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Wstęp i cel badań 

Szkodniki żyjące w glebie, co roku powodują duże szkody na plantacjach truskawek, 

szczególnie tych prowadzonych systemem ekologicznym. Do tej grupy szkodników zalicza 

się między innymi: chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i chrabąszcza 

kasztanowca (Melolontha hipocastani), których larwy zwane pędrakami wyrządzają duże 

szkody na wielu uprawach oraz opuchlaki: larwy opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus 

sulcatus) i opuchlaka rudonoga (Otiorhynchus ovatus). Obecnie do walki z pędrakami 

wykorzystuje się metodę mechaniczną, tzn. uprawę gleby maszynami z ostrymi elementami 

np. glebogryzarką, talerzówką, metodę biologiczną – w której stosuje się czynniki 

biologicznego zwalczania, głównie nicienie entomopatogeniczne, w mniejszym stopniu 

środki zawierające grzyby owadobójcze oraz metodę fitosanitarną – głównie uprawa gryki na 

glebie zasiedlonej przez pędraki.  

 

                 Chrabąszcz majowy           Chrząszcze opuchlaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zasychanie i wypadanie roślin uszkodzonych przez pędraki (Brzostówka) 
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 Plantacje malin coraz częściej są narażone na szkody powodowane przez szkodniki 

takie jak: przędziorki (przędziorek chmielowiec i przędziorek malinowiec), przebarwiacz 

malinowy, mszyce oraz gąsienice zjadające liście, w tym zwójkówki liściowe, a także 

pryszczarki. Szczególnie narażone na niszczycielskie działanie tych szkodników są uprawy 

malin prowadzone systemem ekologicznym, ze względu na to, iż istnieją tylko nieliczne 

metody zwalczania tych agrofagów, mające zastosowanie w tym systemie. Dlatego też duże 

znaczenie ma fauna pożyteczna oraz parazytoidy tych szkodników występujące w sposób 

naturalny. Jednak, aby efektywnie zostały one wykorzystane, najpierw należy określić skład 

gatunkowy szkodników i fauny pożytecznej występujących na malinie uprawianej w gruncie. 

 

 

Mszyca na malinie                       Przędziorek chmielowiec                   Gąsienica zwójki 

 

Biedronka siedmiokropka                 Phytoseiidae                        Parazytoid zwójkówek 

 

Cele projektu 

Celem Podzadania 1 w roku 2016 było przeprowadzenie nowych doświadczeń oraz 

kontynuacja badań z 2014 i 2015 r. nad opracowywaniem i oceną różnych, niechemicznych 

metod zwalczania pędraków, stosowanych pojedynczo lub w kombinacjach łączonych, w 

celu zwiększenia efektywności zabiegów w trudnych warunkach glebowych i przy wysokim 

zagęszczeniu szkodnika w glebie. Plantacje truskawek, na których zakładano i prowadzono 

doświadczenia polowe są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą w rolnictwie 

ekologicznym. Doświadczenia wazonowe i laboratoryjno-wazonowe zakładano ze zdrowych, 

kwalifikowanych sadzonek truskawek typu ‘Frigo’ odmiany Matis i Albion.  
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Celem Podzadania 2 było przeprowadzenie testów laboratoryjnych nad skutecznością 

działania czynników biologicznego zwalczania w stosunku do chrząszczy i larw opuchlaka 

truskawkowca.  

Celem Podzadania 3 było określenie składu gatunkowego szkodliwych owadów i 

roztoczy  oraz określenie fauny pożytecznej występujących na malinie uprawianej systemem 

ekologicznym oraz poszukiwanie nowych, bezpiecznych środków możliwych do 

zastosowania w uprawach ekologicznych. Badania prowadzono na 4 plantacjach malin 

certyfikowanych i prowadzonych systemem ekologicznym (3 z nich były zlokalizowane w 

okolicach Lubartowa), na 1 plantacji w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na 1 

plantacji prowadzonej systemem konwencjonalnym w okolicach Skierniewic.  

Ogólna metodyka badań 

Doświadczenia zakładano metodą bloków losowanych w 4-7 powtórzeniach na plantacjach 

prowadzonych systemem ekologicznym, laboratoryjno-wazonowe w 2-4 powtórzeniach. 

Metody stosowane do zwalczania pędraków w glebie 

 

Metoda mechaniczna – stosowanie orki oraz wszelkiego rodzaju zabiegów uprawowych 

maszynami z ostrymi elementami typu glebogryzarka, talerzówka, pielniki lub wybieranie i 

niszczenie pędraków spod uszkodzonych roślin podczas ręcznego odchwaszczania plantacji. 

 

Metoda biologiczna – stosowanie czynników biologicznego zwalczania (CBZ) 

zawierających grzyby owadobójcze i nicienie entomopatogeniczne, czyli zastosowano: 

1. Młodociane formy nicieni entomopatogenicznych - Heterorhabditis bacteriophora 

2. Młodociane formy nicieni entomopatogenicznych - Steinernema kraussei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nicienie entomopatogeniczne 

 

3. Inokulum zawierające grzyby owadobójcze Beauveria brongniartii izolowane w Polsce  

4. Inokulum zawierające grzyby owadobójcze Beauveria bassiana izolowane we 

Włoszech; 

5. BAS 9265 1I, BAS 54800 2I zawierające grzyby owadobójcze B. bassiana – produkty 

firmy BASF, Niemcy 
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6. Met52 granular zawierający Metarizum anisopliae (stosowany tylko w 2014 roku)  

 

 

 

 

Grzyby owadobójcze 

 

7. Micosat Uno – zespół mikroorganizmów glebowych wspomagających wzrost korzeni 

roślin 

 

 

Metoda fitosanitarna - wysiew i uprawa gryki oraz innych przedplonów, w celu 

sprawdzenia, czy ograniczają rozwój pędraków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawa gryki 

 

Metoda allelopatyczna – wykorzystanie własnoręcznie przygotowanych preparatów 

(gnojówek) zawierających różne substancje roślinne wykazujące działanie odstraszające w 

stosunku do pędraków. 

Metoda fizyczna – w metodzie tej wykorzystano cztery warianty: pierwszy - odkażanie 

gleby aktywną parą wodną przy użyciu samojezdnej maszyny (zabiegi wykonano tylko w 

roku 2014); drugi - stosowanie agrowłókniny do przykrycia gleby wraz z roślinami w celu 

ograniczenia możliwości składania jaj przez samice chrabąszczy (rodzaj bariery); trzeci – 

stosowanie pułapek do wabienia i odławiania chrabąszczy w celu ich neutralizacji; czwarty 

„refugia dębowe” wykorzystane do kontroli liczebności chrząszczy podczas żeru 

uzupełniającego w celu ich neutralizacji. 

 

Metody stosowane do przeprowadzania ocen: 

Ocena liczebności pędraków w glebie – ocenę wykonywano posługując się znaną i 

stosowaną we wcześniejszych doświadczeniach, metodą pobierania gleby z dołków o 

wymiarach 25cmx25cm, głębokości 30 cm (minimum z 8 dołków z powtórzenia, czyli z 2 m
2
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z każdej kombinacji doświadczalnej). Glebę wyrzucano na płachty z folii i przeglądano w 

poszukiwaniu pędraków. Wykonywano wstępną ocenę zasiedlenia gleby przed założeniem 

każdego z doświadczeń - licząc żywe pędraki oraz ocenę po zastosowaniu czynników 

biologicznego zwalczania - licząc zdrowe i zainfekowane pędraki. 

 

Ocena stanu zdrowotności roślin - oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki dokonywano 

po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania w 2016 roku, ale również na 

plantacjach, na których stosowano je w poprzednich latach, licząc zdrowe i uszkodzone 

rośliny. 

Metoda pobierania prób do oceny zawartości jednostek infekcyjnych grzybów 

entomopatogenicznych w glebie - glebę do analizy obecności i identyfikacji czynników 

entomopatogeniczych w 2016 roku  pobierano za pomocą laski Egnera, z głębokości do 20 

cm z 20-25 punktów rozmieszczonych losowo na poletkach każdej kombinacji. Z próbek 

tych sporządzono próbę średnią (ok. 1 -1,5 kg). 

 

Metoda pobierania prób do oceny zawartości nicieni entomopatogenicznych w glebie - 

próby glebowe pobierane były również dwukrotnie przy pomocy laski glebowej o średnicy 

20 mm, wbijając ją na głębokość 30-35 cm. Około 2 cm wierzchniej warstwy gleby nie było 

włączane do próby. Ukłucia laską glebową rozmieszczone były równomiernie na całej 

powierzchni poletek. Powtórzenie stanowiła próba gleby, pochodząca z 10 wkłuć laską 

glebową. Po dokładnym zmieszaniu i rozdrobnieniu próby, analizie nematologicznej poddane 

było 250 gram gleby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie prób gleby laską Egnera 

 

Ocenę zawartości jednostek infekcyjnych grzybów entomopatogenicznych w glebie 

wykonano przy pomocy dwu metod: 

1. Metoda konwencjonalna - zagęszczenie jednostek tworzących kolonie (CFU – colony 

forming units) grzybów owadobójczych w glebie określono, stosując do izolacji podłoże 
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selektywne opracowane przez Strassera i wsp. (1996), które jest powszechnie używane do 

izolowania grzybów entomopatogenicznych z gleby (Keller i wsp. 2003; Meyling i Eilenberg 

2006). W tym celu z każdej próby średniej pochodzącej z danej kombinacji, odważano po 2 g 

gleby, a następnie dodawano 18 ml wody destylowanej z dodatkiem 0,05% roztworu Trithon 

X-100 i energicznie wytrząsano przez minimum 45 – 60 sekund. Następnie wylewano po 0,1 

ml roztworu glebowego i rozprowadzano za pomocą szklanej szpatułki na powierzchni 

podłoża selektywnego o następującym składzie: 1 litr wody, 10 g peptonu, 20 g glukozy i 18 

g agaru. Po sterylizacji i schłodzeniu do podłoża dodawano składniki selektywne: 0,6 g 

siarczanu streptomycyny, 0,05 g chlorotetracykliny, 0,05 g cykloheksamidu oraz 0,1 g 

dodyny. Cztery szalki Petriego stanowiły czterokrotne powtórzenie dla każdej próby 

glebowej. Szalki umieszczono w inkubatorach w temperaturze 22
0 

C i po upływie 8-10 dni 

liczono kolonie poszczególnych gatunków grzybów owadobójczych. W celu dokładnego 

oznaczenia gatunku kultury grzybowe przeszczepiano na podłoże hodowlane Sabourauda 

(SDA), a następnie oznaczano mikroskopowo z wykorzystaniem standardowych kluczy. 

