powierzchniowe plamy, które z czasem zapadają się i wyglądają jakby były 

nasiąknięte wodą. Plamy są często otoczone jasnozieloną obwódką i przyjmują kształt  cętek. 

W wyniku naturalnego rozrastania się owoców, obserwuje się pękanie tkanki wokół plamy 

prowadzące do uszkodzenia powierzchni owoców. Może temu towarzyszyć pojawienie się 

gumowatych wycieków, szczególnie po deszczu. Na śliwkach występują najczęściej 

zapadnięte czarne lub ciemnobrunatne nekrozy otoczone strefą uwodnionej tkanki. Na 

wierzchołkach pędów i gałęzi, przed pojawieniem się pędów jednorocznych, występują tzw. 

zrakowacenia wiosenne. Plamy są początkowo małe, wodniste, lekko zaciemnione, z czasem 

rozciągają się na długość nawet ok 10 cm, równolegle wzdłuż pędu. W wyniku zakażeń późną 

wiosną i w okresie lata powstają  nekrozy w postaci wodnistych, ciemno-purpurowych plam 

wokół przetchlinek.  

Bakteryjna plamistość drzew pestkowych występuje sporadycznie, a jej rozwojowi sprzyjają 

wysoka wilgotność i wysoka temperatura. Największa szkodliwość choroby zaznacza się na 

owocach; w niektórych sadach i na niektórych gatunkach i odmianach mogą być porażone 

nawet wszystkie owoce. Porażenie liści prowadzi do ich przedwczesnego opadania 

i związanego z tym osłabienia drzew, a w konsekwencji także obniżenia ich odporności na 

mróz (Anonymous, 2003; 2006, Sobiczewski i Schollenberger, 2002). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje drzew brzoskwini, czereśni, wiśni, śliw i moreli powinno się wykonywać 

w miesiącach maj-wrzesień. Obserwacje należy prowadzić pod kątem występowania na 

liściach brunatnych plam otoczonych charakterystycznym ‘halo’. Często plamistości 

gromadzą się na wierzchołkach liści i zlewają się ze sobą szczególnie po okresach deszczowej 

pogody. Silnie porażone liście żółkną i opadają. Na owocach występują małe brązowe plamy 

początkowo powierzchniowe, później stają się rozlegle zapadnięte z wodnistym brzegiem 
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wokół i powodują pęknięcia oraz uszkodzenia owoców w miarę ich wzrostu. Na pędach 

i gałęziach można zaobserwować zrakowacenia, głównie w części wierzchołkowej, początkowo 

małe wodniste, z czasem mogą jednak pokrywać znaczną część pędu, a na śliwach i morelach 

powodować zasychanie całych pędów (Ritchie, 1995; Anonymous, 2003; 2006).    

Obserwacje należy prowadzić na losowo wybranych drzewach w różnych miejscach plantacji 

i różnych terminach oraz na kilku odmianach drzew, gdyż nie wszystkie są w różnym stopniu 

podatne na chorobę. W przypadku śliwy japońskiej objawy są mniej widoczne i ograniczają 

się głównie do zamierania konarów i występowania plam na liściach.  

Zdrowotność drzew tych gatunków powinna być oceniana wg skali bonitacyjnej: 

a/ nekrozy i zrakowacenia zdrewniałych tkanek 

0 – brak, 1 – pojedyncze, małe nekrozy i zrakowacenia, 2 – ponad 5 małych nekroz 

i zrakowaceń lub pojedyncze duże zrakowacenia, 3 – dwa i więcej dużych zrakowaceń 

prowadzących do zasychania całych pędów i gałęzi 

b/ plamistość liści i owoców 

0 – brak, 1 – objawy na pojedynczych liściach/owocach, 2 – objawy na ok. 10% liści, 

3 – objawy na około 30% liści/owoców, 4 – objawy na około połowie liści/owoców, 

5 – objawy na więcej niż połowie liści/owoców na drzewie 

c/ ogólna zdrowotność drzew 

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba  

Należy pobrać próby z co najmniej 10 roślin (z każdej odmiany) z objawami. Próby następnie 

powinny być poddane analizie laboratoryjnej. 

Rozwój choroby 

X. arboricola pv. pruni przezimowuje głównie w przestrzeniach międzykomórkowych kory, 

łyka i w drewnie na pędach, a także w pąkach i bezobjawowo na powierzchni roślin (stadium 

epifityczne). Wiosną bakterie są rozprzestrzeniane z wiatrem i deszczem, a także za 

pośrednictwem innych wektorów jak owady,  na liście, owoce i pędy. Skraplające się mgły 

i rosy sprzyjają rozmywaniu bakterii po powierzchni różnych organów. Okresy bez deszczu 

i z wysokimi temperaturami hamują rozwój choroby (Anonymous, 2003; 2006, Sobiczewski 

i Schollenberger, 2002). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Najważniejsze znaczenie odgrywa tu niedopuszczenie czynnika sprawczego do nowych 

rejonów uprawy drzew pestkowych. Rośliny przeznaczone do sadzenia, a także zrazy do 

uszlachetniania powinny być pobierane tylko z pewnych, zdrowych drzew i pochodzić 

z rejonów wolnych od występowania choroby, najlepiej drzew rosnących w suchych 

regionach. Zbyt silne nawożenie stymulujące silny wzrost pędów i liści, a także brak 

nawożenia osłabiający drzewa sprzyjają rozwojowi bakteryjnej plamistości. W Polsce brak 

jest zarejestrowanych środków chemicznych do ochrony przed bakteryjną plamistością drzew 

pestkowych. 
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Fot. 1. Objawy bakteryjnej 

plamistości drzew 

pestkowych na dojrzałych 

owocach brzoskwini 

http://www.atlasplantpathog

enicbacteria.it/ 

 

Fot. 2. Nekrotyczne plamy na 

liściach brzoskwini 

powodowane przez X. a. pv. 

pruni  

 http://www.atlasplantpathog

enicbacteria.it/ 

 

Fot. 3. Objawy bakteryjnej 

plamistości powodowane na 

owocach śliwy japońskiej 

http://www.atlasplantpathog

enicbacteria.it/ 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania bakteryjnego zamierania 

brzoskwini wywoływanej przez Pseudomonas syringae pv. persicae 

 

Bakteryjne zamieranie brzoskwini 

Sprawca: Pseudomonas syringae pv. persicae 

Systematyka Rząd: Pseudomonadales; Rodzina: Pseudomonadaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawcę choroby wykryto dotychczas na brzoskwiniach i nektarynie we Francji, na 

brzoskwiniach, nektarynie i śliwie japońskiej w Nowej Zelandii oraz na Prunus cerasifera 

w Anglii (Young, 1988; OEPP/EPPO, 2005; Sobiczewski i Schollenberger, 2002). Pomimo 

sprzyjającego klimatu, dotychczas patogena nie stwierdzono w Polsce. 

Objawy i szkodliwość 

Objawy choroby mogą występować na wszystkich organach drzew. Zrakowacenia i nekrozy 

na pędach i gałęziach rozwijają się głównie w okresie jesienno-zimowym. Wczesną wiosną 

pojawiają się wokół śpiących pąków na młodych pędach przebarwienia od 

oliwkowozielonych po jasnobrązowe, które szybko zmieniają się na brązowe z wyraźnie 

zaznaczonym pograniczem między zdrową a chorą tkanką. Znekrotyzowana tkanka 

przebarwia się na kolor pomarańczowo-brunatny, często jest uwodniona, a po brzegach jakby 

nasycona oleistą substancją, natomiast w późniejszym okresie staje się ciemnobrunatna 

i przesycha. Zrakowacenia rozwijające się na gałęziach i pniu mogą doprowadzić do 

zamierania całych drzew. Na porażonych liściach, powstają małe brunatne nekrotyczne 

plamy, otoczone charakterystyczną żółtą obwódką. Z czasem  plamy zasychają i wypadają, 

a liście przyjmują wygląd jakby były przestrzelone. Silnie porażone liście przedwcześnie 

opadają. Na owocach mogą występować małe, nekrotyczne plamki o średnicy 1-2 mm, 

którym często towarzyszy przezroczysta, z czasem brązowiejąca, gumowata wydzielina. 

Nekrotyczne plamy nie obejmują jednak zbyt głęboko miąższu owocu (Sobiczewski 

i Schollenberger, 2002). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje drzew brzoskwini, nektaryny oraz śliwy japońskiej należy prowadzić 

w miesiącach maj-wrzesień, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy lipiec i sierpień, gdy 

objawy choroby występują w największym nasileniu, a także jesienią ponieważ w tym okresie 

może pojawiać się zamieranie wierzchołków gałęzi. Obserwacje należy prowadzić pod kątem 

występowania zamierania gałęzi, uszkodzeń konarów w postaci pojawiających się nekroz, 

zgorzeli i zrakowaceń, małych nieregularnych, wodnistych brązowych plamistości na liściach 

i regularnych, ciemnych tłustych plamistości na owocach, które z czasem mogą obejmować 

większość tkanki owocu powodując zapadłe uszkodzenia z wyciekami. W przypadku śliwy 

japońskiej objawy są mniej widoczne i ograniczają się głównie do zamierania konarów 

i występowania plam na liściach (Young, 1988; OEPP/EPPO, 2005). Obserwacje należy 

prowadzić na losowo wybranych drzewach w różnych miejscach plantacji i różnych 

terminach oraz na kilku odmianach drzew, gdyż nie wszystkie są jednakowo podatne na 

chorobę.  
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Zdrowotność drzew tych gatunków powinna być oceniana wg skali bonitacyjnej: 

 

a/ nekrozy i zrakowacenia zdrewniałych tkanek 

0 – brak, 1 – pojedyncze, małe nekrozy i zrakowacenia, 2 – ponad 5 małych nekroz 

i zrakowaceń lub pojedyncze duże zrakowacenia, 3 – dwa i więcej dużych zrakowaceń 

prowadzących do obumierania drzewa; 

b/ plamistość liści i owoców 

0 – brak, 1 – objawy na pojedynczych liściach/owocach, 2 – objawy na ok. 10% liści, 

3 – objawy na około 30% liści/owoców, 4 – objawy na około połowie liści/owoców, 

5 – objawy na więcej niż połowie liści/owoców na drzewie  

c/ ogólna zdrowotność drzew 

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba  

Należy pobrać próby z co najmniej 10 roślin (z każdej odmiany) z objawami. Próby następnie 

powinny być poddane analizie laboratoryjnej. 

Rozwój choroby 

Źródłem infekcji pierwotnych są bakterie, które przezimowały w porażonych pąkach, 

tkankach wokół śladów po opadłych liściach oraz na pograniczu nekroz i zrakowaceń. 

Zrakowacenia powstałe w okresie jesienno-zimowym mogą prowadzić do zamierania całych 

drzew. Wiosną, w sprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, wysoka 

wilgotność), bakterie rozmnażają się i porażają pędy przez pękające łuski pąków. Bakterie 

przeżywają także na powierzchni drzew, zwłaszcza na liściach, często bez nawiązania 

pasożytniczego stosunku (stadium epifityczne), stanowiąc ważne źródło infekcji w okresie 

jesieni (infekcja przez ślady poliściowe). Główną rolę w rozprzestrzenianiu się bakterii 

stanowi porażony materiał rozmnożeniowy. 

Profilaktyka i zwalczanie 

Najważniejszą rolę o w ochronie przed rakiem bakteryjnym odgrywa profilaktyka. 

W przypadku wystąpienia objawów raka bakteryjnego zaleca się wycinanie porażonych 

fragmentów ze zgorzelami poniżej miejsca widocznej infekcji, z zapasem tkanki pozornie 

zdrowej, np. 10-20 cm. Cięcie fitosanitarne, najlepiej jest wykonać po zbiorach owoców 

w suchy słoneczny dzień. Rany po cięciu powinny być natychmiast zabezpieczone. Ponieważ 

bakterie mogą być przenoszone za pośrednictwem narzędzi do cięcia, należy je odkażać 

zanurzając na kilka sekund w denaturacie lub podchlorynie sodu.  

W Polsce brak jest zarejestrowanych środków przeciwko bakteryjnemu zamieraniu 

brzoskwini.  
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Fot. 1. Brunatne plamy z żółtym halo wokół  

na liściach brzoskwini 

http://www.atlasplantpathogenicbacteria.it/ 

 

Fot. 2. Objawy bakteryjnego zamierania  

na owocach brzoskwini 

http://www.atlasplantpathogenicbacteria.it/ 
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Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO, 

Dr Zofia Płuciennik 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania słonkowca orzechowca 

(Curculio nucum L.) 

 

Słonkowiec orzechowiec (Curculio nucum L.) jest chrząszczem (Coleoptera) z rodziny 

ryjkowcowatych (Curculionidae) 

Występowanie i rośliny żywicielskie  

Słonkowiec orzechowiec jest szkodnikiem leszczyny o bardzo szerokim zasięgu 

geograficznym (Zagaja i Suski 1972; AliNiazee 1998; Milenkowić i Mitrowić 2001; Tuncer 

i in. 2001; Bel-Venner i in. 2009). W Polsce występuje również powszechnie (Łęska 1973; 

Gantner 2001, 2005; Piskornik 1992, 1994; Wojciechowicz-Żytko 2005). 

Opis szkodnika 

Chrząszcz jest oliwkowo-brązowy, wielkości 8 mm. Jego głowa jest zakończona bardzo 

długim zakrzywionym ryjkiem. Jajo jest owalne, średnicy około 0,8 mm, a larwa − beznoga, 

żółtobiała z ciemną głową. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Orzechy uszkodzone przez larwy słonkowca dorastają do normalnej wielkości, ale ich wnętrze 

jest wyjedzone i wypełnione odchodami. Uszkodzone owoce przebarwiają się wcześniej niż 

zdrowe, a po wyjściu larwy, na ich powierzchni widoczne są okrągłe otwory wyjściowe. 