Wyniki wyrażono w postaci liczby jednostek tworzących kolonie (CFU) grzybów 

owadobójczych w 1 g suchej gleby.  

2. Metoda molekularna. Ekstrakcję genomowego DNA grzybów z gleby wykonano w 

dwóch egzemplarzach z próbki 0,6 g gleby przy użyciu zestawu do izolacji PowerSoil DNA 

(Mo Bio Laboratories, Carlsbad, CA) zgodnie z protokołem producenta. Duplikaty łączono 

do dalszych analiz. Kwasy nukleinowe wymywano w 100 µL buforu do elucji (MoBio). 

Stężenie surowych ekstraktów DNA sprawdzano Qubit® 2,0 fluorymetru, zgodnie z 

instrukcjami producenta zestawu i przechowywano w -20°C do analizy PCR. Izolację 

porównawczych DNA szczepów Beauveria brongniartii i Beauveria bassiana wykonano z 

0,5 mg świeżej grzybni przy użyciu zestawu do izolacji DNA PowerSoil (Mo Bio 

Laboratories, Carlsbad, CA), jak opisano powyżej i określono ilościowo za pomocą zestawu 

fluorymetrowego Qubit® 2,0 zgodnie z instrukcjami producenta.  

W testach specyfiki gatunkowej grzybów oraz ilościowej analizy zawartości DNA grzybów 

w ekstraktach glebowych użyto trzy pary markerów SSR (Simple Sequence Repeats) dla B. 

bassiana i trzy dla B. brongniartii. Do wykrywania markerów B. brongniartii zastosowano 

następujące startery: Bb1F4, Bb2A3, Bb4H9 (Enkerli et al, 2001). Do wykrywania markerów 

B. bassiana użyto następujących starterów: Ba01, Ba02, Ba03 (Rehner Buckley 2003). 

 

 

Elektroforogram dla B. brongniartii 
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Elektroforogram 

dla B.bassiana 

 

Ocena różnorodności mikrobiologicznej – metodą molekularną 

Reakcje PCR powtórzono trzy razy dla każdej próbki gleby (replikacje techniczne) i 

przeprowadzono je w 30 µl zawierającej 3 µl 10-krotnego buforu reakcyjnego (10X PCR 

Buffer minus mg, Invitrogen), 10 mM mieszaniny dNTP, 1,3 mM każdego primerów, 50 mM 

MgCl2, 0,2 U Phusion „hot start” Taq DNA polimerazy (platyna, Invitrogen) i 50 ng 

izolowanego DNA jako matrycy. Do amplifikacji bakteryjnego genu 16S rRNA, użyto starter 

63f znakowany barwnikiem fluorescencyjnym 1087r VIC. Startery regionu rybosomu 

operonu ITS1 oznaczonego fluorescencyjnie FAM barwnikiem ITS4 ITS zostały użyte do 

amplifikacji grzybów. Warunki stosowane w reakcji PCR były następujące: początkowa 

denaturacja w temperaturze 95°C przez 5 minut; 34 cykle z denaturacją w temperaturze 94°C 

przez 1 min, hybrydyzacja w temperaturze 60°C przez 1 min, wydłużanie w 72°C przez 2 

minuty; i końcowe wydłużanie 8 minut w temperaturze 72°C. Amplifikowane produkty 

oczyszczono za pomocą zestawu QIAquick PCR purification (Qiagen Inc., Chatsworth, CA, 

USA). Następnie 300-600 ng amplifikowanego DNA bakterii 20U trawiono z TaqI, Haelll 

(Promega) przez 5 godzin w temperaturze 37°C i 65°C, odpowiednio, a DNA ITS grzybów 

20U trawiono z HinfI i Haelll (Promega) przez 5 godzin w temperaturze 37°C. Porcje 200 ng  

produktu trawienia rozdzielono przez elektroforezę kapilarną na ABI3500 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), stosując LIZ600 Applied Biosystems jako 

wielkości typowej GeneMarker analizy (SoftGenetics1). Produkty T-RFLP (2 ml) mieszano z 

0,3 ml GeneScanTM 600 LIZ® standardu wewnętrznej wielkości (Applied Biosystems, 

Darmastadt, Niemcy) z działaniem na ABI3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA). Fragmenty wielkości od 55 do 600 bp były uwzględnione w analizie 

profilu. Jakość danych T-RFLP wstępnie przetworzono w GenMapper Software v4.1 

(Applied Biosystems), a następnie przeniesiono do oprogramowania GeneMarker 

(SoftGenetics). Dla porównania profili T-RFLP z podwójnych próbek DNA, profil z 

pochodną został stworzony według tych samych kryteriów co stosowane przez Dunbar et al. 

(2000). Tylko fragmenty z intensywnością fluorescencji> 55 jednostki zostały uznane za 

umowne, a całkowita ilość DNA reprezentowana przez każdy profil została sprawdzona 

przez zsumowanie wszystkich powierzchni pików. Dopasowanie profili wykonano 

bezpośrednio w GenMarker. Pochodne profili T-RFLP różnych enzymów były następnie 

łączone ze sobą w wektor binarny, w którym obszary natężenia pików były punktowane jako 

ciągi związków. 

Kwantyfikację liczby kopii genów bakteryjnych i grzybowych przeprowadzono za pomocą 

qPCR czasu rzeczywistego. Wyekstrahowany DNA rozcieńczono do 5 ng μl
-1

 i 

przechowywano w temperaturze -20°C w ciągu następujących po sobie etapów. Bakteryjne 

DNA amplifikowano przy użyciu pary starterów określonych przez Muyzer, które powielają 

fragment 193 bp. Grzybowe DNA powielono za pomocą pary starterów / 5.8S ITS1f, które 

powielały fragment o 550 bp. W skrócie, wszystkie reakcje qPCR przeprowadzono w reakcji 

25 µl zawierającej 10 µl matrycy DNA (2 ng μl
-1

), 12.5 μL z QuantiFast SYBR Green PCR 

Master Mix (Qiagen), 12 μM startera i PCR klasy wodę do 15 µl. Reakcje przeprowadzono w 
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Stratagene Mx3000P qPCR (Agilent Technologies). Eksperymenty przeprowadzano w 

dwóch powtórzeniach.  

 

Określenie zdolności infekcyjnych grzybów entomopatogenicznych w ciele żywiciela – 

metoda molekularna. 

Zdolność penetracji ścian komórkowych żywiciela przez grzyby entomopatogeniczne 

jest ważnym etapem w procesie atakowania. W konsekwencji chitynolylityczne geny, 

kodujące chitynazę i B-N-acetylglucosaminidases, stanowią markery aktywności grzybowej z 

owadami gospodarza. W badaniu określano działanie chitynoliticzne dwóch szczepów 

grzybów B. brongniartii i B. bassiana pojedynczo oraz we wspólnym inokulum, hodowanych 

w obecności różnych źródeł węgla, a w szczególności chityny. Rola chityny i innych 

związków, przy użyciu mieszaniny inokulum obu gatunków grzybów (B. brongniartii i B. 

bassiana) w wywoływaniu ezochitynolitycznej i endo-chitynolitycznej aktywności tych 

grzybów badano in vitro, stosując substraty fluorescencyjne.  

 

Ocena liczby nicieni entomopatogenicznych w glebie.  

W celu określenia liczebności nicieni w pobranych próbach gleby, nicienie 

wypłukano za pomocą aparatu Oostenbrinka (MEKU, Niemcy), izolowano metodą 

wirówkową, a następnie zakonserwowano w mieszaninie TAF (Wilski, 1967). Identyfikację 

nicieni do gatunku przeprowadzono na podstawie preparatów mikroskopowych wykonanych 

metodą laktoglicerynową (Rys, 2003, zmodyfikowana) z zakonserwowanych osobników. 

Pobieranie prób liści, pędów lub innych organów w celu systematycznego monitoringu 

liczebności i rodzaju szkodników oraz fauny pożytecznej.  