Rozwój szkodnika 

Zimują larwy w glebie. Chrząszcze pojawiają się w końcu maja i w czerwcu, żerują na liściach, 

a samice składają jaja do młodych, miękkich owoców. Larwa żywi się jądrem orzecha. Pod 

koniec sierpnia i we wrześniu larwy kończą żerowanie, wygryzają otwór wyjściowy, spadają na 

ziemię, wwiercają się do gleby, przędą kokony, w których zimują, a wiosną się przepoczwarczają. 

Próg zagrożenia 

Dotychczas nie opracowano progu zagrożenia. Zwykle zwalczanie konieczne jest na 

wszystkich plantacjach produkcyjnych. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje należy rozpocząć około połowy maja. Najłatwiejszym sposobem stwierdzenia 

obecności chrząszczy szkodnika na plantacji byłoby ich odławianie do pułapek z feromonem 

lub substancją wabiącą chrząszcze, niestety obecnie nie ma takich możliwości. Dlatego też 

zaleca się inną metodę. Kontrolę obecności chrząszczy na krzewach należy prowadzić od 

połowy lub od ostatniej dekady maja do końca czerwca co kilka dni. Po wylocie chrząszcze 

żerują na liściach i w tym czasie zaleca się otrząsanie ich z gałęzi na podstawioną płachtę 

entomologiczną, a następnie sprawdzenie w grupie strząśniętych owadów obecności 

chrząszczy słonkowca i określanie ich liczebności. Dla łatwiejszego przeglądania prób 

owadów można do pojemnika włożyć watę nasączoną np. chloroformem.  

Po okresie żerowania i po zapłodnieniu, samice składają jaja, pojedynczo do młodych, 

miękkich jeszcze owoców. W tym czasie należy przeglądać zawiązki owoców w poszukiwaniu 

nakłuć zrobionych pokładełkiem samicy podczas składania jaj oraz jaj wewnątrz owoców. 
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Obserwacje należy prowadzić do końca czerwca. Uzyskane dane pozwolą na określenie 

dynamiki lotu chrząszczy słonkowca orzechowca i wyznaczenie terminu zwalczania szkodnika.  

Pod koniec sierpnia i we wrześniu należy pobierać próby owoców (3-4 próby po 100 owoców 

z plantacji) i przeglądać je w celu sprawdzenia obecności larw słonkowca w orzechach lub 

spowodowanych przez nie uszkodzeń. Owoce uszkodzone przez larwy słonkowca dorastają 

do normalnej wielkości, ale wybarwiają się wcześniej od zdrowych. Po przecięciu podejrzanego 

i uszkodzonego owocu można znaleźć w nim larwę. Jest ona beznoga, żółtobiałej barwy 

z ciemną głową. Jądro owocu jest nadgryzione lub całkowicie zjedzone, a wnętrze wypełniają 

odchody larw. We wrześniu celowe jest również przeglądanie opadłych na ziemię owoców. 

Na uszkodzonych owocach widoczne są niewielkie okrągłe otwory, przez które larwy 

opuściły owoc i zeszły do gleby. 

Uzyskane dane posłużą do określenia procentu uszkodzonych orzechów i będą pomocne przy 

podejmowaniu decyzji o zwalczaniu szkodnika w następnym sezonie wegetacji.  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie  

Zabiegi chemiczne wykonuje się w okresie żerowania chrząszczy na liściach, zanim złożą 

jaja. Zabieg zwalczający jest zwykle konieczny na wszystkich lub na większości 

produkcyjnych plantacji leszczyny. Na plantacjach, gdzie notuje się liczne chrząszcze, może 

być konieczne wykonanie 2-3 zabiegów.  

Do zwalczania zaleca się środki o działaniu kontaktowym, wgłębnym, zarejestrowane do 

ochrony leszczyny.  

  

Fot. 1. Chrząszcz (fot. G.S. Łabanowski) Fot. 2. Larwa (fot. G.S. Łabanowski)   
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Fot. 3. Uszkodzone owoce z otworami, przez które wyszły larwy (fot. B.H. Łabanowska) 
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Dr Agata Broniarek-Niemiec 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania moniliozy leszczyny 

(Monilinia coryli Schellenb. Honey) 

 

Monilioza leszczyny 

Sprawca: Monilinia coryli Schellenb. Honey. 

Systematyka: Rząd − Helotiales, Rodzina − Sclerotiniaceae, Rodzaj – Monilinia.  

Występowanie i rośliny gospodarze  

Choroba występuje powszechnie we wszystkich rejonach uprawy leszczyny.  

Objawy i szkodliwość  

Pierwsze objawy choroby pojawiają się na zielonych okrywach zawiązków orzechów w postaci 

ciemnobrunatnych, zagłębionych plam. W miarę wzrostu zawiązków, nekrozy rozprzestrzeniają 

się na jasnozielone i miękkie jeszcze orzechy. Na powierzchni porażonych orzechów mogą 

pojawiać się pylące, kremowe brodawki (sporodochia) konidialnego stadium grzyba. Chorobę 

najłatwiej można zauważyć na odmianach, których orzechy mają krótką okrywę owocową (np. 

‘Olbrzymi z Halle’). U odmian długookrywowych (‘Lamberta Czerwony’) niekiedy symptomy 

choroby są widoczne dopiero po rozerwaniu okrywy owocowej. Porażone okrywy i zawiązki 

orzechów gniją i przedwcześnie opadają. Choroba w niektóre lata może zniszczyć nawet 80% 

orzechów (Machowicz-Stefaniak i Zalewska 2000). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Choroba występuje corocznie, choć w różnym nasileniu. Obserwacje na krzewach leszczyny 

należy prowadzić w okresie od czerwca do sierpnia, ze szczególnym uwzględnieniem 

miesięcy lipiec i sierpień, gdy objawy choroby występują w największym nasileniu, ale przed 

masowym opadaniem porażonych zawiązków. Ocenę porażenia przeprowadzić na próbie 

100 losowo wybranych owocostanów z 4-5 krzewów w 4 powtórzeniach. 

Rozwój choroby 

Źródłem choroby są saprotrofityczne formy grzyba zimujące na martwych szczątkach 

porażonych organów, głównie owocostanów. Wiosną w warunkach wysokiej wilgotności 

powietrza tworzą się trzonki konidialne z zarodnikami, które zakażają zielone okrywy 

owoców. Na porażonych okrywach i na niedojrzałych orzechach tworzą się kremowe 

wzniesienia − sporodochia, będące skupiskami trzonków i zarodników konidialnych grzyba. 

W ciągu sezonu dochodzi do wtórnych infekcji rozwijających się owocostanów. 

Intensywnemu zarodnikowaniu M. coryli sprzyja temperatura od 22 °C do 27 °C, co potęguje 

epidemiczne wystąpienie moniliozy orzechów w upalne i wilgotne lato (Borecki in. 1983; 

Borecki 1990). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Zwalczanie moniliozy leszczyny należy rozpocząć w drugiej połowie maja i powtarzać 

kilkakrotnie, zwłaszcza w okresach wilgotnej pogody, dozwolonymi fungicydami. Należy 

unikać nadmiernego zagęszczenia plantacji, co sprzyja rozwojowi choroby i uniemożliwia 

prawidłowe wykonanie zabiegów chemicznych (Cimanowski i in. 1991). 
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Fot. 1. Objawy moniliozy na okrywach zawiązków 

orzechów (fot. A. Broniarek-Niemiec) 

Fot. 2. Nekrozy na zielonych orzechach leszczyny 

(fot. A. Broniarek-Niemiec) 
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Dr hab. Joanna Puławska prof. nadzw. IO, 

Dr Monika Kałużna 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania bakteryjnej zgorzeli 

leszczyny wywoływanej przez Xanthomonas arboricola pv. corylina 

 

Bakteryjna zgorzel leszczyny 

Sprawca: Xanthomonas arboricola pv. corylina 

Systematyka: Xanthomonadales; Rodzina: Xanthomonadaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawca choroby występuje w prawie wszystkich rejonach uprawy leszczyny w Polsce. 

Objawy i szkodliwość 

Symptomy chorobowe występują na różnych organach rośliny. Są to m.in. zamieranie pąków, 

zarówno liściowych jak i kwiatowych, wokół których powstawały nekrozy i zgorzele. 

Początkowo pojawiają się niewielkie, lekko wypukłe brunatne plamy, najczęściej w kształcie 

elipsy. Po odkorowaniu wyraźnie widoczna jest zbrązowiała tkanka. Nekrozy te z czasem 

powiększają się, a w niektórych przypadkach opanowują cały obwód porażonego pędu 

powodując jego zamieranie. Na liściach obserwuje się oleiste, duże, brunatne plamy, często 

z niewielkim, jasnozielonym halo. Na owocach, zarówno na skorupie, jak i okrywie 

owocowej często widoczne są nieregularne, początkowo uwodnione, a potem brązowe plamki 

i nekrozy. Bakteryjna zgorzel leszczyny jest chorobą groźną szczególnie dla młodych roślin 

(Puławska i in. 2010). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje krzewów leszczyny należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia, ze 

szczególnym uwzględnieniem miesięcy lipiec i sierpień, gdy objawy choroby występują 

w największym nasileniu. Należy obserwować zmiany chorobowe na liściach, pędach 

i owocach leszczyny szczególnie na młodych krzewach (do 4 lat) zwracając szczególną 

uwagę na nekrozy i zgorzele wokół zamarłych pąków na pędach zdrewniałych oraz 

występowanie oleistych brunatnych plam na liściach, często z otaczającym je, jasnozielonym 

przebarwieniem. Na owocach mogą pojawiać się nieregularne, uwodnione brązowe plamki 

i nekrozy (Anonim, 2004). Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach plantacji 

i w różnych terminach na losowo wybranych krzewach wykazujących zmiany chorobowe. Do 

oceny zdrowotności należy zastosować skalę bonitacyjną: 

a/ nekrozy i zrakowacenia zdrewniałych tkanek 

0 – brak, 1 – pojedyncze, małe nekrozy i zrakowacenia, 2 – ponad 5 małych nekroz 

i zrakowaceń lub pojedyncze duże zrakowacenia, 3 – dwa i więcej dużych zrakowaceń 

prowadzących do wyniszczenia krzewu 

b/ plamistość liści i owoców 

0 – brak, 1 – objawy na pojedynczych liściach/owocach, 2 – objawy na ok. 10% liści, 

3 – objawy na około 30% liści/owoców, 4 – objawy na około połowie liści/owoców, 5 

– objawy na więcej niż połowie liści/owoców na krzewie 

c/ ogólna zdrowotność krzewów 

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba  
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Z chorych organów co najmniej 10 roślin (każdej odmiany) należy pobrać próby do badań 

laboratoryjnych. Wykonanie analiz jest niezbędne z powodu braku objawów etiologicznych 

choroby.  

Rozwój choroby 

Bakteria X. arboricola pv. corylina przeżywa okres zimy w zgorzelach i zrakowaceniach, 

które powstały w ubiegłym sezonie. W okresie wegetacji przeżywa również jako epifit na 

powierzchni liści. Patogen poraża rośliny poprzez szparki i inne naturalne otwory, a także 

różnego rodzaju zranienia po zabiegach pielęgnacyjnych, w tym cięciu niesterylnymi 

narzędziami. Bakterie zakażają rośliny systemicznie, ale tylko na pewną odległość od miejsca 

infekcji. Nie porażają korzeni i nie przeżywają w glebie. Patogen rozprzestrzenia się na inne 

części krzewów z kroplami wody, natomiast na duże odległości bakterie przenoszone są 

z materiałem roślinnym. Również z nasion pozyskanych z owoców zbieranych z porażonych 

krzewów mogą rozwijać się porażone siewki. Bakterie mogą przeżywać w chorych opadłych 

liściach przez ponad 4 miesiące (Sobiczewski i Schollenberger, 2002).  

Profilaktyka i zwalczanie 

Zaleca się: 

- usuwać i niszczyć porażone pędy, cięcie powinno być przeprowadzone 60-100 cm poniżej 

dolnej granicy nekrozy; 

- dezynfekować narzędzia (między każdym cięciem narzędzia powinny być zanurzone w 70% 

etanolu); 

- uprawiać odmiany wykazujące mniejszą podatność na chorobę np.: „Negret”, „Gunslebert”, 

„Segorbe”, „Longue d’Espange”, „Merveille de Bollwiller”; 

Bardzo duże znaczenie ma sadzenie i produkcja zdrowego materiału rozmnożeniowego. 

Równie ważnym czynnikiem jest zapewnienie dobrych warunków wzrostu roślin, są one 

wtedy mniej podatne na chorobę. Obecnie żaden z preparatów chemicznych nie jest w Polsce 

zarejestrowany do ochrony leszczyny przed bakteryjną zgorzelą. 

   

Fot.1. Nekroza przy pąku 

(fot. J. Puławska) 

 

Fot. 2. Charakterystyczne objawy 

bakteryjnej zgorzeli na 

okrywie skorupy  

(fot. J. Puławska) 

Fot.3. Brunatne plamy na liściach  

(fot. M. Kałużna) 
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Dr hab. Joanna Puławska prof. nadzw. IO 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania kanciastej plamistości 

liści truskawek wywoływanej przez Xanthomonas fragariae  

 

Kanciasta plamistość liści truskawki 

Sprawca: Xanthomonas fragariae 

Systematyka: Xanthomonadales; Rodzina: Xanthomonadaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawcę choroby wykryto po raz pierwszy w latach 60-ych ubiegłego wieku w Ameryce 

Północnej na roślinach truskawki, a w kolejnych latach stwierdzono jego występowanie na 

większości kontynentów w uprawach tej rośliny. W Polsce jak dotąd nie potwierdzono 

obecności patogena (Anonim, 2006).   