Jeden lub 2 razy w sezonie losowo pobierane były próby w celu określenia liczby 

znajdujących się na plantacji szkodników. W celu  określenia liczby: przędziorków pobierano 

4x50 pojedynczych liści; do oceny mszyc pobierano - 4x50 pędów długości 20 cm, a 

obecności gąsienic zwójkówek liściowych – pobierano 4x50 wierzchołków pędów maliny z 

każdej plantacji. Następnie w laboratorium pod mikroskopem stereoskopowym przeglądano 

pobrany materiał roślinny i liczono wszystkie stadia rozwojowe szkodników. W celu  oceny 

liczebności i składu gatunkowego fauny pożytecznej pobierano liście maliny 4x50 

pojedynczych liści oraz wykonywano strząsanie okazów z pędów maliny na białą płytkę, 4 

próby pędów z 35 miejsc na każdej plantacji maliny. Pobrane próby materiału przeglądano i 

znalezione  okazy zabezpieczano w celu przeprowadzenia identyfikacji gatunkowej. 

 

Pozyskanie gąsienic uszkadzających i zjadających liście (między innymi zwójkówek 

liściowych) do hodowli w celu określenia składu gatunkowego oraz ewentualnego 

ustalenia stanu spasożytowania.  

W okresie najbardziej licznego występowania gąsienic zwójkówek liściowych, oprócz 

plantacji, na których prowadzone były regularne obserwacje,  wytypowano dwie kolejne 

plantacje, na których wystąpiły zwójkówki liściowe, z których także pobrano próby 

wierzchołków pędów, na liściach których żerowały  gąsienice zwójkówek. Pobrany materiał 
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przewożono do  laboratorium, gąsienice dokarmiano i hodowano do momentu wylotu motyli.  

Uzyskane motyle posłużyły do określenia przynależności gatunkowej. 

 

Podzadanie 1 

Zastosowanie nowych i dopracowanie już stosowanych elementów metod zwalczania 

pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha): biologicznej, mechanicznej, 

fitosanitarnej, fizycznej i allelopatycznej oraz ocena ich efektywności na plantacjach 

truskawek 

W 2016 roku cele podzadania zrealizowano w 28 doświadczeniach polowych (4 kontynuacja 

z 2014 r. i 4 kontynuacja z 2015 r.), w 3 doświadczeniach wazonowych, w 1 doświadczeniu 

laboratoryjno-wazonowym i 3 laboaratoryjnych. 

 

Określenie zdolności infekcyjnych grzybów entomopatogenicznych w ciele żywiciela – 

doświadczenie laboratoryjne.  

Metodyka doświadczenia 

Test stosowany do wykrywania chitynolitycznej aktywności B. brongniartii i B. 

bassiana opiera się na enzymatycznej hydrolizie substratów chitynazy. Ta enzymatyczna 

hydroliza uwalnia 4-metyloumbeliferon (4MU), który po jonizacji w zasadowym pH, może 

być mierzony miarą fluorymetryczną  przy długości fali wzbudzenia 360 nm i długości fali 

emisji 450 nm. Konidia dwóch izolatów grzybowych otrzymano przez hodowanie w 

ciemności przez 10 dni w temperaturze 25°C na agarze Czapek (Oxoid Thermo Fisher 

Scientific Inc. Mediolan, Włochy) lub na Chityne-Czapek Agar (5%). Konidia zebrano za 

pomocą sterylnego wacika, uprzednio zwilżonego w cieczy (0,25% Phytagel, 0,03% Tween 

40 rozpuszczone w wodzie destylowanej) i rozprowadzone na sporulację powierzchni płyt. 

Zarodniki zawieszono w sterylnym płynie do szczepienia i do transmisji optycznej 75% w 

turbidymetru. Te same zawiesiny użyto do przygotowania zarówno pojedynczego i ich 

wspólnego inokulum. Wspólne inokulum składało się z mieszanin równych objętości 

zawiesin poszczególnych zarodników szczepów, co spowodowało, że końcowa transmisja 

optyczna wynosiła 75%. Zawiesiny zarodników przeniesiono w studzienkach czarnej płytki 

wielostudzienkowej do pomiaru fluorescencji (100 µl zawiesiny w każdej studzience). 50 µl 

buforu octanowego (100 mM, pH 4,5) zawierającego podłoże fluorescencyjne (0,2 mg / ml) i 

dodano do każdego dołka. Dla aktywności chitynaza użyto trzy substraty: 

1. 4-metyloumbeliferylo N, N-diacetylo-b-D-chitobioside użyto jako substrat odpowiedni do 

wykrywania aktywności exochitinase (aktywności chitobiosidase) 

2. 4-metyloumbeliferylo-N-acetylo-B-D-glukozaminidu - podłoże nadaje się do wykrywania 

aktywności exochitinase (aktywność b-N-acetyloglukozaminidaza) 

3. 4-metyloumbeliferylo B-D-N, N, N-triacetylchitotriose - podłoże nadaje się do 

wykrywania aktywności endochitinase 

Czarne mikropłytki inkubowano w 36°C z łagodnym mieszaniem. Po 4 godzinach, reakcje 

zakończono przez dodanie 50 µl buforu Na2CO3 (pH 10) do każdej studzienki. Płytki 

natychmiast odczytano w czytniku fluorescencji (Promega), stosując długość fali wzbudzenia 

355 nm i długości fali emisji 460 nm. Działania enzymów oblicza się na podstawie pomiarów 

fluorescencji, dane są wyrażone w jednostkach względnej fluorescencji. Wartości 
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fluorescencji po odjęciu wykroju będą porównane z krzywymi wzorcowymi otrzymanymi ze 

standardowych roztworów 4-metyloumbeliferonu sodowej soli, wyrażone w µM uwalniania 

podłoża. 

 

Wyniki 

Otrzymane wyniki przedstawiono na Wykresie 1 

 

Wykres 1. Określenie zdolności infekcyjnych grzybów entomopatogenicznych B. bassiana 

(BA); B. brongniartii (BR); B. bassiana + B. brongniartii (BABR); CH = hodowane na 

agarze-chityny (słupki wskazują odchylenie standardowe) 

 

Exochitinolytic NAGase (b-N-acetyloglukozaminidaza) spowodowało wyższą aktywność w 

odniesieniu do aktywności chitobiosidase i endochitinase, średnio u dwóch gatunków 
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grzybów badanych oddzielnie i razem w konsorcjum. Wzrost na podłożu z chityny 

spowodował we wszystkich próbach redukcję działań chitynolytycznych. Grzyb B. 

brongniartii wykazał najwyższą aktywność chitynolityczną, w szczególności dla 

chitobiosidases. 

 

 

Zastosowanie i ocena metody biologicznej 

 Oceny metody biologicznej dokonano w 7 doświadczeniach: 6 polowych i 1 

laboratoryjno-wazonowym. W 2016 r. założono 4 nowe doświadczenia w miejscowościach 

Brzostówka i Wólka Zabłocka, a 2 były kontynuacją z poprzednich lat. Laboratoryjno-

wazonowe przeprowadzono w insektarium ZORS w Skierniewicach. 

 

Doświadczenie I (wazonowe), Skierniewice 

Metodyka doświadczenia 

Uprawa wazonowa została założona w 4 powtórzeniach (1 wazon stanowił 

powtórzenie), ze zdrowych, kwalifikowanych sadzonek truskawek typu ‘Frigo’ odmiany 

Matis i Albion w insektarium ZORS IO w Skierniewicach. Rośliny zostały posadzone 23 

maja 2016 roku po 5 sztuk w każdym wazonie (skrzynce) w specjalnie przygotowane 

podłoże o ph 7. Aby zapobiec niekontrolowanemu przemieszczaniu się pędraków, wazony 

odizolowano matami izolacyjnymi (maty powszechnie używane w szkółkarstwie) zarówno 

między kombinacjami doświadczalnymi jak i od gleby, na której były ustawione. Od góry 

pojemniki z roślinami przykryto agrowłókniną, która chroniła rośliny przed nalotem ptaków, 

które mogą wybierać pędraki żerujące na korzeniach roślin (wyczuwając obecność pędraków, 

wyciągają rośliny z gleby i zjadają pędraki).  

 

 

Doświadczenie wazonowe, Skierniewice, 2016 

 

Pędraki do doświadczenia pozyskano metodą wykopywania ich z gleby na polu 

(przekopywanie gleby lub wybieranie pędraków podczas orki) w dniu 3 i 9 czerwca 2016 r 
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Pozyskiwanie pędraków z gleby 

 

Pędraki, bezpośrednio po zebraniu ich na polu, umieszczano po 4 sztuki, w specjalnie 

przygotowanych pojemnikach z lekkim substratem glebowym i przewożono do insektarium. 

Następnie wraz z podłożem umieszczano w wazonach (pojemnikach) z roślinami. Pędraki do 

wazonów wprowadzano w dniu 4 czerwca po 4 pędraki i 10 czerwca po 3 pędraki (razem 7 

sztuk) do 1 skrzynki. Czynniki biologicznego zwalczana zastosowano 23 czerwca 2016 roku. 

Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania przedstawiono w Tabeli 1. 

Jedną kombinację stanowiły 2 skrzynki z roślinami odmiany Matis i 2 skrzynki z roślinami 

odmiany Albion. Oceny zdrowotności roślin dokonano 24 sierpnia 2016 roku licząc rośliny 

zdrowe i uszkodzone przez pędraki.  

 

Tabela 1. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania, Doświadczenie 

wazonowe Skierniewice 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki 

 

Uzyskane wyniki efektywności czynników biologicznego zwalczania w stosunku do 

pędraków chrabąszcza majowego w doświadczeniu wazonowym zestawiono w Tabeli 2. 

 

L.p. Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha (w przeliczeniu) 

1 B. bassiana 40 

2 B. brongniartii 40 

3 Micosat Uno 60 

4 S. kraussei 50 mln/50m
2
 

5 H. bacteriophora 50 mln/50m
2
 

6 B. bassiana + Micosat Uno 40 + 60 

7 B. brongniartii+Micosat Uno 40 + 60 

8 S. kraussei+Micosat Uno 50 mln/50m
2
 + 60 

9 H. bacteriophora+Micosat Uno 50 mln/50m
2
 + 60 

10 B. brongniartii+B.bassiana 40 + 40 

11 B. brongniartii+B. bassiana+Micosat Uno 40 + 40 + 60 
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Tabela 2. Wpływ czynników biologicznego zwalczania w doświadczeniu wazonowym, 

Skierniewice 2016  

Kombinacja 

Liczba 

uszkodzonych 

roślin w próbie 

10 sztuk 

Liczba 

znalezionych 

pędraków z 

próby 14 

włożonych 

Waga (pozostałych 

zdrowych roślin) (w g) 

Część 

nadziemna 
Korzenie 

Odmiana Matis 

Kontrola 6 2 276 49 

B. bassiana 5 5 291 51 

B. brongniartii 7 5 183 40 

Micosat Uno (rozsiewanie) 0 2 384 89 

S. kraussei 0 2 373 69 

H. bacteriophora 0 4 452 87 

B. bassiana + Micosat Uno (rozsiewanie) 0 2 287 56 

B. brongniartii + Micosat Uno (rozsiewanie) 0 7 321 68 

S. kraussei + Micosat Uno (rozsiewanie) 4 8 312 55 

H. bacteriophora + Micosat Uno 

(rozsiewanie) 2 8 253 37 

B. brongniartii + B. bassiana 0 5 396 65 

B. brongniartii + B. bassiana  

+ Micosat Uno (rozsiewanie) 1 6  257 54 

Odmiana Albion 

Kontrola 4 7 240 38 

B. bassiana 6 2 268 53 

B. brongniartii 8 5 184 20 

Micosat Uno (rozsiewanie) 3 5 390 26 

S. kraussei 1 6 252 59 

H. bacteriophora 7 4 221 27 

B. bassiana + Micosat Uno (rozsiewanie) 8 5 149 10 

B. brongniartii + Micosat Uno (rozsiewanie) 4 4 201 66 

S. kraussei + Micosat Uno (rozsiewanie) 10 3 135 0 

H. bacteriophora + Micosat Uno 

(rozsiewanie) 7 3 175 11 

B. brongniartii + B .bassiana 2 4 235 41 

B.  brongniartii + B. bassiana + Micosat Uno 

(rozsiewanie) 9 5 114 10 

Średnia dla dwóch odmian, 10 roślin i 14 pędraków w próbie  

(% uszkodzonych roślin lub żywych pędraków) 

Kontrola 5  (50) 4,5 (32,0) 258,0 43,5 

B. bassiana 5,5 (55) 3,5 (25,0) 279,5 52,0 

B. brongniartii 7,5 (75) 5,0 (35,7) 183,5 30,0 

Micosat Uno 1,5 (15) 3,5 (25,0) 387,0 57,5 

S. kraussei 0,5 (5) 4,0 (28,6) 312,5 64,0 

H. bacteriophora 3,5 (35) 4,0 (28,6) 336,5 57,0 

B. bassiana + Micosat Uno (rozsiewanie) 4,0 (40) 3,5 (25,0) 218,0 33,0 

B. brongniartii + Micosat Uno (rozsiewanie) 2,0 (20) 5,5 (39,3) 261,0 67,0 

S. kraussei + Micosat Uno (rozsiewanie) 7,0 (70) 5,5 (9,3) 223,5 27,5 

H. bacteriophora + Micosat Uno 

(rozsiewanie) 4,5 (45) 5,5 (39,3) 214,0 24,0 

B. brongniartii + B. bassiana 1,0 (10)  4,5 (32,0) 315,5 53,0 

B. brongniartii + B. bassiana + Micosat Uno 

(rozsiewanie) 5,0 (50) 5,5 (39,3) 185,5 32,0 
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Wyniki uzyskane w doświadczeniu wazonowym z dwiema odmianami, wskazują, że we 

wszystkich wariantach doświadczenia notowano wysoką śmiertelność pędraków (Tab. 2). W 

wazonach kombinacji kontrolnych stwierdzono 9 żywych pędraków z włożonych 28, zginęło 

68% populacji. W wazonach kombinacji, na których stosowano czynniki biologicznego 

zwalczania przeżywalność pędraków była na zbliżonym poziomie, przeżyło od 7 do 11 

osobników (śmiertelność 60,7-75%). Z drugiej strony we wszystkich wariantach 

doświadczenia notowano uszkodzone rośliny, średnio od 1 do 11 na 20 roślin w kombinacji 

(5-55%). Generalnie na odmianie Matis uszkodzonych było znacznie mniej roślin w 

porównaniu z odm. Albion. Trzeba jednak podkreślić, że w doświadczeniach tych 

prowokacyjnie wprowadzono wysoką liczbę pędraków w stosunku do traktowanej 

powierzchni i liczby roślin. Dlatego też przy dużym zagęszczenie pędraków na m
2
 i przy 

stosunkowo ograniczonej liczbie roślin w wazonie (skrzynce) zniszczenie roślin było 

nieuniknione, chociaż na odmianie Matis w kilku kombinacjach nie notowano uszkodzonych 

roślin. Zwykle tam gdzie było mniej uszkodzonych roślin masa części nadziemnej i korzeni 

była wyższa niż w kontroli. 

 

Doświadczenie II (polowe), Brzostówka, plantacja 1 

Metodyka doświadczenia 

Wiosną, na polu, na którym zaplanowano założenie doświadczenia, rozlosowano 

bloki – kombinacje, każda w 4 powtórzeniach. W późniejszym okresie tj. 21.04.2016 

wysadzono truskawki odm. Dipred. Korzenie roślin truskawek przygotowanych do sadzenia, 

moczone były w roztworach zawierających czynniki biologicznego zwalczania (grzyby 

owadobójcze) przez ok. 30 minut, a następnie wysadzono je na odpowiednie poletka. 

Następnie 4 lipca 2016 roku na wszystkich poletkach ponownie zastosowano czynniki 

biologicznego zwalczania w formie podlewania roślin zużywając  w przeliczeniu 2000 l 

wody na ha. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania oraz ich dawki 

zestawiono w Tabeli 3. Ocenę stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu CBZ 

wykonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku, a pobrania prób gleby do określenia ich 

zagęszczenia w glebie dokonano 1.09.2016.  

 

Tabela 3. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania, Brzostówka, 

plantacja 1, 2016 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B.  brongniartii 2 x 20 = 40 

inokulum B. bassiana 2 x 20 = 40 

Micosat Uno (rozsiewanie) 2 x 30 = 60 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Proces moczenia roślin przed sadzeniem 
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Wyniki 

Podczas oceny wykonanej bezpośrednio przed sadzeniem roślin (21.04.16) stwierdzono 

obecność 1 pędraka ma 2 m
2
 pola (co stanowi próg zagrożenia przez pędraki dla roślin 

sadowniczych). Wyniki oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki po dwukrotnym 

(moczenie korzeni i podlewanie) zastosowaniu CBZ zestawiono w Tabeli 4, a wyniki oceny 

zagęszczenia CBZ w glebie przedstawiono w  Tabeli 5. 

 

Tabela 4. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie moczenia 

korzeni roślin i podlewania) na kondycję roślin w sierpniu, Brzostówka, plantacja 1, 2016 

 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 
Liczba 

pędraków z 

pow.8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone  

Kontrola 271 129  0 32,3 

 Inokulum B. brongniartii 293 107  6 26,8 17,0 

Inokulum B.bassiana 288 112  1 28,0 13,2 

Micosat Uno 278 122  0 30,5 5,4 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Po dwukrotnym zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania w kwietniu i na 

początku lipca, w sierpniu stwierdzono niewielkie różnice w liczbie uszkodzonych roślin na 

poletkach kontrolnych i traktowanych czynnikami biologicznego zwalczania (Tab. 4). Na 

wszystkich poletkach traktowanych, uszkodzonych roślin było 26,8-30,5%, zaledwie kilka 

procent mniej niż w kontroli. Redukcja liczby uszkodzonych roślin w stosunku do kontroli, 

była na poziomie 13,2-17,0% po zastosowaniu grzybów entomopatogenicznych a zaledwie 

na poziomie 5,4% po zastosowaniu Micosat Uno. Najwięcej pędraków znaleziono na 

poletkach traktowanych Inokulum B. brongniartii. By w pełni ocenić działanie czynników 

biologicznego zwalczania ocenę należałoby przeprowadzić jeszcze wiosną następnego roku. 

 

Tabela 5. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(sierpień), Brzostówka, plantacja 1, 2016 

 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

Bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 

B. bassiana 0,5 0,2 - 0,5 - 

B. brongniartii - 0,7 - 0,3 0,2 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej 1 września 2016 r. stwierdzono obecność aż 5 

gatunków grzybów owadobójczych: B. bassiana, B. brongniartii, I. fumosorosea, M. 

anisopliae i Lecanicillium sp. (Tab. 5). Dominującym był M. anisopliae (0,8 x 10
3
g

-1
) zaś 

pozostałe gatunki wystąpiły w identycznym zagęszczeniu (0,2 x 10
3
g

-1
). Jednakże w próbach 

gleby pobranych z kombinacji, gdzie czynniki biologicznego zwalczania wprowadzono w 
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formie moczenia korzeni truskawki przed sadzeniem roślin, a następnie podlewania roślin, 

stwierdzono wzrost zagęszczenia jednostek CFU B. bssiana (0,5 x 10
3
g

-1
) i B. brongniartii 

(0,7 x 10
3
g

-1
) w porównaniu z kontrolą (odpowiednio 0,2 i 0,2 x 10

3
g

-1
). 