Objawy i szkodliwość 

Na liściach choroba objawia się początkowo w postaci małych, nieregularnych, uwodnionych, 

brunatno-czerwonych plam rozwijających się po spodniej stronie blaszki liściowej. Plamy 

mogą powiększać się i zlewać tworząc rozleglejsze nekrotyczne obszary, rozprzestrzeniające 

się także na górną stronę liścia. Z czasem na liściach pojawiają się kanciaste, duże 

nieregularne nekrozy i niekiedy ciemne uwodnione unerwienia liści. Plamy są zwykle 

błyszczące z powodu występowania na nich śluzu bakteryjnego. Z czasem wysychają 

i ulegają rozerwaniu, przez co porażony liść może mieć postrzępiony wygląd. 

Charakterystyczne przeświecające plamy na liściach, oglądane w świetle przechodzącym, są 

ważną cechą diagnostyczną choroby. Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki 

powoduje ograniczenie wzrostu roślin, zmniejszenie plonu, ale raczej nie wyniszcza roślin. 

Straty z powodu choroby są trudne do dokładnego oszacowania i z pewnością są one różne 

w różnych rejonach uprawy truskawki (Sobiczewski, 2006). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje roślin truskawki należy prowadzić w miesiącach maj-wrzesień, gdy objawy 

choroby występują w największym nasileniu. W maju i czerwcu obserwacje należy prowadzić 

pod kątem występowania uwodnionych, brunatnoczerwonych plam rozwijających się na 

dolnej stronie blaszki liściowej. W późniejszych miesiącach należy zwracać uwagę na 

powiększające i zlewające się plamy, tworzące rozleglejsze obszary nekrotyczne, 

rozprzestrzeniające się także na górną stronę blaszki liściowej, a także na duże, nieregularne, 

kanciaste nekrozy i zabarwienie unerwienia liści, które staje się ciemne i uwodnione 

(Kennedy i King, 1962; Anonim, 2006). Objawy na liściach należy obserwować pod światło 

w poszukiwaniu charakterystycznych przeświecających plam o kanciastym kształcie. 

W sierpniu i wrześniu należy obserwować również występowanie wysychających, 

postrzępionych liści.   

Zdrowotność roślin truskawki powinna być oceniana wg skali bonitacyjnej: 

a/ plamistość liści  

0 – brak, 1 – objawy na pojedynczych liściach/owocach, 2 – objawy na około 10% 

liści, 3 – objawy na około 30% liści, 4 – objawy na około połowie liści, 5 – objawy na 

więcej niż połowie liści  

b/ ogólna zdrowotność roślin truskawki 

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba 
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Rozwój choroby 

Patogen zimuje w resztkach roślinnych lub na powierzchni pozostałych liści, z których może 

zakażać młode liście truskawki wiosną. Nie ma zdolności przeżywania w glebie bez rośliny-

gospodarza. Infekcja roślin, szczególnie młodych rosnących liści, następuje przez szparki 

i zranienia. Nekrozom rozwijającym się na liściach i innych częściach roślin może 

towarzyszyć wyciek bakteryjny będący źródłem infekcji wtórnych, do których może 

dochodzić w ciągu całego okresu wegetacji. Warunki wysokiej wilgotności sprzyjają 

systemicznemu rozprzestrzenianiu bakterii - zakażeniu ulegają wtedy korony rozłogów, co 

prowadzi do zamierania całych roślin. Bakterie przemieszczają się w przestrzeniach 

międzykomórkowych tkanki przewodzącej powodując utrudnienia w przewodzeniu wody 

i składników pokarmowych. Rozprzestrzenianie patogena na plantacji zachodzi za 

pośrednictwem deszczu i nawadniania typu deszczowania oraz wiatru i porażonego materiału 

roślinnego. Rośliny mogą być zakażone, ale nie wykazywać objawów chorobowych 

(porażenie latentne) (Anonim 2006, Sobiczewski i Schollenberger, 2002). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Ochrona truskawek przed kanciastą plamistością obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę, 

a zwłaszcza używanie zdrowego materiału rozmnożeniowego i unikanie warunków 

sprzyjających rozprzestrzenianiu patogena i rozwojowi choroby. W celu eradykacji choroby 

porażone rośliny należy usunąć i spalić; do pracy używać wydezynfekowanych narzędzi; 

stosować zmianowanie. Na polach, na których rosły porażone rośliny truskawki, unikać 

sadzenia przez co najmniej 5 lat truskawek i gatunków innych roślin, które mogą być 

zakażane. Zaleca się zastąpienie nawadniania plantacji za pomocą deszczowni nawadnianiem 

kroplowym. Obecnie brak jest w Polsce zarejestrowanych preparatów chemicznych do 

ochrony truskawki  przed kanciastą plamistością liści. 
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Fot. 1. Kanciaste nekrozy na liściach (fot. J. Puławska) 
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Porzeczka czarna    
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Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO, 

Mgr Wojciech Piotrowski 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania owocnicy porzeczkowej 

(Bacconematus pumilio Konow) 

 

Owocnica porzeczkowa (Bacconematus pumilio Konow) jest błonkówką z rodziny 

pilarzowatych (Tenthredinidae).  

Występowanie i rośliny żywicielskie  

Owocnica porzeczkowa notowana była w Finlandii od 1917 roku (Hukkinen 1921, 1922, 

Vappula 1935), uszkadzała nawet 40-50% owoców (Vappula 1962). W europejskiej części 

dawnego ZSRR znana była od 1930 roku (Sawzdarg 1960). W Polsce pierwsze uszkodzenia 

notowano w 1968 roku. Jej obecność była potwierdzona w 1979 roku w rejonie Łomży 

(Łabanowska 1989, Łabanowska i Tkaczuk 1990; Łabanowska i in. 1991). Pod koniec lat 

osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczniejszy pojaw 

owocnicy porzeczkowej obserwowano w rejonie Łomży i Siedlec. Lokalnie w latach 

osiemdziesiątych, na niektórych plantacjach owocnica niszczyła nawet 65% owoców. W tym 

czasie opracowano biologię szkodnika i prowadzono pierwsze doświadczenia ze zwalczaniem 

(Tkaczuk 1994; Łabanowska i in. 1991), co ograniczyło populację szkodnika. W ostatnich 

latach sporadycznie pojawiały się informacje o występowaniu owocnicy porzeczkowej 

w Polsce.  

Opis szkodnika  

Ciało owocnicy porzeczkowej ma wielkość około 5 mm, żółtobrązową barwę, zaś jej skrzydła 

są żółte i przezroczyste. Głowa jest żółtobrązowa, pokryta żółtymi włoskami. Jajo jest 

owalne, gładkie, białe, długości około 0,8 mm. Larwa pomarszczona, wydłużona, brudnobiała 

z jasnożółtą głową, trzema parami nóg na tułowiu i siedmioma parami na odwłoku, 

wyrośnięta osiąga długość około 11 mm. Poczwarka typu wolnego, biała z czerwonymi 

oczami, długości około 5,3 mm. W sezonie wegetacji rozwija się jedno pokolenie szkodnika. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Larwy owocnicy porzeczkowej uszkadzają zawiązki owoców porzeczki. Owoce te bardziej 

się rozrastają, są żebrowane, nieco zniekształcone, wybarwiają się wcześniej niż zdrowe, co 

można najłatwiej zauważyć w czerwcu. Wyrośnięte larwy opuszczają owoc przez okrągły 

otwór wyjściowy, średnicy około 1 mm, wygryzany tuż przy szypułce. Uszkodzone owoce 

opadają przed zbiorem. Odmiany wcześniej dojrzewające są uszkadzane silniej niż późniejsze, 

np. ‘Roodknop’ była w większym stopniu uszkodzona niż ‘Ojebyn’ i ‘Fertodi’. Na przełomie 

lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku większe uszkodzenia obserwowano 

w rejonie Siedlec. Obecnie pojawiają się sygnały o lokalnym występowaniu szkodnika 

w Polsce centralnej, wschodniej i północnej. 

Rozwój szkodnika 

Zimują larwy owocnicy porzeczkowej w glebie, pod krzewami porzeczki. Owady dorosłe 

pojawiają się tuż przed i na początku kwitnienia porzeczki czarnej. Wylot i lot błonkówek 
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trwa około 2 tygodni. Samica składa średnio 25 jaj w otwarte kwiaty lub w zawiązki 

owocowe. Wylęgłe po kilku dniach larwy żerują w owocach przez 30-36 dni, wyjadają 

nasiona, a później miąższ. Wyrośnięte larwy opuszczają owoc, wygryzając otwór wyjściowy 

przy szypułce, spadają na ziemię i wwiercają się w nią. Okres schodzenia larw do gleby jest 

rozciągnięty w czasie i trwa 2-3 tygodnie. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie owocnicy.  

Próg zagrożenia  

Dotychczas nie opracowano dla niej progów zagrożenia, gdyż występuje lokalnie i niezbyt licznie. 

Metoda prowadzenia obserwacji  

Monitorowanie występowania i przebiegu lotu owadów dorosłych owocnicy porzeczkowej 

najłatwiej prowadzić z użyciem żółtych pułapek lepowych. W tym celu w drugiej połowie lub 

pod koniec kwietnia, tuż przed kwitnieniem krzewów, należy zawiesić 2-3 żółte pułapki na 

1 ha plantacji, zależnie od ukształtowania terenu i jednolitości odmianowej kwater. Pułapki 

umieszcza się bezpośrednio w krzewie na wysokości około 60-80 cm, od strony południowej. 

Lepszym sposobem może być umieszczenie w rzędach krzewów drewnianych kołków i na 

nich umocowanie pułapek tak, aby liście i pędy nie dotykały do powierzchni pułapki pokrytej 

i nasączonej klejem. Pułapki należy sprawdzać co 3-5 dni, notując obecność oraz liczbę 

odłowionych błonkówek owocnicy.  

Każdorazowo z pułapki usuwa się odłowione owady, co ułatwia dalsze obserwacje. Kontrolę 

pułapek prowadzi się zwykle do początku czerwca. Uzyskane dane służą do określenia dynamiki 

lotu szkodnika − początku, maksimum oraz jego zakończenia. Na podstawie przebiegu lotu 

błonkówek owocnicy porzeczkowej można określić optymalny termin zwalczania szkodnika.  

Na plantacjach, na których stwierdzono obecność błonkówek, wskazany jest monitoring 

obecności uszkodzonych owoców. Należy pobrać losowo 4 próby po 100 owoców i sprawdzić 

w nich obecność larw. W okresie kiedy zawiązki owoców osiągają 20-30% końcowej 

wielkości dojrzałych owoców, uszkodzone owoce nie różnią się jeszcze od zdrowych. 

Optymalnym terminem pobierania owoców w celu sprawdzenia obecności uszkodzonych oraz 

larw owocnicy wewnątrz nich jest koniec pierwszej i druga dekada czerwca. Zasiedlone 

owoce z larwami są żebrowane, nieco zniekształcone, wybarwiają się wcześniej niż zdrowe. 

Wewnątrz owocu można znaleźć jedną larwę szkodnika. Uszkodzone jagody osypują się 

przed zbiorem, a więc nie trafiają do pojemników z owocami podczas zbioru.  

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie 

Obecność odłowionych błonkówek owocnicy na pułapkach powinna być sygnałem do 

zwalczania szkodnika. Dotychczas nie opracowano dla niej progów zagrożenia, gdyż występuje 

ona lokalnie i niezbyt licznie. Znalezienie larw szkodnika w owocach będzie sygnalizowało 

konieczność monitoringu w następnym roku i przygotowanie się do ewentualnego zwalczania 

owocnicy porzeczkowej. Zabieg zwalczający powinien być wykonany w okresie lotu 

błonkówek, zanim samice złożą jaja do zawiązków owocowych. Możliwe jest zastosowanie 

środka owadobójczego dozwolonego do ochrony porzeczki i jednocześnie bezpiecznego dla 

pszczół i innych owadów zapylających.  
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Fot. 1. Żółta tablica lepowa z odłowionymi 

błonkówkami w 2012 roku  

(fot. W. Piotrowski) 

Fot. 2. Samica (fot. C. Tkaczuk) 

 

 

Fot. 3. Larwa w uszkodzonym owocu 

(fot. C. Tkaczuk) 

Fot. 4. Owoce z otworami, przez które gąsienice 

wyszły na zewnątrz. (fot. C. Tkaczuk) 
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Malina i Jeżyna    
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania szpeciela jeżynowca 

(Acalitus essigi Hassan) 

 

Szpeciel jeżynowiec (obecna nazwa przebarwiacz jeżynowy) (Acalitus essigi Hassan) jest 

najmniejszym roztoczem z rodziny szpecielowatych (Eriophyidae).  

Występowanie i rośliny żywicielskie  

Szpeciel jeżynowiec jako gatunek uszkadzający jeżynę znany był w Stanach Zjednoczonych już 

na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia (Essig 1925; Massee 1931; Hanson 1933). 

W Europie w latach sześćdziesiątych notowano go w wielu krajach: w Szwajcarii (Mathys 1961), 

w Austrii (Russ 1963 i Böhm 1970), w Niemczech (Krczal 1966, 1969), ale także w Australii, 

Nowej Zelandii i USA (Alford 2007). W Australii był stwierdzony na początku XXI wieku (Scott 

i in. 2008). W Polsce po raz pierwszy został stwierdzony jesienią 1983 roku w sadzie 

Pomologicznym w Skierniewicach (Łabanowski i in. 1990). Obserwacje nad występowaniem 

tego szpeciela na jeżynie uprawnej prowadzili Łabanowska i Suski (1990). Obecność szpeciela 

i uszkodzeń przez niego powodowanych obserwowano na jeżynie uprawnej, także bezkolcowej, 

oraz na dzikorosnącej w lasach i na ich obrzeżach w różnych regionach Polski (Łabanowska dane 

nie publikowane). Według Boczka (dane nie publikowane) szpeciel ten występuje na różnych 

gatunkach z rodzaju Rubus, ale głównie na dzikich i uprawnych jeżynach. Szpeciel ten był 

znajdowany na dziko rosnącej jeżynie przez Michalską i Mańkowskiego (2006). 