 

Doświadczenie III (polowe), Wólka Zabłocka 2016, plantacja 1 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 7 powtórzeniach, w 

miejscowości Wólka Zabłocka na plantacji odm. Polka, założonej jesienią 2015 roku. 

Czynniki biologicznego zwalczania zastosowano jednorazowo 11 maja 2016 roku, aplikując 

je ręcznie przez rozsiewanie. Podczas aplikacji na tensjometrze wskazującym uwilgotnienie 

gleby odnotowano -320 mbar/hPa (optymalny zakres wilgotności to -100 do -500 mbar/hPa). 

Wykaz czynników biologicznego zwalczania przedstawia Tabela 6. Oceny stanu 

zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania 

dokonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku (po upływie 3,5 miesiąca), a pobrania prób gleby w 

celu określenia zawartości CBZ w glebie dokonano 1.09.2016. 

 

Tabela 6. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania, Wólka Zabłocka, 

plantacja 1, 2016 

 

 

 

 

 

 

Wyniki 

Uzyskane wyniki przestawiono w Tabelach 7 i 8. 

W tym doświadczeniu, wiosną, przed zastosowaniem czynników biologicznego zwalczania 

dokonano oceny zdrowotności roślin i nie stwierdzono żadnych roślin, z wyraźnymi 

objawami  uszkodzenia przez pędraki chrabąszcza majowego. Wyniki z sierpniowej oceny 

zdrowotności roślin zestawiono w Tabeli 7, a zagęszczenie jednostek infekcyjnych 

czynników biologicznego zwalczania przedstawia Tabela 8. 

 

Tabela 7. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych jednorazowo na 

początku maja w formie rozsiewania) na kondycję roślin w sierpniu, Wólka Zabłocka, 

plantacja 1, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 700 sztuk)  

Liczba 

pędraków z 

pow. 14 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin 

w stosunku do 

kontroli (w %%)* 
Zdrowe Uszkodzone 

Kontrola 453 247 0 35,3 - 

Inokulum B.brongniartii 496 204 0 29,1 17,4 

Inokulum B.bassiana 522 178 0 25,4 27,9 

Micosat Uno 524 176 0 25,1 28,7 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B. bassiana 40 

inokulum B.  brongniartii 40 

Micosat Uno 60 
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Po jednokrotnym zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania na początku maja na 

plantacji założonej jesienią poprzedniego roku, w sierpniu, po 3 miesiącach, stwierdzono 

niewielkie różnice w liczbie uszkodzonych roślin na poletkach kontrolnych i traktowanych 

czynnikami biologicznego zwalczania (tab. 7). Na wszystkich poletkach traktowanych, 

uszkodzonych było 25,1- 29,1% roślin, zaledwie kilka procent mniej niż w kontroli (35,3%). 

Redukcja liczby uszkodzonych roślin w stosunku do kontroli, była na poziomie 17,4 -28,7% 

po zastosowaniu grzybów entomopatogenicznych i mikroorganizmów powodujących 

rozbudowywanie się systemu korzeniowego roślin (Micosat Uno). Na żadnym z poletek, 

zarówno traktowanych CBZ jak i w kontroli, nie stwierdzono obecności żywych pędraków.  

 

Tabela 8. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Wólka Zabłocka, plantacja 1, 2016 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

B. bassiana 0,8 - 0,2 0,8 - 

B. brongniartii - - 0,8 0,3 0,2 

Kontrola - 6,0 0,2 0,5 - 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej na tej plantacji stwierdzono obecność 3 gatunków 

grzybów owadobójczych: B. brongniartii, I. fumosorosea oraz M. anisopliae (Tab. 8). 

Dominował B. brongniartii  (6,0 x 10
3
g

-1
) a pozostałe gatunki wystąpiły w mniejszej ilości, 

odpowiednio w zagęszczeniu 0,2 i 0,5 x 10
3
g

-1
. Nie odnotowano jednostek tworzących 

kolonie grzyba B. brongniartii w glebie z kombinacji, na której wprowadzano inokulum tego 

gatunku w formie rozsiewania. W przypadku rozsiewania inokulum B. bassiana stwierdzono 

0,8 x 10
3
g

-1
 jednostek CFU tego grzyba w glebie, podczas gdy w glebie z kombinacji 

kontrolnej gatunek ten nie został wykryty.  

 

Doświadczenie IV (polowe), Brzostówka, plantacja 2, 2016 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach w 

miejscowości Brzostówka na plantacji odm. Senga Sengana założonej jesienią 2015 roku, 

Czynniki biologicznego zwalczania zastosowano 26 czerwca 2016 w formie zawiesiny 

wodnej aplikowanej ręcznie, jako podlewanie. Podczas aplikacji na tensjometrze 

wskazującym uwilgotnienie gleby odnotowano -260 mbar/hPa (optymalny zakres wilgotności 

to -100 do -500 mbar/hPa). Wykaz czynników biologicznego zwalczania przedstawia Tabela 

9. Oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu czynników biologicznego 

zwalczania dokonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku, a pobrania prób gleby do określenia 

zawartość i ich w glebie dokonano 1.09.2016.  
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Ręczna aplikacja czynników biologicznego zwalczania (podlewanie) 

 

Tabela 9. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania,  

Brzostówka, plantacja 2, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki 

Wyniki z oceny kondycji roślin w sierpniu przedstawia Tabela 10, a liczbę jednostek 

infekcyjnych) grzybów owadobójczych w glebie z kontroli przeprowadzonej we wrześniu 

Tabela 11. 

 

Tabela 10. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

podlewania) na kondycję roślin w sierpniu, Brzostówka, plantacja 2, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 346 54 0 13,5 - 

Inokulum B. brongniartii 356 44 0 11,0 18,5 

Inokulum B. bassiana 372 28 0 7,0 48,1 

B .bassiana 

(BAS92651I) 357 43 0 10,7 20,4 

B.bassiana (BAS 

48002I) 366 34 0 8,5 37,0 

H. bacteriophora 369 31 0 7,7 42,6 

S. kraussei 354 46 0 11,5 14,8 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

Po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania w formie podlewania roślin pod 

koniec czerwca, w sierpniu stwierdzono mniej uszkodzonych roślin na poletkach 

traktowanych w porównaniu z kontrolą (Tab. 10).  Redukcja uszkodzeń była na poziomie 

14,8 do 48,1 %, zależnie od zastosowanego CBZ.  

 

Tabela 11. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Doświadczenie IV, plantacja 2. Brzostówka, 2016 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba Nicienie 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

H. 

bacteriophora 
S. kraussei 

Kontrola - - - 1,2 0,2   

B. bassiana - - - 1,2 0,2   

B. brongniartii - - - 0,5 0,2   

H.bacteriophora      26  

S.kraussei       10 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka na ha 

inokulum B. bassiana 40 kg 

inokulum B.  brongniartii 40 kg 

B. bassiana (BAS92651I) 0,5% 

B. bassiana (BAS 48002I) 0,5% 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
 

Steinernema kraussei 50 mln/50m
2
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W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej na początku września 2016 r. z plantacji w 

Brzostówce odnotowano obecność tylko dwóch gatunków grzybów owadobójczych: M. 

anisopliae i Lecanicillium sp. Zdecydowanie dominował grzyb M. anisopliae tworząc 1,2 x 

10
3
 CFU w 1 g gleby. W glebie z kombinacji, na których w czerwcu 2016 r. zastosowano 

podlewanie zawiesiną wodną zarodników B. bassiana i B. brongniartii nie stwierdzono 

obecności jednostek infekcyjnych tych grzybów, co mogło wynikać z bardzo niskiej 

wilgotności gleby podczas aplikacji inokulum grzybowego a także po aplikacji długotrwałej 

suszy w okresie wegetacji. Na początku września również oceniano obecność nicieni 

entomopatogenicznych w próbach gleby pobranych z poletek, na które zostały one 

zastosowane – stwierdzono od 10 do 26 osobników na 1 kg pobranej gleby. 

 

Doświadczenie V (polowe, opryskiwanie), Brzostówka, plantacja 3, 2016 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenia założono w miejscowości Brzostówka, na plantacji odm. Polka 

założonej wiosną 2015 roku, metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Czynniki 

biologicznego zwalczania zastosowano dwukrotnie 11 maja i 7 lipca 2016 roku w formie 

zawiesiny wodnej aplikowanej opryskiwaczem ciągnikowym z dyszami wirowymi o dużej 

średnicy, bez użycia wentylatora. Wykaz czynników biologicznego zwalczania przedstawia 

Tabela 12. Oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu CBZ dokonano w 

dniu 18 sierpnia 2016 roku, a pobrania prób gleby do określenia zawartość i ich w glebie 

dokonano 1.09.2016.  