Opis szkodnika 

Ciało samicy ma długość 0,16-0,18 mm, jest białe, wydłużone, wrzecionowatego kształtu, 

z dwiema parami nóg, a samiec (można go znaleźć na liściach) jest nieco mniejszy. Samice 

zimujące mają nieco ciemniejszą (lekko słomkową) barwę niż formy letnie. Jaja są maleńkie, 

kuliste. Larwy są podobne do osobników dorosłych, ale mniejsze. 

Objawy żerowania i szkodliwość 

Zimują samice szpeciela pod łuskami pąków, na pędach jeżyny oraz w zmumifikowanych, 

porażonych owocach pozostających na krzewach. Wiosną, w końcu marca lub w kwietniu 

opuszczają pąki lub inne miejsca zimowania, żerują na ukazujących się liściach, na ich dolnej 

stronie pomiędzy włoskami. Tam też składane są jaja i żerują wylęgające się larwy, które 

wysysają soki roślinne, przez co ogładzają roślinę. Przed kwitnieniem roztocze 

przemieszczają się na pąki kwiatowe i kwiaty, żerują na nich oraz na rozwijających się 

pestczakach, kryjąc się u podstawy tworzących się owoców. Szpeciele żerując, wprowadzają 

wraz ze śliną do tkanek rozwijających się pestczaków toksyczną substancję. Sprawia ona, że 

podczas dojrzewania owoców uszkodzona ich część pozostaje twarda, przybiera barwę 

zielonkawo-czerwoną lub jasnoczerwoną. W zależności od ilości żerujących szpecieli 

przebarwiony może być tylko fragment owocu – zwykle u nasady – lub cały owoc. Liczba 

przebarwionych, niedojrzałych owoców zwiększa się w okresie zbioru – późno dojrzewające 

odmiany są najsilniej uszkadzane. Podczas zbioru uszkodzone owoce są jasnoczerwone, 
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twarde i kwaśne, nie mają wartości konsumpcyjnej ani handlowej. Lokalnie straty sięgają 

nawet 90%. Jesienią szpeciele gromadzą się na stożku wzrostu oraz pod łuskami pąków i tam 

zimują. W sezonie wegetacji może rozwinąć się kilka pokoleń szpeciela, które nakładają się 

na siebie, a na jego rozwój duży wpływ ma temperatura powietrza. Szpeciele uszkadzają 

liście i owoce na jeżynie uprawnej, także bezkolcowej, oraz na jeżynie dziko rosnącej. 

Próg zagrożenia  

Z powodu dużej szkodliwości szpeciela przebarwiacza jeżynowego już samo stwierdzenie jego 

obecności, powinno być progiem zagrożenia. Konieczne jest systematycznie przeglądanie 

planacji w poszukiwaniu liści z objawami przebarwienia i szpecieli na dolnej stronie liści, ale 

także sprawdzanie obecności uszkodzonych owoców. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

W okresie zimowym należy sprawdzać obecność zmumifikowanych, uszkodzonych owoców 

pozostawionych na krzewach. Wczesną wiosną, przed lub podczas pękania pąków, należy 

losowo pobrać 4 próby po 15-25 pąków i przeglądać je pod dobrą lupą lub binokularem, 

poszukując samic zimujących pod łuskami pąków i na stożkach wzrostu (metoda dla 

profesjonalistów). Po ukazaniu się liści i przez cały okres wegetacji, w odstępach co  

2-3 tygodnie, należy systematycznie przeglądać liście na krzewach, idąc wzdłuż rzędów. 

Można wówczas zauważyć objawy uszkodzeń powodowanych przez szpeciele, które żerują 

na dolnej stronie liści. W miejscach żerowania pojawiają się mozaikowate przebarwienia. Po 

stwierdzeniu objawów przebarwienia liści, należy je pobrać, a następnie pod lupą lub 

binokularem przeglądać dolną ich stronę w celu wykrycia szpecieli oraz określenia ich 

liczebności. Na dolnej stronie liści można znaleźć osobniki dorosłe, a także jaja i larwy 

szpeciela. Po ukazaniu się pąków kwiatowych szpeciele żerują także w nich, później na 

kwiatach i zawiązkach owoców, wysysając soki roślinne. W tym czasie należy sprawdzać 

wymienione organy generatywne w poszukiwaniu szkodnika. Monitoring uszkodzeń na 

owocach należy prowadzić systematycznie od początku okresu dojrzewania owoców co 7-14 

dni. Należy regularnie przeglądać owoce, w każdym terminie, co najmniej 4 próby po 100 

sztuk z odmiany, i sprawdzać obecność uszkodzonych. 

Czynniki ograniczające, profilaktyka i zwalczanie  

Znalezienie zimujących samic w pąkach jeżyny jest sygnałem do podjęcia zwalczania przed 

kwitnieniem oraz po kwitnieniu jeżyny. Po stwierdzeniu obecności uszkodzonych owoców 

i szpecieli, należy wykonać zwalczanie przed kwitnieniem i po kwitnieniu następnego roku, 

aby nie dopuścić do żerowania szpecieli w pąkach kwiatowych, kwiatach i na zawiązkach 

owoców. Zwalczanie szkodnika może być wykonane środkami dozwolonymi w ochronie jeżyny.  

Bardzo ważna jest także profilaktyka  

Należy sprawdzić sadzonki przed zakupem, czy nie mają na liściach objawów żerowania, 

zdrowe sadzonki gwarantują tylko kwalifikowane szkółki. Plantacje zakładać w izolacji 

przestrzennej, jak najdalej od już zasiedlonych przez szpeciela upraw. Szpeciel przenoszony 

jest z sadzonkami, a na plantacji z zasiedlonych roślin na inne z wiatrem, z kroplami wody, 

przez owady, pajęczaki i człowieka. Wycinać ubiegłoroczne pędy bezpośrednio po 

owocowaniu. Nie pozostawiać uszkodzonych owoców na krzewach. 
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Fot. 1. Uszkodzenia na owocach 

(fot. B.H. Łabanowska) 

Fot. 2. Uszkodzenia na liściach 

(fot. B.H. Łabanowska) 

  

Fot. 3. Uszkodzenia owoców (fot. B.H. Łabanowska) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania zamierania podstawy 

pędów maliny (Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc.) 

 

Zamieranie podstawy pędów maliny 

Sprawca: Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc., anamorfa (stadium konidialne): 

Coniothyrium fuckelii Sacc.) 

Systematyka: rząd: Pleosporales, rodzina: Leptosphaeriaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze  

Choroba znana jest we wszystkich rejonach uprawy i występowania maliny, jednak spotykana 

jest znacznie rzadziej niż przypąkowe zamieranie pędów. Grzyb L. coniothyrium poraża także 

inne krzewy, np. róże. 

Objawy i szkodliwość 

Grzyb L. coniothyrium zakaża pędy maliny tylko przez wszelkiego rodzaju zranienia kory 

(Williamson i Hargreaves 1978). Objawy choroby w roku infekcji są zazwyczaj mało widoczne. 

Niekiedy w wyniku wczesnowiosennych zakażeń młode pędy zamierają w tym samym 

sezonie. Zwykle wyraźne objawy chorobowe ujawniają się w dużym nasileniu dopiero 

w drugim sezonie. Efekt porażenia ran powstałych podczas mechanicznego zbioru malin 

widoczny jest wiosną na dwuletnich pędach, głównie u ich podstawy. Najbardziej 

charakterystyczne objawy chorobowe występują w okresie kwitnienia i dojrzewania owoców. 

Porażone pędy gwałtownie zamierają, liście więdną i brunatnieją, a kwiatostany i owoce 

zasychają. Niekiedy już wczesną wiosną zainfekowane pędy słabiej się rozwijają i zamierają 

zwykle przed dojrzewaniem owoców. Drewno w miejscu porażenia przebarwia się na 

ciemnobrązowo (Fot. 1.), często na znacznych odcinkach, staje się kruche, w wyniku czego 

porażone pędy łatwo się wyłamują. Na martwej, szarej korze pojawiają się czarne, kuliste 

piknidia, z których w warunkach dużej wilgotności wyciekają znaczne ilości zarodników 

konidialnych. Po zaschnięciu „wydzieliny” na korze widoczny jest charakterystyczny czarny 

osad (Bielenin i Meszka 2009). Objawy te występują także wiosną na czopach po wycięciu 

pędów dwuletnich. Na nich grzyb wytwarza niekiedy kuliste, prawie czarne owocniki stadium 

doskonałego — pseudotecja.  

Zamieranie podstawy pędów maliny jest chorobą szczególnie groźną, gdyż w wyniku zasychania 

pędów owoconośnych straty w plonie mogą być ogromne. Masowe występowanie choroby jest 

zawsze ściśle skorelowane z uszkodzeniami pędów, powstałymi na przykład podczas 

mechanicznego zbioru. Również uszkodzenia powodowane przez pryszczarka namalinka 

łodygowego (Resseliella theobaldi) zwiększają znacznie zagrożenie porażenia roślin. 

Rozwój choroby 

Grzyb L. coniothyrium przez cały sezon wegetacyjny infekuje pędy maliny przez wszelkiego 

rodzaju zranienia i uszkodzenia kory. Zimuje w postaci grzybni w porażonych tkankach 

i czopach po wycięciu dwuletnich pędów. Wiosną, na porażonej tkance, grzyb wytwarza 
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piknidia z zarodnikami konidialnymi, które rozprzestrzeniane z deszczem od wczesnej wiosny 

do późnej jesieni stanowią główne źródło infekcji. Zarodniki konidialne są jednokomórkowe, 

kuliste, wielkości 2,5-4 µm, w masie o zabarwieniu oliwkowym do jasnobrązowego 

(Punithalingam 1980).  

Na pozostałych częściach rośliny, po wycięciu porażonych dwuletnich pędów, grzyb wytwarza 

obok piknidiów także pseudotecja, w których w końcu kwietnia i w maju dojrzewają 

zarodniki workowe. Są one 3-komórkowe, wielkości 12-15 µm x 3,5-4,5 µm, o zabarwieniu 

oliwkowo brązowym. Rola tych zarodników jako źródła infekcji pierwotnych nie jest dobrze 

poznana. Grzyb rozwija się w tkance naczyniowej, powodując brązowe przebarwienia 

zasiedlonych części, jednak wyraźne objawy choroby ujawniają się dopiero wiosną w drugim 

roku po zakażeniu pędów. Nasilenie choroby i rozwój patogena są ściśle uzależnione od 

wieku porażonej tkanki i okresu, w którym powstają zranienia (Seemüller i in. 1988).  

W sprzyjających warunkach większość uprawianych odmian maliny może być porażana przez 

grzyb L. coniothyrium. Z danych literaturowych wynika, że amerykańska odmiana Latham 

jest odporna na chorobę (Ellis i in. 1991).  

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje krzewów malin należy prowadzić wiosną na pędach dwuletnich, głównie ich 

podstawy. Grzyb L. coniothyrium zakaża pędy malin tylko przez wszelkiego rodzaju zranienia 

kory, dlatego objawy choroby w roku infekcji są zazwyczaj mało widoczne. Najbardziej 

charakterystyczne objawy chorobowe występują w okresie kwitnienia i dojrzewania owoców. 

Porażone pędy gwałtownie zamierają, liście więdną i brunatnieją, a kwiatostany i owoce 

zasychają. Drewno w miejscu porażenia przebarwia się na ciemnobrązowo, staje się kruche, 

w wyniku czego porażone pędy łatwo się wyłamują.  

Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach plantacji i w różnych terminach na 

losowo wybranych krzewach wykazujących zmiany chorobowe.  

Zdrowotność roślin określa się na podstawie liczby porażonych pędów na 100 losowo 

wybranych w 4 powtórzeniach (w sumie 400), posługując się 6-stopniową skalą bonitacyjną: 

0 – brak nekroz, 1 – nekroza do 2 cm, 3 – nekroza wielkości 6-24 cm, 4 – nekroza >24 cm, 

5 – pęd zamierający lub martwy (Metodyka Integrowanej Ochrony Maliny dla Producentów, 

2013). 

Profilaktyka i zwalczanie: 

W celu zapewnienia warunków ograniczających rozwój choroby, należy: 

 sadzić zdrowe sadzonki, 

 uprawiać odmiany mało podatne lub odporne, 

 uprawiać odmiany owocujące na jednorocznych pędach, co eliminuje występowanie 

choroby, 

 prawidłowo nawozić rośliny azotem, gdyż przenawożenie zwiększa podatność roślin na 

chorobę,  

 odchwaszczać plantację i usuwać nadmiar młodych pędów zagęszczających rzędy, 

 unikać mechanicznego uszkadzania pędów, szczególnie podczas zabiegów uprawowych 

i zbioru, 
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 bezpośrednio po zbiorze owoców wycinać pędy owoconośne − dokładnie, tuż przy 

powierzchni gleby. 

W zwalczaniu chemicznym, dozwolonymi fungicydami, bardzo ważne są zabiegi tuż przed, 

podczas i po zbiorach, oraz po każdym wycinaniu pędów, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na dokładne pokrycie cieczą użytkową dolnych części pędów.  

 

Fot. 1. Nekroza podstawy pędów maliny (fot. B. Meszka) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania mączniaka prawdziwego 

maliny (Sphaerotheca macularis Wallr. ex Fries) 

 

Mączniak prawdziwy maliny 

Sprawca: Sphaerotheca macularis (Wallr. ex Fries) Lind, syn. Sphaerotheca humuli (DC) 

Burr., anamorfa (stadium konidialne): rodzaj: Oidium Link 

Systematyka: rząd: Erysiphales, rodzina: Erysiphaceae  

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba występuje sporadycznie, głównie na plantacjach podatnych odmian maliny. Jeżyny 

charakteryzują się wysoką odpornością na porażenie.  

Objawy i szkodliwość 

Objawy choroby występują głównie na liściach, rzadziej na pędach i owocach. Na górnej stronie 

porażonych liści pojawiają się jasnozielone plamy (Mukerji 1968). W obrębie tych przebarwień, 

ale na dolnej stronie liścia rozwija się biały, mączysty nalot grzybni i zarodników konidialnych. 