 

Tabela 12. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania, Brzostówka, 

plantacja 3, 2016 
 

 

 

 

 

 

Wyniki 

W maju 2016 roku dokonano oceny zdrowotności roślin i nie stwierdzono roślin z 

wyraźnymi uszkodzeniami powodowanymi przez pędraki. Tabela 13 przedstawia wyniki 

oceny stanu zdrowotności roślin wykonanej 18 sierpnia 2016 roku – po dwukrotnym 

zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania (w maju i lipcu 2016 roku), a Tabela 14 

zagęszczenie czynników biologicznego zwalczania w glebie. 

 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B.bassiana 2x20 = 40 

inokulum B brongniartii 2x20 = 40 
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Tabela 13. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

opryskiwania) na kondycję roślin w sierpniu,  Brzostówka, plantacja 3, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 292 108 1 27 

 Inokulum B. brongniartii 303 97 4 24,25 10,2 

Inokulum B. bassiana 313 87 15 21,75 19,4 

* uszkodzone rośliny na poletkach kontrolnych = 100 

 

Na plantacji doświadczalnej liczba uszkodzonych roślin, na poletkach kombinacji, na których 

stosowano czynniki biologicznego zwalczania w maju i w lipcu, podczas oceny w sierpniu 

była na poziomie tylko o 10,2 i 19,4% niższym w porównaniu z kontrolą (Tab.13). Natomiast 

liczba wykrytych pędraków była najniższa na poletkach kontrolnych, gdzie znaleziono 1 

pędraka, natomiast na poletkach traktowanych CBZ stwierdzono obecność 4 i 15 pędraków, 

zależnie od kombinacji. Może to świadczyć o tym, że na poletkach ze stosowaniem CBZ 

pędraki przemieszczały się bardziej intensywnie w poszukiwaniu dogodnych miejsc do 

żerowania. 

 

Tabela 14. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Brzostówka, plantacja 3, 2016 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola 0,3 0,2 0,2 - - 

B. bassiana 0,3 - 0,3 0,5 0,2 

B. brongniartii - - 0,2 0,5 0,7 

 

W próbach gleby pobranych we wrześniu 2016 nie stwierdzono obecności grzyba B. 

brongniartii na poletkach, na których wprowadzono ten grzyb, natomiast obecny był na 

poletkach kombinacji kontrolnej. Grzyb B. bassiana obecny zarówno na poletkach na których 

był stosowany jak i na kontrolnych i to w takich samych ilościach. Oprócz gatunków 

grzybów stosowanych w doświadczeniu, w pobranych próbach gleby stwierdzono również 

obecność trzech innych grzybów owadobójczych Tabela 14. 

 

Doświadczenie VI (polowe), Brzostówka, plantacja 4, (2014-2016) 

Metodyka doświadczenia 

Opis badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

Doświadczenie założono w miejscowości Brzostówka w 2014 roku na dwuletniej 

plantacji truskawki odmiany Polka. W 2014 roku czynniki biologicznego zwalczania 

stosowano w trzech dawkach dzielonych, natomiast w 2015 roku zastosowano te środki tylko 

jednorazowo 20.07.2015, ale na całej powierzchni doświadczenia (trzeba zaznaczyć, że 

wiosną 2015 roku w miejsca po uszkodzonych roślinach zostały posadzone nowe rośliny). 

Aplikacji CBZ dokonano opryskiwaczem ciągnikowym z dyszami wirowymi o dużej 
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średnicy, bez użycia wentylatora, zużywając 1500 l wody/ha. Wykaz zastosowanych 

czynników biologicznego zwalczania przedstawia Tabela 15. W 2016 roku CBZ nie 

stosowano, ale 1 czerwca dokonano oceny stanu zdrowotnego roślin i pobrano próby gleby 

na określenie zawartości CBZ oraz 15 lipca 2016 roku podczas likwidacji plantacji zbierano 

pędraki z poletek, gdzie stosowano CBZ i kontrolnych. 

 

Tabela 15. Wykaz czynników biologicznego zwalczania, Brzostówka, plantacja 4,  

2014-2015 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg/ha 
Liczba dawek 

dzielonych 

2014 

inokulum B. bassiana 7,5 3 

inokulum B. brongniartii 7,5 3 

inokulum B. bassiana + inokulum B. brongniartii 3,75 + 3,75 3 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50 m
2
 1 

Heterorhabditis bacteriophora (2x) 100 mln/50 m
2
 2 

2015 

inokulum B. brongniartii(substrat mokry) 15 1 

inokulum B. bassiana 10 1 

 

Wyniki 

Opis badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

W tym doświadczeniu jesienią 2014 roku notowano 25% uszkodzonych roślin na 

poletkach kombinacji kontrolnej, natomiast na poletkach gdzie stosowano CBZ 15-27% 

zależnie od zastosowanego czynnika biologicznego zwalczania. Natomiast w 2015 roku 

również jesienią (po dwuletnim stosowaniu CBZ) na poletkach kombinacji kontrolnej 

stwierdzono średnio 29% uszkodzonych roślin, a na poletkach, gdzie stosowano CBZ 

notowano od 11% do 18% uszkodzonych roślin. Wyniki lustracji przeprowadzonej 1 czerwca 

2016 roku po stosowaniu CBZ w 2014 i 2015 roku przedstawia Tabela 16, a wyniki zbierania 

pędraków podczas likwidacji plantacji Tabela 17, natomiast zagęszczenie CBZ w glebie 

pobranej w czerwcu - Tabela 18. 

Tabela 16. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

opryskiwań 2014-2015) na kondycję roślin w czerwcu, Brzostówka, plantacja 4, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków 

z pow.  

8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin 

w stosunku do 

kontroli (w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 305 95 0 23,7 - 

Inokulum B. brongniartii 338 62 0 15,5 34,7 

Inokulum B. bassiana 343 57 0 16,25 40.0 

inokulum B. bassiana  

+ inokulum B. brongniartii 336 64 0 16,0 32,6 

H. bacteriophora (2014)  

+ B. bassiana (2015) 341 59 0 14,7 37,9 

H. bacteriophora (2014) 2x  

+ B. bassiana (2015) 335 65 0 16,2 31,6 

H. bacteriophora (2014)  

+ B. brongniartii (2015) 338 62 0 15,5 34,7 
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H. bacteriophora (2014) 2x  

+ B. brongniartii (2015) 338 62 0 15,5 34,7 

* uszkodzone rośliny na poletkach kontrolnych = 100 

 

 

Tabela 17. Liczba pędraków znajdujących się w glebie podczas likwidacji plantacji w lipcu 

2016 roku, Brzostówka, plantacja 4, 2016 

Kombinacja 

Liczba pędraków zebranych  

z pow. 4800 m
2
 Liczba pędraków  porażonych 

przez CBZ w %% 
porażonych żywych 

Poletka z CBZ  25 130 16,1 

Poletka bez CBZ 4 143 2,7 

 

Na poletkach plantacji na której przez dwa lata stosowano czynniki biologicznego 

zwalczania, w trzecim roku uprawy stwierdzono 14,3 – 16,3% (od 57 do 65 na 400 sztuk) 

uszkodzonych roślin, podczas gdy na poletkach kontrolnych uszkodzonych było 23,8% (95 w 

próbie 400 roślin) (Tab.16). Redukcja liczby uszkodzonych roślin w porównaniu do kontroli 

wynosiła 31,7 do 40,0%. Podczas likwidacji plantacji doświadczalnej zarówno na poletkach 

kontrolnych jak i traktowanych CBZ znaleziono żywe pędraki (143 i 130 odpowiednio), 

jednak na poletkach kombinacji kontrolnej tylko 2,7% osobników było porażonych przez 

CBZ, zaś na poletkach traktowanych - porażonych pędraków było prawie 6 razy więcej 

(16,1%) (Tab. 17). 

 

Tabela 18. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(czerwiec), Brzostówka, plantacja 4, 2016 

Wprowadzony gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Kontrola - 3,2 - - 

B. bassiana 0,5 1,0 - - 

B. brongniartii - 1,3 - - 

B. bassiana + B. brongniartii - 1,0 - - 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej z powyższej plantacji truskawki w Brzostówce 

odnotowano jedynie obecność jednostek infekcyjnych grzyba B. brongniartii, który tworzył 

3,2 x 10
3
 CFU w 1 gramie gleby. Grzyb ten był obecny w glebie ze wszystkich 

zastosowanych kombinacji, ale zagęszczenie jego jednostek infekcyjnych było mniejsze niż 

w wariancie kontrolnym. Grzyb B. bassiana tworzył kolonie jedynie w wariancie gdzie w 

latach 2014 i 2015 wprowadzono jego inokulum do gleby (Tab.18). 

 

Doświadczenie VII (polowe), Wólka Zabłocka, plantacja 2 (2014-2016) 

Opis badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

Jesienią 2014 roku, w kontroli notowano 14,3% uszkodzonych roślin, zaś w 

kombinacjach, na których stosowano czynniki biologicznego zwalczania ok. 10% do 11,6% 

roślin z objawami uszkodzeń, natomiast jesienią 2015 roku na poletkach kombinacji 
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kontrolnej notowano ok. 19% uszkodzonych roślin, a na poletkach gdzie stosowano CBZ od 

11-15%. W dniu 1 czerwca 2016 roku dokonano oceny kondycji roślin, po stosowaniu CBZ 

w poprzednich latach, oraz pobrania prób gleby do analizy obecności jednostek infekcyjnych 

grzybów entmopatogenicznych.  

 

Wyniki 

Opis wyników badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości 

badania (opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

Wyniki obserwacji oceny kondycji roślin przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku 

przedstawia Tabela 19, a w Tabeli 20 zestawiono wyniki oceny zagęszczenia czynników 

biologicznego zwalczania w glebie przeprowadzonej metodą konwencjonalną. 