Porażone liście są często drobniejsze i węższe od zdrowych. Biały nalot grzybni może pokrywać 

także wierzchołki porażonych pędów. Czasami na starszych plamach, w wojłokowatym nalocie 

grzybni tworzą się drobne, początkowo żółte, później ciemnobrunatne owocniki (chasmotecja). 

Przy silnym porażeniu pędy stają się długie, wąskie, liście na nich są skarłowaciałe i często 

wyginają się ku górze. Niekiedy porażane są także pąki kwiatowe, kwiaty i owoce. W wyniku 

infekcji pogarsza się jakość owoców, a przy silnym porażeniu owoce również pokrywają się 

nalotem grzybni, przez co tracą wartość handlową. Choroba powoduje lokalne straty tylko na 

plantacjach podatnych odmian maliny. Silnie porażone rośliny są zahamowane we wzroście, co 

wpływa na obniżenie wielkości i jakości plonu. W Polsce choroba występuje wyjątkowo rzadko 

(Bielenin i Meszka 2009).  

Metoda prowadzenia obserwacji 

Choroba występuje sporadycznie. W czasie prowadzonego monitoringu na kilku plantacjach 

malin, nie stwierdzono jej występowania.  

Obserwacje krzewów maliny należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia, ze szczególnym 

uwzględnieniem miesięcy czerwiec i lipiec, kiedy objawy choroby występują w największym 

nasileniu. Należy obserwować zmiany chorobowe na liściach i pędach. Na górnej stronie 

porażonych liści pojawiają się jasnozielone plamy, a w ich obrębie na dolnej stronie rozwija 

się biały, mączysty nalot grzybni i zarodników konidialnych. Biały nalot grzybni może 

pokrywać także wierzchołki porażonych pędów. Silnie porażone rośliny są zahamowane we 

wzroście, co wpływa na obniżenie wielkości i jakości plonu (Ellis i in. 1991). 

Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach plantacji i w różnych terminach na 

losowo wybranych krzewach wykazujących zmiany chorobowe. Do oceny zdrowotności 

należy zastosować skalę bonitacyjną: 
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a/ plamistość liści: 0 – brak objawów, 1 – 1-10% powierzchni liścia zajętej przez grzyb; 

2 – 10-20%; 3 – 20-50%, 4 – 50-80%; 5> 80% powierzchni liścia zajętej przez grzyb; 

b/ ogólna zdrowotność roślin: 0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba 

(Metodyka Integrowanej Ochrony Maliny dla Producentów, 2013). 

Rozwój choroby 

Grzyb zimuje głównie w postaci grzybni w pąkach, na wierzchołkach pędów, chociaż 

opisywane są przypadki zimowania otoczni grzyba (chasmotecjów), w których rozwija się jeden 

worek z ośmioma jednokomórkowymi, bezbarwnymi, jajowatymi zarodnikami o wymiarach  

16-21 µm x 12-15 µm. Najczęstszym źródłem pierwotnych infekcji młodych, rozwijających 

się liści jest zimująca grzybnia, a niekiedy także zarodniki workowe rozwijające się 

w zimujących chasmotecjach. Wkrótce po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, 

grzybnia produkuje liczne zarodniki konidialne, które rozprzestrzeniane w powietrzu, 

stanowią źródło infekcji wtórnych w całym sezonie wegetacyjnym (Peterson i Johnson 1928). 

Rozwój i nasilenie choroby zależą ściśle od przebiegu warunków atmosferycznych 

i podatności odmian. Występowaniu mączniaków prawdziwych sprzyja ciepła i sucha pogoda.  

Odmianami szczególnie podatnymi na mączniaka są: ‘Latham’ i ’Glen Clova’. 

Profilaktyka i zwalczanie 

 Sadzić zdrowe rośliny, w optymalnej rozstawie. 

 Systematycznie odchwaszczać plantacje oraz wycinać i usuwać nadmiar młodych 

 pędów, co zapewni lepszą przewiewność plantacji. 

 Prawidłowo nawozić azotem (nadmiar azotu sprzyjają rozwojowi choroby). 

 Ograniczać źródła infekcji przez wycinanie porażonych pędów. 

 Niektóre fungicydy stosowane w ochronie maliny przed szarą pleśnią ograniczają 

 także występowanie mączniaka prawdziwego maliny. 

  
Fot. 1. Objawy mączniaka prawdziwego maliny 

(http://www.fruit.cornell.edu/berrytool/raspberry/leavesstems/Rasppowderymildew.html) 
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                                                 Dr hab. Beata Meszka prof. nadzw. IO, 

Mgr Monika Michalecka 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania przypąkowego 

zamierania pędów maliny (Didymella applanata Niessl. Sacc.) 

 

Przypąkowe zamieranie pędów maliny 

Sprawca: Didymella applanata (Niessl.) Sacc., anamorfa (stadium konidialne): Phoma idaei 

Oudem 

Systematyka: rząd: Pleosporales, rodzina − nieokreślona  

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba jest obserwowana powszechnie we wszystkich rejonach uprawy i występowania 

maliny w Polsce. Szczególnie silnie porażane są maliny czerwone, natomiast czarne − tylko 

w niewielkim stopniu. 

Objawy i szkodliwość 

Grzyb D. applanata poraża przede wszystkim pędy, ale także liście i łuski okrywające pąki. 

Pierwsze objawy choroby, zależnie od przebiegu pogody, widoczne są na początku lub 

w połowie czerwca. Na latoroślach, głównie w dolnej ich części, wokół pąków, u nasady liści 

bocznych tworzą się brunatno-fioletowe plamy. Przebarwienia te powiększają się i wraz 

z rozwojem choroby, stają się rozległe, początkowo ciemnobrązowe, a następnie szare 

i często obejmują cały obwód pędu. W połowie lata na powierzchni plam pojawiają się liczne, 

drobne, czarne punkty − piknidia − będące tworami stadium konidialnego grzyba. Tworzące 

się w nich zarodniki konidialne stanowią źródło wtórnych infekcji (Blake 1980). Jesienią 

w porażonej tkance, w spękaniach kory, tworzą się skupienia pseudotecjów − owocników 

stadium doskonałego grzyba. W wyniku zniszczenia miękiszu korowego przez grzyb, kora 

w porażonych miejscach pęka. Silne spękania i łuszczenie kory obserwuje się głównie na 

pędach dwuletnich. Silnie porażone pędy są zahamowane we wzroście, łuski pąków 

zamierają, a pąki wysychają (Williamson i Dale 1983). Chore pędy stają się podatniejsze na 

mróz, wskutek czego może wystąpić masowe zamieranie pędów wczesną wiosną. Największe 

nasilenie objawów choroby przypada w drugim roku od zakażenia, w okresie kwitnienia 

malin i bezpośrednio po nim, kiedy silnie porażone latorośle zamierają, co prowadzi na wielu 

plantacjach do znacznych strat w plonie, dochodzących nawet do 50% (Meszka 2014).  

Podatność odmian 

Wśród odmian letnich do szczególnie podatnych należą: ‘Malling Seedling’ i ‘Malling 

Promise’, a mniej podatne są odmiany: ‘Malling Rewel’, ‘Canby’ i ‘Beskid’ oraz 

powtarzające owocowanie: ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Pokusa’ i ‘Poranna Rosa’.  

Rozwój choroby 

Wiosną źródłem infekcji pierwotnych nowo wyrastających pędów maliny są zarodniki 

workowe tworzące się w pseudotecjach. Owocniki te powstają w porażonej tkance miękiszowej, 

pod skórką, już w końcu lata, ale proces ich dojrzewania trwa do wiosny następnego roku. 

Pierwsze worki uformowane są niekiedy już późną zimą, natomiast pierwsze, dojrzałe 
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zarodniki workowe widoczne są w workach na przełomie marca i kwietnia. Wiosną, zwykle 

pod koniec kwietnia, uwalniające się na przykład podczas deszczu z kroplami wody zarodniki 

workowe dostają się na młode, wyrastające pędy maliny i zakażają je. Najczęstszym 

miejscem infekcji jest podstawa ogonków liściowych w dolnych partiach pędów, gdzie 

najdłużej utrzymuje się woda (Bielenin i Meszka 2009). 

Zarodniki workowe są wielkości 12-18 µm x 5-7 µm, dwukomórkowe, bezbarwne, owalne, 

z większą komórką górną. Wysiewy tych zarodników trwają do połowy czerwca. Po około 

dwóch tygodniach od pierwszych zakażeń pojawiają się zarodniki konidialne, jako źródło 

infekcji wtórnych. Zarodniki konidialne są jednokomórkowe, bezbarwne, owalne, drobne, 

o wymiarach 4-7 µm x 2-3,5 µm (Punithalingam 1982). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje krzewów maliny należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia, ze 

szczególnym uwzględnieniem lipca i sierpnia, gdy objawy choroby występują w największym 

nasileniu. Grzyb D. applanta poraża przede wszystkim pędy, ale także liście i łuski 

okrywające pąki. Na latoroślach, głównie w dolnej ich części, wokół pąków, u nasady liści 

i bocznych pędów tworzą się brunatno-fioletowe plamy. Przebarwienia te powiększają się 

wraz z rozwojem choroby, stają się rozległe, początkowo ciemnobrązowe, a następnie szare. 

W połowie lata na powierzchni plam pojawiają się liczne, czarne, drobne punkty (piknidia), 

czyli owocniki stadium konidialnego grzyba.  

Obserwacje należy prowadzić w różnych miejscach plantacji i w różnych terminach na losowo 

wybranych krzewach wykazujących zmiany chorobowe.  

Zdrowotność roślin należy oceniać na podstawie liczby porażonych pędów na 100 losowo 

wybranych w 4 powtórzeniach (w sumie na 400), posługując się 6-stopniową skalą 

bonitacyjną: 0 – brak nekroz, 1 – nekroza do 2 cm, 3 – nekroza wielkości 6-24 cm,  

4 – nekroza >24 cm, 5 – pęd zamierający lub martwy (Metodyka Integrowanej Ochrony 

Maliny dla Producentów, 2013). 

Zwalczanie i profilaktyka 

  Sadzić zdrowe rośliny. 

 Uprawiać odmiany mało podatne. 

 Prowadzić maliny przy drutach, co pozwala na szybkie obsychanie pędów i ułatwia 

dokładne pokrycie roślin środkiem ochrony.  

 Prawidłowo nawozić rośliny, zwłaszcza azotem, gdyż zbyt duże dawki tego składnika 

zwiększają podatność roślin na chorobę.  

 Odchwaszczać plantację i usuwać nadmiar młodych pędów zagęszczających rzędy. 

 Na plantacjach nawadnianych lub założonych na żyznej glebie wycinać do końca maja 

wszystkie latorośle. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia wczesnych infekcji i zmniejsza 

presję chorobową. 

 Bezpośrednio po zbiorze owoców usuwać pędy 2-letnie. 

 W zwalczaniu chemicznym bardzo ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową. 

Pierwszy zabieg należy wykonać w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, 

a następne − co 10-14 dni, w zależności od przebiegu pogody i szybkości przyrostu 

młodych pędów. Do zwalczania choroby stosować zarejestrowane fungicydy. Ponadto ze 
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względu na możliwość pojawienia się odpornych form grzyba, środki należące do 

danej grupy chemicznej nie powinny być stosowane częściej niż 2 razy w sezonie.  

 

   

Fot. 1. Nekroza przypąkowa – 

spękania kory w wyniku 

rozwoju choroby (fot. B. 

Meszka) 

Fot. 2. Nekroza pędu rozpoczyna-

jąca się wokół pąka  

(fot. A. Bielenin) 

Fot. 3. Piknidia (czarne punkty) 

grzyba D. applanata  

(fot. A. Bielenin) 
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Dr Hanna Bryk 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania szarej pleśni borówki 

wysokiej (Botrytis cinerea) 

 

Szara pleśń 

Sprawca: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (stadium konidialne Botrytis cinerea 

Pers.) 

Systematyka: rząd: Helotiales, rodzina: Sclerotiniaceae  

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawca choroby jest typowym polifagiem porażającym wiele gatunków roślin uprawnych, 

w tym sadowniczych (m.in. truskawkę, poziomkę, malinę, jabłoń, gruszę, porzeczkę), 

zarówno w okresie wegetacji, jak i w czasie przechowywania owoców. W przypadku borówki 

wysokiej grzyb atakuje kwiaty, liście, pędy i owoce (Bielenin i Meszka 2009). 

Objawy i szkodliwość 

Zakażenie wiosną młodych, niezdrewniałych wierzchołków pędów powoduje ich brunatnienie, 

zakrzywianie i zamieranie (Szmagara 2009). Porażone fragmenty pędów stają się następnie 

szarosrebrne, co może być mylone z objawami uszkodzeń mrozowych. Porażone pojedyncze 

kwiaty lub całe kwiatostany brunatnieją i zasychają. Na liściach tworzą się duże, brunatne, 

nekrotyczne plamy. Owoce gniją, zwłaszcza w okresie przedzbiorczym oraz w trakcie obrotu 

handlowego i przechowywania.  

Choroba o dużej szkodliwości, szczególnie w lata z dużą ilością deszczu w czasie kwitnienia 

i zbiorów. Masowe gnicie owoców może powodować znaczne straty plonu (Bryk 2010). 