 

Tabela 19. Wpływ czynników biologicznego zwalczania stosowanych w latach 2014 i 2015 

na kondycję roślin w czerwcu 2016 r., Wólka Zabłocka, plantacja 2, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 700 sztuk)  

Liczba 

pędraków z 

pow. 14 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin 

w stosunku do 

kontroli (w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 465 135 0 22,5 
 Inokulum B. brongniartii 525 75 0 12,5 44,4 

Inokulum B. bassiana 522 78 0 13,0 42,2 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Na poletkach plantacji, na której przez dwa lata stosowano czynniki biologicznego 

zwalczania, w trzecim roku uprawy stwierdzono 12,5 – 13,0% uszkodzonych roślin, podczas 

gdy na poletkach kontrolnych uszkodzonych było 22,5% roślin (Tab.19). Redukcja liczby 

uszkodzonych roślin w porównaniu do kontroli wynosiła 42,2 – 44,4%.  

 

Tabela 20. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie 

(czerwiec), Wólka Zabłocka, plantacja 2, 2016 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola  0,2 - 0,5 0,5 - 

B. bassiana 0,5 - - 0,2 - 

B. brongniartii 0,2 0,2 - 0,2 0,2 

B. bassiana +  

B. brongniartii 

0,2 - - - 0,2 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej w czerwcu 2016 r. na plantacji w Wólce 

Zabłockiej stwierdzono obecność trzech gatunków grzybów entomopatogenicznych: B. 

bassiana, I. fumosorosea i M. anisopliae, które tworzyły odpowiednio 0,2; 0,5 i 0,5 x 10
3
g

-1 

jednostek CFU (Tab. 20). Grzyb B. brongniartii wystąpił tylko w glebie z kombinacji, do 

której był wprowadzony w latach 2014 i 2015 i tworzył taką samą liczbę jednostek 

infekcyjnych jak w 2015 roku, czyli 0,2 x 10
3 

w jednym gramie gleby. W glebie z kombinacji 

gdzie w latach 2014 i 2015 wprowadzano inokulum grzyba B. bassiana, odnotowano ponad 

dwukrotnie więcej jednostek CFU tego grzyba w porównaniu z kontrolą. 
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Podsumowanie 

W prowadzonych przez 3 lata doświadczeniach polowych z wprowadzaniem 

czynników biologicznego zwalczania uzyskiwano ograniczenie liczby pędraków chrabąszcza 

majowego oraz uszkodzonych przez nie roślin. Redukcja uszkodzeń, zależnie od 

doświadczenia i roku, była na poziomie od kilku do ponad 50%, Uzyskiwano także redukcję 

liczebności pędraków na różnym poziomie, zależnie od zagęszczenia wyjściowego, 

czynników biologicznego zwalczania oraz wilgotności gleby. Wyniki te, pomimo 

ograniczenia szkód, trudno jest uznać za w pełni zadowalające, gdyż oczekiwania i potrzeby 

są większe. Badania prowadzono na plantacjach truskawki uprawianych zgodnie w 

wytycznymi ekologicznej produkcji, gdzie nie ma możliwości stosowania chemicznego 

zwalczania pędraków (obecnie w Polsce na uprawach konwencjonalnych także nie ma 

możliwości chemicznego zwalczania pędraków).  

Należy także podkreślić, że plantacje, na których prowadzono doświadczenia ze zwalczaniem 

pędraków zlokalizowane były w rejonie o bardzo dużym zagrożeniu ze strony tej grupy 

szkodników żyjących w glebie. To właśnie z potrzeby znalezienia metod ograniczania szkód 

powodowanych przez pędraki grupa producentów BrzostEko była inicjatorem podjętych 

badań, a także bardzo aktywnie uczestniczyła w tych badaniach, które były prowadzone na 

ich plantacjach.  

W doświadczeniach wazonowych uzyskiwano nieco wyższą redukcję liczebności pędraków i 

ograniczanie ich przeżywalności przez czynniki biologicznego zwalczania, ale może być to 

związane z możliwością nieograniczonego dostarczania wody w takich doświadczeniach, co 

znacznie sprzyja namnażaniu się grzybów i nicieni entomopatogenicznych. 

Warunki glebowe w doświadczeniach polowych, przy jakich wprowadzano czynniki 

biologicznego zwalczania (CBZ) czyli grzyby i nicienie entomopatogeniczne, szczególnie 

wilgotność gleby, nie zawsze były sprzyjające namnażaniu się grzybów i nicieni 

entomopatogenicznych. Mimo to wyniki oceny ich zagęszczenia w próbach gleby 

pobieranych z doświadczeń polowych wskazują, że zwykle zagęszczenie ich było kilka-

kilkakrotnie większe w glebie z kombinacji, na których je stosowano. Stwierdzano również 

obecność innych grzybów owadobójczych (np. Isaria farinosa i Lecanicillium sp.) w glebach 

z tych kombinacji, ale ich wpływ na przeżywalność pędraków wymaga dalszych badań. 

Obecność nicieni entomopatogenicznych w próbach gleby pobieranych z poletek, na których 

wprowadzono je wcześniej, świadczy o tym, ze nicienie dość dobrze zaaklimatyzowały się w 

glebie i były w stanie przetrwać przez okres zimy.  

Wprowadzanie nicieni entomopatogenicznych może to być także metodą godną polecenia do 

zwalczania pędraków w glebie, na której uprawia się rośliny sadownicze, np. truskawki, Na 

ich efektywność również duży wpływ ma wilgotność gleby, gdyż są znacznie bardziej 

aktywne w glebie wilgotnej. 

 

Zastosowanie i ocena metody fitosanitarnej oraz ocena mechanizmów działania na 

pędraki, 2016 
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Ocenę metody fitosanitarnej zrealizowano w dwóch doświadczeniach. Doświadczenie 

wazonowe wykonano w insektarium ZORS IO w Skierniewicach, zaś doświadczenie polowe 

w miejscowości Brzostówka. 

 

Doświadczenie VIII (wazonowe), Skierniewice 2016 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. W dniu 31 

maja 2016 roku w skrzynki (traktowane jako wazony) o kubaturze 40x60x20 cm wyłożone 

folią z przygotowanym podłożem wysiano lub posadzono rośliny, które na ogół są 

stosowane, jako dobre przedplony dla roślin truskawek. Były to: gryka, gorczyca, sorgo, 

aksamitka, kukurydza, pszenżyto, łubin, gryka+gorczyca i truskawka (jako roślina testowa 

sprzyjająca rozwojowi pędraków). Następnie, po upływie 3 tygodni, w dniu 21 czerwca 2016 

roku wprowadzono do skrzynek pędraki, po 10 sztuk w stadium L2-L3, do każdej skrzynki. W 

dniu 22 lipca część nadziemna roślin w skrzynkach (przedplony) została skoszona, 

rozdrobniona i zmieszana z glebą. Skrzynki te pozostawiono do 26 sierpnia. Wówczas 

dokonano oceny liczebności pędraków w skrzynkach z poszczególnymi przedplonami. 

Określono liczbę pędraków w dwóch warstwach gleby, na głębokości: 0-15 cm (górna 

warstwa gleby - góra skrzynki) oraz poniżej 15 cm (dolna warstwa gleby - dół skrzynki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedplony rosnące w skrzynkach (w części skrzynek przedplony skoszone 

i zmieszane z glebą) 

 

Wyniki 

Wyniki uzyskane z obserwacji przeprowadzonych w dniu 22 lipca i 26 sierpnia przedstawia 

Tabela 21. 

 

Tabela 21. Wpływ wybranych przedplonów na liczbę pędraków, Skierniewice 2016 

Kombinacja 

Liczba 

wpuszczonych 

pędraków 

(21.06.16) 

Liczba znalezionych pędraków  

w warstwie 

Sumaryczna liczba 

znalezionych pędraków 

(do 15 cm +  

poniżej 10 cm) 

(26.08.16) 

do 5 cm  

po skoszeniu 

(22.07.16)* 

do 15 cm 

(26.08.16 

poniżej 15 

cm 

(26.08.16) 

Gryka 40 1 2 1 4 

Gorczyca 40 1 3 1 5 
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Kukurydza 40 4 4 2 10 

Sorgo 40 8 9 1 18 

Łubin 40 5 8 4 17 

Pszenżyto 40 5 6 0 11 

Aksamitka 40 1 4 3 8 

Truskawka 40 0 4 2 6 

Gryka+gorczyca 40 0 7 1 8 

* po skoszeniu i rozdrobnieniu części nadziemne przedplonów zostały zmieszane z glebą na 

głębokość ok. 5 cm, podczas tego zabiegu notowano w tej warstwie gleby pędraki 

 

Uzyskane wyniki doświadczenia wazonowego wskazują, że najmniej pędraków 

znaleziono w skrzynkach z gryką i gorczycą, 4 i 5 osobników z 40 wprowadzonych do 

skrzynek (Tab. 21). Niewiele więcej osobników przeżyło w skrzynkach z roślinami 

truskawki, aksamitki oraz mieszanki gryki z gorczycą. Najmniej pędraków zginęło w 

skrzynkach z uprawą sorgo i łubinu. Uzyskane wyniki mogą być potwierdzeniem, że uprawa 

gryki i gorczycy ogranicza liczebność pędraków w glebie, chociaż tam, gdzie uprawiano 

mieszankę tych dwu roślin przeżyło nieco więcej pędraków w porównaniu z uprawą 

poszczególnych roślin solo. W pojemnikach z aksamitką także przeżyło mniej pędraków niż 

z łubinem i sorgo. Warto zaznaczyć, że uprawa aksamitki jest polecana jako przedplon na 

polach z nicieniami roślinożernymi. Warto byłoby powtórzyć doświadczenie, może także w 

polu, by uzyskać pełniejszą ocenę wpływu aksamitki na przeżywalność i rozwój pędraków.  