Rozwój choroby 

Zakażenie roślin powoduje tylko stadium konidialne grzyba, dlatego przy opisie sprawcy choroby 

powszechnie używa się nazwy Botrytis cinerea. Grzyb zimuje w resztkach roślinnych 

(np. owocach, chwastach) w formie grzybni lub sklerocjów. Wiosną tworzą się zarodniki 

konidialne, które rozprzestrzeniane z wiatrem i podczas opadów zakażają młode tkanki 

borówki. Warunkami sprzyjającymi infekcji jest wysoka wilgotność powietrza (>95%) 

i umiarkowana temperatura (15-20 °C) (Caruso i Ramsdell 1995). Silnie porażone kwiaty 

zazwyczaj zamierają. Z porażonych części okwiatu grzyb może przerastać do rozwijającego 

się owocu, powodując powstawanie nekroz na zielonych, niedojrzałych jagodach. Najczęściej 

jednak zmiany chorobowe w postaci gnicia występują na dojrzewających owocach. Porażone 

mogą zostać także młode liście, głównie na skutek kontaktu z porażonymi częściami kwiatów, co 

objawia się najpierw jako chlorotyczna plama, zmieniająca się później w jasnobrązową 

nekrozę (Caruso i Ramsdell 1995). Na zebranych owocach może dojść do tzw. gnicia 

gniazdowego, ponieważ gnijące owoce pokrywają się strzępkami grzybni z zarodnikami, 

które mogą zakażać sąsiednie owoce. Wszystkie porażone organy rośliny w warunkach 

wysokiej wilgotności powietrza pokrywają się charakterystycznym, szarym nalotem grzybni 

i zarodnikami konidialnymi B. cinerea. 
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Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje należy rozpocząć w okresie wiosennym (IV-V) pod kątem występowania zamierania 

wierzchołków pędów. Należy notować liczbę porażonych pędów w 4 losowo wybranych 

próbach (po 25 pędów w każdej) w różnych częściach plantacji. Pędy z objawami choroby 

należy wycinać i usuwać z plantacji. Porażenie pędów >5% świadczy o dużym źródle infekcji 

stanowiącym zagrożenie dla rozwijających się kwiatów i wskazuje na konieczność chemicznej 

ochrony kwiatów, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody. Kolejną obserwację należy wykonać 

tuż po kwitnieniu, w celu określenia nasilenia zamierania kwiatostanów. Należy notować 

liczbę porażonych kwiatostanów w 4 losowo wybranych próbach (po 100 kwiatostanów 

w każdej) na krzewach rosnących w różnych częściach plantacji. Porażenie kwiatów >5% 

wskazuje na konieczność kontynuacji chemicznej ochrony w okresie wzrostu owoców.  

W czasie zbioru należy ocenić nasilenie szarej pleśni na owocach, licząc gnijące jagody 

w próbie 4 x 100 sztuk. Przy nasileniu choroby >3% owoce nie powinny być przechowywane, 

ani nie powinny pozostawać zbyt długo w obrocie handlowym, ponieważ istnieje 

niebezpieczeństwo ujawniania się infekcji ukrytej i gnicia gniazdowego. 

W przypadku wątpliwości, czy zmienione chorobowo fragmenty borówki wysokiej są 

porażone przez B. cinerea, zebrane próby należy umieścić w pojemniku wyłożonym wilgotną 

bibułą (w celu zapewnienia wysokiej wilgotności powietrza). W takich warunkach, po 2-3 

dniach w temperaturze pokojowej, organy porażone przez B. cinerea pokryją się szarym 

nalotem strzępek grzybni i zarodników (Fot. 2 i 4). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:  

 Sadzenie zdrowych roślin, w optymalnej rozstawie, zapewniającej dobrą wentylację 

krzewów. 

 Prawidłowe cięcie formujące i prześwietlające krzewów. 

 Staranne wycinanie i niszczenie porażonych pędów (szczególnie wiosną, co ogranicza 

źródło dalszych infekcji). 

 Szybkie schładzanie zebranych owoców. 

 Po zbiorze usuwanie z plantacji gnijących, opadłych owoców (ogranicza źródło 

infekcji w następnym roku). 

Ochrona chemiczna 

Należy opryskiwać krzewy w okresie kwitnienia i wzrostu owoców aktualnie zarejestrowanymi 

do tego celu fungicydami (Metodyka Integrowanej Ochrony Borówki Wysokiej dla Doradców 

2013, Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014). Liczbę zabiegów dostosować do 

panujących warunków atmosferycznych; zachować okres karencji.  
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Fot. 1. Zamierające wierzchołki pędów z powodu 

porażenia przez B. cinerea  

(fot. H. Bryk) 

Fot. 2. Fragmenty pędów przetrzymane w warunkach 

wysokiej wilgotności powietrza 

(fot. H. Bryk) 

  

Fot. 3. Zamierające kwiaty porażone przez 

B. cinerea (fot. H. Bryk) 
Fot. 4. Zamierające kwiaty przetrzymane 

w warunkach wysokiej wilgotności 

powierza (fot. H. Bryk) 

  

Fot. 5. Gnicie niedojrzałych jagód (fot. H. Bryk) Fot. 6. Gnicie przechowywanych owoców 

(tzw. gnicie gniazdowe) (fot. H. Bryk) 

 

 

Fot. 7. Liście borówki wysokiej porażone przez 

B. cinerea (fot. H. Bryk) 
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Dr Hanna Bryk 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania antraknozy borówki 

wysokiej (Glomerella spp.) 

 

Antraknoza borówki wysokiej 

Sprawca: grzyby z rodzaju Glomerella (stadium konidialne Colletotrichum) 

Systematyka: rząd: Glomerellales, rodzina: Glomerellaceae  

Według danych literaturowych sprawcami choroby mogą być grzyby: Glomerella cingulata 

(Ston.) Spauld. & Schrenk. (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.) oraz 

Glomerella acutata Guerber & Correll (Colletotrichum acutatum Simmonds). Z badań 

prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa wynika, że do tej pory w Polsce na plantacjach 

borówki wysokiej występuje głównie gatunek Glomerella acutata (Meszka i Bielenin 2012). 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Sprawcy choroby są patogenami wielu roślin sadowniczych (m.in. truskawki, żurawiny, 

wiśni, jabłoni, winorośli) oraz warzywnych i ozdobnych (Caruso i Ramsdell 1995). Na 

plantacjach borówki wysokiej w kraju choroba występuje w większym nasileniu od 2006 roku 

(Bryk 2007). Prawdopodobnie została „zawleczona” z importowanymi sadzonkami. Objawy 

choroby mogą występować na wszystkich nadziemnych organach borówki wysokiej, jednak 

najgroźniejsze są infekcje owoców, gdyż masowe ich gnicie może być przyczyną znacznych 

strat plonu. 

Objawy i szkodliwość 

Objawy choroby mogą występować na pędach, kwiatach, liściach i owocach. Na liściach 

tworzą się nekrotyczne plamy, a na pędach zgorzele. Najgroźniejsze jest gnicie dojrzewających 

owoców (Bielenin i Meszka 2009).  

Szkodliwość choroby jest szczególnie duża w sezonach z ciepłą i wilgotną pogodą w okresie 

kwitnienia roślin oraz tuż przed zbiorami, kiedy dochodzi do masowego gnicia owoców. 

Ponadto utajony przebieg choroby sprawia, że zebrane owoce, pozornie zdrowe, nie będą się 

nadawały do spożycia po zbyt długim okresie obrotu handlowego lub po przechowywaniu. 

Rozwój choroby 

Grzyb zimuje w postaci grzybni na porażonych, obumarłych pędach. Wiosną i w czasie całego 

sezonu wegetacyjnego tworzą się na niej zarodniki konidialne rozprzestrzeniane w czasie 

opadów. Grzyb zakaża kwiaty i rozwijające się owoce we wszystkich fazach ich rozwoju, 

jednak objawy choroby ujawniają się dopiero, gdy owoce zaczynają dojrzewać (Bielenin 

i Meszka 2009). Początkowo choroba objawia się mięknięciem i marszczeniem jagód, 

a następnie gniciem. Porażone owoce mogą przedwcześnie opadać. Na zakażonych organach 

(szczególnie pędach, owocach) rozwijają się owocniki grzyba, z których wydobywają się 

pomarańczowołososiowe krople cieczy z zarodnikami konidialnymi. Zarodniki te, tworzące 

się w czasie całego okresu wegetacji, stanowią źródło infekcji wtórnych. Objawy choroby na 

liściach nie są jednoznaczne, mogą być w postaci małych, regularnych, brązowych plamek, 

jak również dużych, bardzo ciemnych nekroz (Caruso i Ramsdell 1995). 
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Odmiany borówki wysokiej różnią się podatnością na antraknozę. Do odmian szczególnie 

podatnych należą: ‘Patriot’ oraz ‘Bluecrop’, ‘Bluetta’, ‘Blueray’, ‘Jersey’ i ‘Spartan’ 

(Metodyka…). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Obserwacje należy rozpocząć w okresie wiosennym (IV-V) w celu stwierdzenia porażenia 

pędów. Należy notować liczbę porażonych pędów w 4 losowo wybranych próbach (po 25 pędów 

w każdej) w różnych częściach plantacji. Pędy z objawami choroby należy wycinać i usuwać 

z plantacji. Porażenie pędów >10% świadczy o dużym źródle infekcji stanowiącym 

zagrożenie dla rozwijających się kwiatów i owoców. Wskazuje to również na konieczność 

chemicznej ochrony kwiatów, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody. Następne obserwacje 

należy wykonać w okresie wybarwiania się owoców. Należy notować liczbę porażonych 

owoców w 4 losowo wybranych próbach (po 100 owoców w każdej) z krzewów w różnych 

częściach plantacji. Porażenie owoców >10% wskazuje na konieczność kontynuacji 

chemicznej ochrony owoców aż do zbiorów (z zachowaniem karencji).  

W czasie zbioru należy ocenić porażenie owoców, licząc gnijące jagody w próbie 4 x 100 

sztuk. Przy nasileniu choroby >3% owoce nie powinny być przechowywane, ani nie powinny 

pozostawać zbyt długo w obrocie handlowym, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo 

ujawniania się infekcji ukrytej i dalszego gnicia owoców. 

W przypadku wątpliwości, czy zmienione chorobowo fragmenty borówki są porażone przez 

Glomerella spp., należy umieścić zebrane próby w pojemniku wyłożonym wilgotną bibułą 

(w celu zapewnienia wysokiej wilgotności powietrza). W takich warunkach, po 2-3 dniach 

w temperaturze pokojowej, organy porażone przez Glomerella spp. pokryją się łososiowo-

różowymi kroplami cieczy (Fot. 3). 

Profilaktyka i zwalczanie 

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:  

 Uprawa odmian mniej podatnych. 

 Zakładanie plantacji ze zdrowych, kwalifikowanych sadzonek. 

 Sadzenie roślin, w optymalnej rozstawie, zapewniającej dobrą wentylację krzewów. 

 Prawidłowe cięcie formujące i prześwietlające krzewy. 

 Staranne wycinanie i niszczenie porażonych pędów (szczególnie wiosną, co ogranicza 

źródło dalszych infekcji). 

 Unikanie nawadniania plantacji przez deszczowanie. 

 Szybkie schładzanie zebranych owoców. 

 Po zbiorze usuwanie z plantacji gnijących, opadłych owoców (ogranicza źródło 

infekcji w następnym roku). 

Ochrona chemiczna 

Należy opryskiwać krzewy w okresie kwitnienia i wzrostu owoców aktualnie zarejestrowanymi 

do tego celu fungicydami (Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014). Liczbę zabiegów 

dostosować do warunków atmosferycznych, zachować okres karencji. 
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Fot. 1. Objawy antraknozy na owocach 

(fot. A. Poniatowska) 

Fot. 2. Objawy na liściach (fot. H. Bryk)  

 

 

Fot. 3. Gnijący owoc z charakterystycznym 

wyciekiem zarodników (fot. B. Meszka) 
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Dr Hanna Bryk  

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania zgorzeli pędów borówki 

wysokiej (Godronia cassandrae Peck.) 

 

Zgorzel pędów borówki wysokiej 

Sprawca: Godronia cassandrae Peck. (syn. Topospora myrtilli (Feltg.) Boerema) (stadium 

konidialne Fusicoccum putrefaciens Shear) 

Systematyka: rząd: Helotiales, rodzina: Helotiaceae  

Występowanie i rośliny gospodarze 

Grzyb występuje powszechnie we wszystkich rejonach uprawy borówki wysokiej. Jest także 

patogenem żurawiny, zarówno pędów, jak i owoców (Bielenin i Meszka 2009).  

Objawy i szkodliwość 

Objawy choroby występują najpierw w dolnej części jednorocznych i dwuletnich pędów, na 

których wokół miejsca infekcji tworzą się nekrozy. Po pewnym czasie kora w miejscu nekroz 

pęka i łuszczy się, powodując więdnięcie i zamieranie pędów borówki (Szmagara 2009). 

Niekiedy nekrozy są tak rozległe, że obejmują także szyjkę korzeniową, co powoduje zamieranie 

całego krzewu. Szkodliwość choroby jest duża na młodych plantacjach, ponieważ w ciągu 

dwóch, trzech lat od posadzenia chorych roślin może dojść do ich masowego zamierania.  

Rozwój choroby 

Stadium doskonałe grzyba występuje rzadko i nie odgrywa istotnej roli w rozwoju choroby. 

Głównym źródłem infekcji są zarodniki konidialne grzyba, które tworzą się na porażonych 

pędach i rozprzestrzeniają się z deszczem. Zakażają młode pędy borówki przez świeże ślady 

poliściowe, pęknięcia kory i mechaniczne uszkodzenia, a czasami także bezpośrednio przez 

skórkę. Zakażenie może nastąpić w ciągu całego okresu wegetacji, a nawet w okresie spoczynku 

roślin, jeśli warunki atmosferyczne są sprzyjające rozwojowi grzyba (ciepła, wilgotna zima). 

Wokół miejsca infekcji tworzą się eliptyczne, nekrotyczne plamy, otoczone czerwono-

purpurową obwódką. W miarę drewnienia pędów nekrotyczna kora staje się srebrzystoszara 

i pojawiają się na niej drobne, czarne, kuliste owocniki stadium konidialnego grzyba (Borecki 

i Pliszka 1978).  

Większość uprawianych odmian borówki wysokiej jest porażana przez G. cassandrae. Do 

odmian najbardziej podatnych należą: ‘Jersey’ i ‘Spartan’ oraz ‘Bluecrop’ (Metodyka ... 2013). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Pierwsze obserwacje należy prowadzić wczesną wiosną, w okresie bezlistnym roślin, kiedy 

objawy na pędach są najlepiej widoczne. Bardzo istotne są lustracje młodych plantacji, w celu 

wychwycenia pierwszych objawów choroby. Należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd 

pędów u nasady. Lustrację przeprowadza się na 4 próbach liczących po 25 krzewów 

rosnących w różnych częściach plantacji. Porażone pędy należy wycinać poniżej miejsca 

infekcji i niszczyć. Porażenie >10% pędów uważane jest za duże i wymaga obserwacji 

rozwoju krzewów w okresie wegetacji i ewentualnej ochrony chemicznej. Jeżeli w czasie 
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wegetacji krzewy borówki wysokiej mają zmieniony wygląd, słaby wzrost lub zamierają, 

należy dokonać lustracji pod kątem występowania zgorzeli pędów.  

Objawy zgorzeli pędów powodowanej przez G. cassandrae mogą być czasami mylone 

z zamieraniem pędów powodowanym przez Phomopsis sp. (Caruso i Ramsdell 1995). 

W wątpliwych przypadkach porażone fragmenty roślin należy poddać badaniom laboratoryjnym, 

w celu poprawnego zidentyfikowania sprawcy.  

Profilaktyka i zwalczanie 

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:  

 Zakładanie plantacji ze zdrowych, kwalifikowanych sadzonek. 

 Sadzenie roślin w optymalnej rozstawie, zapewniającej dobrą wentylację krzewów. 

 Nie obsypywanie roślin zbyt grubą warstwą ziemi, trocin lub kory, ponieważ powoduje to 

wydelikacenie dolnej części pędów i zwiększa ich podatność na zakażenie. 

 Zapobieganie zbytniemu zagęszczeniu krzewów przez odpowiednie cięcie formujące 

i prześwietlające. 

 Wycinanie i usuwanie z plantacji porażonych pędów. 

Ochrona chemiczna 

Stosowanie odpowiednich fungicydów przede wszystkim wiosną, od fazy pękania pąków, 

oraz jesienią w okresie opadania liści. Obecnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania 

choroby (Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014).  

 

  

Fot. 1. Objawy zgorzeli pędów na młodych pędach 

wokół śladów poliściowych (fot. H. Bryk) 

Fot. 2. Rozwój choroby na starszym pędzie 

(fot. H. Bryk) 

 

  

Fot. 3. Zamieranie krzewu z powodu porażenia 

przez G. cassanrdae (fot. H. Bryk) 
Fot. 4. Zamierające pędy borówki (widoczne owocniki 

grzyba) (fot. H. Bryk) 
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Mgr Sylwester Masny,  

Mgr Monika Michalecka, 

Mgr Artur Mikiciński 

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania mączniaka rzekomego 

winorośli (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni) 

 

Mączniak rzekomy winorośli 

Sprawca: Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni  

Systematyka: rząd: Peronosporales, rodzina: Peronosporaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba występuje powszechnie i jest nadal jedną z najgroźniejszych w winnicach 

uprawianych w klimacie umiarkowanym. Prawie wszystkie odmiany należące do gatunku 

Vitis vinifera są podatne na mączniaka rzekomego (Kennelly i in. 2005). Sprawca choroby 

może porażać również inne gatunki z rodzaju Vitis oraz pokrewne, jak na przykład 

winobluszcz (Parthenocissus). 

Objawy i szkodliwość 

Grzyb może infekować wszystkie wegetatywne organy winorośli: liście, kwiatostany, jagody, 

grona, wąsy, ogonki liściowe i pędy. Najbardziej charakterystyczne objawy choroby 

występują na górnej stronie liści w postaci chlorotycznych, często oleistych, prześwitujących 

plam o kanciastym kształcie, ograniczonym naczyniami blaszki liściowej (Fot. 1). 

W zależności od długości okresu inkubacji oraz wieku liści, plamy mogą mieć kolor od 

żółtawego do czerwono-brązowego. W miejscu plam, na dolnej stronie liścia, pojawia się biały, 

gęsty, mączysty nalot − etiologiczne oznaki świadczące o masowym występowaniu trzonków 

sporangialnych sprawcy mączniaka rzekomego winorośli (Fot. 2). Porażone liście są źródłem 

infekcji jagód (Fot. 3). Ponadto silnie porażone liście po opadnięciu stanowią źródło infekcji 

pierwotnych w następnym sezonie. Przedwczesna defoliacja pędów redukuje gromadzenie 

cukrów w owocach (pogorszenie jakości plonu) oraz obniża mrozoodporność pąków. 

Kwiatostany i młode grona są bardzo podatne na porażenie, po infekcji brązowieją 

i zasychają, a zawiązki jagód pokrywają się białym nalotem zarodnikowania grzyba. Jagody 

na gronach zainfekowanych w późniejszym okresie (na przełomie lata i jesieni) stają się 

matowe, potem szarozielone (odmiany o jasnych owocach) lub różowo-czerwone (odmiany 

o ciemnych owocach), a na koniec brązowieją (Agrios 2005). Porażone jagody są 

nieprzydatne, pozostają twarde w porównaniu ze zdrowymi, które miękną podczas 

dojrzewania.  

W Polsce choroba powoduje lokalnie duże straty, szczególnie przy braku zabiegów 

ochronnych. Silnie porażone rośliny mają zahamowany wzrost, co wpływa na obniżenie 

wielkości i jakości plonu oraz spadek mrozoodporności roślin (Lisek 2011). 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Choroba występuje powszechnie. W czasie prowadzonego monitoringu we wszystkich 

winnicach stwierdzono jej występowanie.  
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Obserwacje krzewów należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia, ze szczególnym 

uwzględnieniem czerwca i lipca, kiedy objawy choroby występują w większym nasileniu. Na 

górnej stronie porażonych liści pojawiają się jasnozielone plamy, a w ich obrębie na dolnej 

stronie, rozwija się biały, mączysty nalot grzybni i zarodnikowania.  

Zdrowotność winorośli ocenia się na podstawie liczby porażonych liści (100 losowo 

wybranych liści w 4 powtórzeniach), w różnych miejscach plantacji, posługując się  

7-stopniową skalą bonitacyjną: 

1 – brak objawów, 2 – poniżej 5%, 3 – 5-10%, 4 –10-25%, 5 – 25-50, 6 – 50-75%,  

7 – powyżej 75% powierzchni z plamami mączniaka rzekomego winorośli.  

Rozwój choroby 

Grzyb jest bezwzględnym pasożytem i może rozwijać się międzykomórkowo tylko w żywych 

tkankach roślinnych. Zimuje głównie w postaci zarodników o grubej błonie (oospor), obficie 

wytwarzanych przez patogena w porażonych liściach i pędach. Ospory do kiełkowania wymagają 

obecności wody, która w temperaturze wyższej niż 11°C umożliwia tworzenie zarodni 

(Pearson i Goheen 1998). Z tych zarodni krople deszczu mogą uwalniać zarodniki pływkowe, 

które przeniesione na młode liście dokonują infekcji pierwotnych. W rejonach o łagodnych 

zimach lub w uprawie pod osłonami grzybnia P. viticola może także przeżyć okres spoczynku 

winorośli, np. w porażonych pąkach. Wiosną w warunkach wysokiej wilgotności względnej 

powietrza (95-100%) na powierzchni porażonych organów tworzą się trzonki sporangialne, 

z których w sprzyjających warunkach uwalniane są sporangia, przenoszone wraz z wiatrem na 

kolejne organy rośliny. Na młodych, podatnych liściach, przy obecności kropel wody, 

w temperaturze 20-25°C dochodzi do intensywnego kiełkowania sporangiów uwalniających 

zarodniki pływkowe, powodując infekcje. Sporangia formują się w ciemności (co najmniej 

4 godz.) i w związku z tym infekcje zachodzą w godzinach porannych (Blasher i Weltzien 

1978). W okresie inkubacji decydującą rolę odgrywa temperatura. W optymalnej 

temperaturze 19-24°C inkubacja trwa około 5 dni, a w temperaturze 10°C ponad 15 dni. 

Infekcji wtórnych dokonują kolejne generacje zarodników pływkowych (zoospor). Do 

infekcji młodych liści dochodzi przez aparaty szparkowe, do których wpływają dwurzęskowe 

zoospory. Zarodniki kiełkują a rozwijająca się grzybnia przerasta przestrzenie międzykomórkowe 

tkanki miękiszowej, wykształcając liczne ssawki wrastające do wnętrza komórek 

miękiszowych.  

Profilaktyka i zwalczanie 

−  wygrabianie i niszczenie opadłych liści winorośli, celem ograniczenia źródła infekcji 

 pierwotnych, 

−  wycinanie wierzchołków porażonych pędów, 

−  prawidłowe formowanie krzewów, zapobiegające ich zagęszczeniu, 

− ograniczanie nawożenia azotowego (nadmierne nawożenie azotowe sprzyja rozwojowi 

 choroby), 

− zabiegi chemiczne należy rozpocząć przed kwitnieniem i kontynuować po kwitnieniu, do 

 czasu aż owoce osiągną wielkość grochu. Dalsze opryskiwania (co 10-14 dni) są konieczne 

 w okresie przewlekłych opadów.  
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Fot. 1. Chlorotyczne plamy mączniaka rzekomego 

winorośli na górnej stronie porażonych liści  

(fot. S. Masny) 

Fot. 2. Objawy mączniaka rzekomego winorośli na 

dolnej stronie liścia w postaci mączystego 

nalotu (fot. S. Masny) 

Fot. 3. Jesienny widok silnie porażonych liści  

(fot. S. Masny) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania mączniaka prawdziwego 

winorośli (Uncinula necator Schw. Burr) 

 

Mączniak prawdziwy winorośli 

Sprawca: Uncinula necator (Schw.) Burr, syn. Erysiphe necator Schw., E. tuckeri Berk., 

U. americana Howe, U. spiralis Berk. & Curt., U. subfusca Berk. & Curt.; anamorfa (stadium 

konidialne): Oidium tuckeri Berk. 

Systematyka: rząd: Erysiphales, rodzina: Erysiphaceae  

Występowanie i rośliny gospodarze 

Choroba występuje powszechnie w większości rejonów uprawy winorośli, także w rejonach 

tropikalnych, głównie na plantacjach podatnych odmian winorośli. Grzyb Uncinula necator 

jest pasożytem obligatoryjnym roślin należących do rodziny winoroślowatych (Vitaceae), 

z rzędów Ampelopsis, Cissus, Parthenocissus i Vitis.  

Objawy i szkodliwość 

Grzyb Uncinula necator − sprawca mączniaka prawdziwego może porażać wszystkie zielone 

organy winorośli. W początkowej fazie rozwoju choroby mało wyraziste, bladozielone plamy (do 

kilku milimetrów średnicy) o matowej powierzchni pojawiają się na obu stronach liści. Następnie 

tworzy się charakterystyczny, białawy, mączysty i pylący nalot (Fot. 1A). Może on występować 

na obu stronach liści i po dłuższym okresie ciepłej pogody może pokryć całą ich powierzchnię. 

Najbardziej podatne na zakażenie są młode liście, które stają się zniekształcone i karłowate; 

najsilniej porażone liście brunatnieją i opadają. Szypułki i ogonki przy gronach są podatne na 

zakażenie przez cały okres wegetacyjny, a po zainfekowaniu stają się kruche i łamliwe w miarę 

dojrzewania gron. Kiedy dochodzi do infekcji niezdrewniałych pędów, porażona tkanka staje się 

brązowo-czarna, natomiast podczas okresu spoczynku rośliny tkanka przebarwia się na czerwono-

brązowo. Porażenie gron przed lub tuż po kwitnieniu może skutkować słabym zawiązywaniem 

jagód i znacznym obniżeniem plonu. Jagody są najbardziej podatne na zakażenie do czasu, gdy 

stężenie cukru w owocach osiągnie 8%, ale intensywna produkcja zarodników grzyba na 

porażonych jagodach może postępować aż do wzrostu stężenia cukrów w owocach do 15%. 

Zaatakowane jagody pokrywają się brudnobiałym nalotem pylącej grzybni (Fot. 1B), która może 

ciemnieć pod koniec sezonu. W miarę dojrzewania owoców, stają się one mniej podatne na 

chorobę (Delp 1954). Jeśli jagody zostaną porażone przed osiągnięciem maksymalnej wielkości, 

ich skórka przestaje rosnąć, a miąższ rozrastając się, powoduje głębokie pękanie owoców, aż do 

nasion (Fot. 1C), przez co owoce stają się podatne na porażenie przez inne patogeny (np. Botrytis 

cinerea). Jagody ciemnoowocowych odmian winorośli w wyniku infekcji w czasie ich 

dojrzewania nie wybarwiają się prawidłowo i pokrywają się plamami podczas zbiorów. Niekiedy 

na powierzchni skórki jagód tworzą się zbliznowacenia, które przybierają formę siateczki. Tak 

porażone owoce tracą jakość i wartość handlową. W większości regionów uprawy winorośli pod 
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koniec sezonu wegetacyjnego na powierzchni zainfekowanych owoców, pędów i gron, grzyb 

wytwarza organy rozmnażania generatywnego – czarne okrągłe owocniki zwane klejstotecjami 

(Pearson i Gadoury 1987; Pearson i Goheen 1998).  

Metoda prowadzenia obserwacji 

Mączniak prawdziwy winorośli występuje mniej powszechnie niż mączniak rzekomy 

winorośli, jednak w rejonach Polski o suchszych latach i łagodniejszych zimach należy się 

liczyć z możliwością wystąpienia tej choroby. Obserwacje winorośli należy prowadzić w okresie 

od maja (kwietnia – cieplejsze rejony) do sierpnia, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy 

maj − lipiec, gdy objawy występują w największym nasileniu. Należy obserwować zmiany 

chorobowe na liściach i gronach, w różnych miejscach plantacji na losowo wybranych 

roślinach (100 liści lub 50 gron losowo wybranych w 4 powtórzeniach). Do szczegółowej 

oceny zdrowotności należy użyć skali bonitacyjnej: 

a/ liście:  1 – brak objawów, 2 – poniżej 5%, 3 – 5-10%, 4 –10-25%, 5 – 25-50%, 6 – 50-

 75%, 7 – powyżej 75% powierzchni z plamami mączniaka prawdziwego winorośli,  

b/ owoce: 1 – brak objawów, 2 – 1-5%, 3 – 5-25%, 4 – 25-50%, 5 – ponad 50% porażonych 

 jagód w gronie. 

Rozwój choroby 

Strzępki grzyba Uncinula necator mogą zimować wewnątrz pąków śpiących winorośli; 

a w okresie ich pękania dochodzi do rozwoju grzyba, który pokrywa młode latorośle białym 

nalotem grzybni. W warunkach szklarniowych, w okresie między sezonami, grzyb przeżywa 

w/na zielonych organach rośliny w postaci strzępek grzybni bądź zarodników konidialnych. 

Źródłem infekcji pierwotnych na plantacjach są również zarodniki workowe wytwarzane 

w owocnikach grzyba (klejstotecja), zlokalizowanych przede wszystkim w pęknięciach 

i szczelinach kory na pędach oraz obumarłych szczątkach roślinnych. Klejstotecja są okrągłe  

(84-105 µm średnicy) z długimi wąsami, z charakterystycznym zagięciem na końcu; 

początkowo są białe bądź żółte, z czasem stają się ciemnobrązowe. W wilgotnych warunkach 

z owocników uwalniane są zarodniki workowe, które dokonują infekcji podatnych zielonych 

tkanek winorośli. Biała mączysta grzybnia – typowy objaw choroby − rozwija się dość 

szybko na porażonych organach, szczególnie w sąsiedztwie miejsc, gdzie zimowały 

klejstotecja. Z powierzchni białego nalotu uwalniane są obficie zarodniki konidialne grzyba, 

które przenoszone przez wiatr, dokonują infekcji wtórnych na plantacji winorośli. Wilgotne 

warunki sprzyjają infekcji, jednakże do infekcji wtórnych może dochodzić także bez udziału 

wody. Grzyb szybciej opanowuje zagęszczone krzewy (Sall 1980). 

Na rozwój grzyba oraz pojawienie się choroby zasadniczy wpływ mają warunki wilgotności, 

temperatury i nasłonecznienia panujące na danej plantacji. Za temperaturę optymalną do 

zajścia infekcji i rozwoju objawów mączniaka prawdziwego uważa się 20-27°C, jednakże 

dalszy rozwój grzyba jest możliwy w zakresie 6-32°C. W temperaturze 23-30°C czas 

pomiędzy infekcją a wystąpieniem objawów, patogen wytwarza zarodniki konidialne, wynosi 

zaledwie 5-6 dni (Delp 1954). Opady deszczu ograniczają rozwój choroby, natomiast 

wilgotność względna powietrza w zakresie 40-100% jest wystarczająca do kiełkowania 

konidiów oraz dokonania infekcji (Willocquet i in. 2007). Słabe rozproszone światło sprzyja 

rozwojowi choroby, natomiast intensywne nasłonecznienie może ograniczać kiełkowanie 

zarodników (Lisek 2011).  

Odmianami szczególnie podatnymi na mączniaka prawdziwego winorośli są: Seneca, Sibera, 

Frumoasa Albae, Wostorg Muskatnyj, Kerling, Palava, Saint Laurent, Cabernet Cortis, 
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Aloszenkin, Chardonnay, Gołubok, Müller Thurgam. Odmianami o podwyższonej odporności 

lub odpornymi na chorobę są: Aurora, Bianca, Hibernal, Johanniter, Regent, Rondo, Seyval 

Blanc, Lakemont, Solaris, Muscat Bleu, Monarch, Marechal Foch, Evita, Katharina, 

Muscaris, Risus, V-68021, Łora, Nadieżda Azos, Gałbena Nou. 

Profilaktyka i zwalczanie 

W celu zapewnienia warunków ograniczających rozwój choroby, należy:  

 sadzić zdrowe rośliny, w optymalnej rozstawie, zapewniającej dobrą wentylację roślin 

i gron oraz ich nasłonecznienie, 

 zapobiegać zbytniemu zagęszczeniu gron na roślinie, 

 zapobiegać niepotrzebnemu zacienianiu roślin, 

 sadzić rośliny o obniżonej podatności lub odporne na chorobę, 

 monitorować pojawianie się warunków sprzyjających zajściu infekcji i rozwojowi choroby, 

 systematycznie odchwaszczać plantację i spulchniać ziemię; wygrabiać i niszczyć opadłe 

liście, 

 usuwać pędy syleptyczne (tj. boczne wyrastające na pędzie jednorocznym) w początkowym 

stadium wzrostu,  

 prawidłowo przycinać/uszczykiwać wierzchołki latorośli, 

 ograniczać źródła infekcji przez wycinanie silnie porażonych pędów, 

 unikać jednostronnego nawożenia azotem. 

Ochronę chemiczną dozwolonymi fungicydami należy rozpocząć po wystąpieniu pierwszych 

objawów choroby od fazy rozwoju 5 liścia do początku fazy kwitnienia, co 10-14 dni, 

w zależności od podatności odmiany, nasilenia choroby i przebiegu warunków atmosferycznych. 

Występowaniu choroby sprzyja ciepła i słoneczna pogoda.  
 

 
A.  

 
B.  

 
C.  

Fot. 1. Objawy mączniaka prawdziwego winorośli (fot. M. Michalecka) 
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Metodyka prowadzenia obserwacji występowania szarej pleśni na winorośli 

Botrytis cinerea Pers. 

 

Szara pleśń 

Sprawca: Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel, anamorfa (stadium konidialne): Botrytis 

cinerea Pers. 

Systematyka: rząd: Helotiales, rodzina: Sclerotiniaceae 

Występowanie i rośliny gospodarze 

Grzyb Botrytis cinerea poraża wiele gatunków roślin (ponad 200), w tym sadowniczych, 

a także użytkowe (np. lecznicze, ozdobne, leśne, warzywne). Atakuje rośliny w różnych fazach 

rozwojowych. 

Objawy i szkodliwość 

Choroba występuje na wszystkich organach roślin, jednak najbardziej szkodliwa jest na 

owocach (Lisek 2011). 

Wczesną wiosną infekcji mogą ulegać młode pędy; zmieniają one wówczas zabarwienie na 

brązowe i zasychają. Przed kwitnieniem na młodych liściach mogą pojawiać się 

czerwonobrązowe, rozległe i nieregularne nekrozy otoczone jaśniejszą, żółtozieloną obwódką, 

zlokalizowane głównie na obrzeżach liści. Chore miejsca rośliny mogą się pokrywać szarym 

pylącym nalotem grzybni (Pearson i Goheen 1998). Porażone kwiatostany ulegają zniszczeniu 

i osypują się. Pod koniec okresu kwitnienia roślin grzyb może rozwijać się na naturalnie 

więdnących organach generatywnych kwiatów oraz opadłych zawiązkach jagód, 

„uwięzionych” w obrębie kwiatostanów. Wówczas istnieje duże ryzyko rozprzestrzenienia się 

choroby na zdrowe organy – porażeniu mogą ulegać np. szypułki kwiatostanowe, łodygi. 

W tych miejscach infekcja objawia się w postaci niewielkich brązowych plamek, które 

z czasem czernieją. Dopiero pod koniec lata następuje dalszy rozwój grzybni, nekrozy 

okółkują szypułki i łodygi, co skutkuje więdnięciem i opadaniem części jagód a nawet całych 

gron (Hill i in. 1981). 

W lata sprzyjające rozwojowi szarej pleśni (wysoka temperatura, opady) może dochodzić do 

przedwczesnego dojrzewania bądź też zasychania jagód. Porażenie grzybem może również 

powodować, iż pędy winorośli słabiej drewnieją, czego następstwem może być ich 

przemarzanie w okresie zimy. 

Straty w plonie oraz gorsze zimowanie roślin, to nie są jedyne problemy związane z porażeniem 

winorośli przez szarą pleśń. Kolejny problem dotyczy możliwości przenikania do wina 

wyprodukowanego z porażonych owoców enzymu lakazy, wydzielanego przez patogena. 

Obniża to jakość wina. Z tego względu w naszym kraju zwalczanie tej choroby ma duże 

znaczenie, ponieważ istniejące i nowo zakładane plantacje są nastawione głównie na 

produkcję wina (obecnie produkcja owoców deserowych w Polsce jest mało opłacalna). 
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Lakaza to enzym mający silne właściwości utleniające, powoduje tzw. brunatnienie win 

czerwonych. W profesjonalnej produkcji wino z tą wadą jest nie do zaakceptowania, a jej 

wyeliminowanie wymaga kosztownych procesów technologicznych. 

Metoda prowadzenia obserwacji 

Szara pleśń występuje we wszystkich rejonach uprawy winorośli, zarówno tych chłodniejszych, 

jak i cieplejszych. W większości krajów z tradycjami winiarskimi w ostatnich latach jest niezbyt 

duże nasilenie choroby i w związku z tym szkody nie są wysokie. Jednak, jeśli w sezonie 

wystąpią sprzyjające warunki, możliwe jest wystąpienie epidemii.  

Obserwacje winorośli należy prowadzić w okresie od maja do połowy sierpnia. 

Podczas lustracji należy zwracać uwagę na zmiany chorobowe na pędach, liściach i szczególnie 

na gronach, w różnych miejscach plantacji na losowo wybranych roślinach (100 liści lub 50 

gron w każdym z 4 powtórzeń). Do oceny zdrowotności należy użyć skali bonitacyjnej: 

a/ liście: 1 – brak objawów, 2 – poniżej 5%, 3 – 5-10%, 4 – 10-25%, 5 – 25-50%, 6 – 50-75%, 

7 – powyżej 75% powierzchni z nekrotycznymi plamami, charakterystycznymi dla 

szarej pleśni na winorośli.  

b/ owoce: 1 – brak objawów, 2 – 1-5%, 3 – 5-25%, 4 – 25-50%, 5 – ponad 50% 

porażonych jagód w gronie. 

Rozwój choroby 

Grzyb B. cinerea zimuje zarówno w postaci przetrwalników (sklerocjów), tworzących się 

jesienią na pędach lub zmumifikowanych owocach, jak i grzybni. Infekcję pierwotną 

zapoczątkowują zarodniki konidialne wydostające się ze sklerocjów oraz tworzące się na 

grzybni. Czynnikami sprzyjającymi infekcji roślin są wysoka wilgotność powietrza oraz 

temperatura w zakresie 15-20°C.  

Na początku sezonu porażeniu mogą ulegać aktywnie rosnące pędy i liście, co objawia się 

najczęściej nekrotycznymi plamami, których rozwój szybko zostaje zahamowany. Warunkiem 

zajścia infekcji jest ciągłe zwilżenie roślin przez 48 godzin oraz ich mechaniczne uszkodzenie 

(grad, porywisty wiatr). Młode pędy są szczególnie wrażliwe na wyłamanie. 

Najbardziej narażone i podatne na infekcję są otwarte kwiaty. W przypadku ich porażenia 

choroba może się utrzymywać w fazie utajonej aż do początku dojrzewania owoców, kiedy to 

zaczyna w nich wzrastać poziom cukru (McClellan i Hewitt 1973). Rosnąca grzybnia może 

przerastać nieuszkodzoną skórkę owoców, jak również wnikać do wnętrza jagód przez obecne na 

owocach rany (grad, pęknięcia jagód powodowane przez inne choroby, np. mączniaka 

prawdziwego). Pleśń rozwija się szybko, gdy dojrzewające jagody są zbite w gronach (Fot. 1). 

Podczas niskiej wilgotności powietrza jagody wysychają, a duża wilgotność powoduje, że owoce 

brunatnieją i rozwijająca się na ich powierzchni grzybnia jest dostrzegalna makroskopowo. 

Jesienią po zbiorze owoców patogen wchodzi w fazę spoczynkową i wykształca w obrębie 

porażonych organów organy przetrwalnikowe - sklerocja (Pearson i Goheen 1998), ciemne 

i dyskoidalne.  

Odmianami o stosunkowo niskiej podatności na szarą pleśń są np.: Alwood, Einset, Bath, 

Bianca, V 71141, Marechal Foch (Lisek 2005), Seyval Blanc, Leon Millot, Muskat Odesskij, 

Regent, Solaris, Muscaris, a wśród odmian deserowych: Kristaly, Primavera, Refren. Odmianami 
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podatnymi na tę chorobę są np.: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Riesling, Kerling, Phenix, 

Dornfelder, Rondo, czy deserowe: Nero, Nadieżda Azos. 

Profilaktyka i zwalczanie 

W celu zapewnienia warunków ograniczających rozwój choroby, należy: 

 sadzić rośliny w optymalnej rozstawie, zapewniającej dobrą wentylację roślin i gron oraz 

ich nasłonecznienie, 

 zapobiegać zbytniemu zagęszczeniu gron na roślinie, 

 zapobiegać niepotrzebnemu zacienianiu roślin, 

 sadzić rośliny mało podatne lub odporne na chorobę, 

 monitorować pojawianie się warunków sprzyjających zajściu infekcji i rozwojowi choroby, 

 systematycznie odchwaszczać plantację i spulchniać ziemię; wygrabiać i niszczyć opadłe 

owoce i liście, 

 ograniczać źródła infekcji poprzez wycinanie silnie porażonych pędów, 

 unikać jednostronnego nawożenia azotem. 

Ochronę chemiczną dozwolonymi fungicydami należy rozpocząć na początku okresu 

kwitnienia i kontynuować w okresie wzrostu owoców, co 7-14 dni. Liczbę zabiegów 

dostosować do panujących warunków atmosferycznych; zachować wymagany okres karencji. 

 

Fot. 1. Objawy szarej pleśni na winorośli (fot. A. Mikiciński) 
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