 

Doświadczenie IX (polowe) Brzostówka 2016 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 6 powtórzeniach, na polu, na 

którym planowano założenie plantacji truskawki jesienią 2016 r. Pod koniec czerwca 2016 

roku na specjalnie wyznaczonych 6 poletkach (każde poletko wielkości 7x75m) wysiano 

nasiona gryki zmieszane z nasionami gorczycy i zaś na kolejnych 6 o takiej samej wielkości 

– nasiona łubinu w mieszance z peluszką i gryką, które stanowiły przedplon dla roślin 

truskawek. W sierpniu część nadziemna przedplonów została ścięta i rozdrobniona, a 

następnie masa zielona została przyorana. Podczas wykonywania orki (23 sierpnia 2016) 

została dokonano ocena obecności pędraków na poletkach z obydwoma wymienionymi 

mieszankami przedplonów. W tym celu zbierano znalezione pędraki, wyrzucone na 

powierzchnię podczas odwracania skiby pługiem.  
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Zbieranie pędraków podczas przyorywania przedplonów 

 

Wyniki 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu przedstawiono w Tabeli 22. 

 

Tabela 22. Wpływ przedplonu na liczbę pędraków w glebie, Brzostówka 2016 

Kombinacja 
Liczba pędraków Razem 

pędraki 
Chrząszcze 

L1 L2-3 L4 

Łubin+peluszka+gryka 5 20 51 76 3 

Gryka+gorczyca 10 15 70 95 0 

 

Wyniki przedstawione w Tabeli 22 wskazują, że na poletkach z uprawą mieszanki 

łubin+peluszka+gryka zebrano o 17% mniej osobników (pędraki + chrząszcze) chrabąszczy 

w porównaniu z poletkami z uprawa mieszanki gryka i gorczyca. Jednak na tych ostatnich nie 

znaleziono chrząszczy, pomimo znacznej liczby larw w ostatnim stadium rozwojowych L4.  

 

 

Podsumowanie 

Wyniki wstępnych doświadczeń: wazonowego i polowego wskazują, na korzystne 

działanie gryki i gorczycy na redukcję liczby pędraków w glebie. Ich uprawa jako 

przedplonu przed zakładaniem plantacji truskawek może być jedną z metod przy 

kompleksowej walce z pędrakami. Warto byłoby jeszcze ocenić, w dalszych 

doświadczeniach, wpływ mieszanki tych dwu roślin oraz wpływ aksamitki, może także w 

mieszance z gryką lub/ i z gorczycą, jako przedplonu, na liczebność pędraków w glebie przed 

uprawą truskawki.  

Warto byłoby także poznać sposób działania tych roślin (np. określić składu substancji 

zawartych w roślinach, które mają niekorzystny wpływ na rozwój pędraków, a zatem 

powodują, że liczebność pędraków jest redukowana. 

 

Zastosowanie i ocena metod mechanicznych 

Metodę mechaniczną z wykorzystaniem pługa, zastosowano i oceniono na sześciu 

polach w miejscowości Nowa Wola i Brzostówka. Wybieranie osobników spod 

uszkodzonych roślin i ich utylizację na siedmiu polach przeprowadzono również w 

miejscowości Nowa Wola i Brzostówka. 

 

Doświadczenie X (polowe – 6 wariantów) Brzostówka, Nowa Wola 

Metodyka doświadczenia 

W sezonie 2016 na 6 polach zastosowano i oceniono metodę mechaniczną (orka): 1 i 

7 czerwca w miejscowości Nowa Wola na polu, na którym rok wcześniej rosły ziemniaki, 17 

i 28 czerwca w miejscowości Brzostówka, na polu, na którym rosła koniczyna oraz 15 lipca 

w miejscowości Brzostówka i 20 września w miejscowości Brzostówka I na likwidowanych 

plantacjach truskawek. Podczas orki zbierano żywe pędraki chrabąszczy, a następnie 

przewożono je do laboratorium w specjalnych pojemnikach, dokarmiano je marchwią, a po 
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kilku dniach (3-4) sprawdzano przeżywalność pędraków, określając liczbę żywych 

osobników.  

 

Wyniki 

Wyniki zestawiono w Tabeli 23. 

 

Tabela 23. Liczba zebranych  pędraków i drutowców na polach, na których stosowano 

metodę mechaniczną (orka) oraz ich śmiertelność po kilkudniowej hodowli w laboratorium, 

Brzostówka, Nowa Wola, 2016 

Kombinacja 

Liczba osobników po kilku dniach hodowli 

w laboratorium Procent martwych 

pędraków żywych martwych sumaryczna  

Nowa Wola 1.06.2016 - pow. 6750 m
2
 

Pędraki L4 56 28 84 33,3 

Pędraki L1-L3 128 148 276 53,6 

Drutowce 153 

 

153 0 

Larwy kruszczycy złotawka 

(Cetonia aurata)  4 

 

4 0 

Nowa Wola - 7.06.2016 – pow. 6750 m
2
 

Pędraki L4 26 10 36 27, 8 

Pędraki L1-L3 95 64 159 40,2 

Drutowce 100 

 

100 0 

Brzostówka – 17.06.2016 – pow.4000 m
2
 

Pędraki L4 224 70 294 23,8 

Pędraki L1-L3 374 140 514 27,2 

Drutowce 52 

 

52 0 

Brzostówka - 28.06.16 – pow. 4000 m
2
 

Pędraki L4 110 50 160 31,2 

Pędraki L1-L3 92 40 132 30,3 

Drutowce 12 2 14 14,3 

Brzostówka (likwidowana plantacja truskawki) - 15.07.2016 -  pow. 4800 m
2
 

Pędraki L1-L4 171 45 

 

20,8 

Brzostówka I (likwidowana plantacja truskawki) - 2.10.2016 -  pow. 5000 m
2
 

Pędraki L1-L4 1700 600 2300 26,1 

 

Analiza wyników przedstawionych w tabeli 23 wskazuje, że z zebranych podczas orki 

znacznej liczby pędraków, najczęściej od 30-55% populacji ginęło po kilku dniach hodowli 

w laboratorium. W większym stopniu ginęły pędraki w stadium rozwojowym L1i L3, w 

porównaniu z L4.  Przyczyną ich śmiertelności mogły być uszkodzenia mechaniczne podczas 

orki, ale nie można wykluczyć jakiegoś wpływu zbierania i transportu oraz hodowli 

zebranych osobników. Jednak cała zebrana populacja traktowana była w podobny sposób. 

Zastosowana orka nie miała wpływu na śmiertelność drutowców. Z zebranych ponad 300 

sztuk, tylko 2 drutowce zginęły w trakcie doświadczenia. Uzyskane wyniki potwierdzają 
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opinię, że część pędraków może być uszkadzana mechanicznie podczas pracy ostrego 

pługa i ginie (bezpośrednio w czasie orki może to być nawet do 5%, a liczne są 

uszkadzane i giną w kolejnych dniach). Może to być jedna z metod polecanych do 

kompleksowego zwalczania pędraków.  

 

Doświadczenie XI (polowe – 7 wariantów) Brzostówka, Nowa Wola 

Metodyka doświadczenia 

W sezonie 2016 metodę mechaniczną, w której stosowano ręczne usuwanie pędraków 

z pod uszkodzonych roślin oceniono trzykrotnie: 27 lipca, 3 i 18 sierpnia 2016 roku, na kilku 

plantacjach truskawki położonych w miejscowości Brzostówka i Nowa Wola. Na wybranych 

plantacjach w podanych terminach  przeprowadzono lustracje w celu wykrycia roślin z 

objawami wskazującymi na uszkodzenie przez pędraki. Podejrzane rośliny wykopywano, 

sprawdzano obecność  larw, a następnie znalezione okazy zbierano do pojemników i 

zabierano z plantacji w celu utylizacji. 

 

Wyniki 

Wyniki zestawiono w Tabeli 24. 

 

Tabela 24. Liczba pędraków zebranych na plantacjach podczas ich lustracji i wybierania 

pędraków z pod uszkodzonych przez nie roślin, Brzostówka, Nowa Wola, 2016 

Kombinacja 
Data 

obserwacji 

Powierzchnia 

lustracji (w m
2
) 

Liczba znalezionych 

pędraków 

Liczba pędraków w 

przeliczeniu  

na 100 m
2
 

Brzostówka  

(plantacja 1) 
27.07.2016 2300 91 4 

Nowa Wola  

(plantacja 1) 
27.07.2016 9750 166 2 

Brzostówka  

(plantacja 2) 
27.07.2016 1430 85 6 

Brzostówka  

(plantacja 3) 
3.08.2016 4200 62 1 

Nowa Wola  

(plantacja 2) 
18.08.2016 1900 16 1 

Brzostówka  

(plantacja 4) 
18.08.2016 735 10 1 

Nowa Wola  

(plantacja 3) 
18.08.2016 1008 30 3 

 

Wyniki przedstawione w Tab. 24 wskazują, że podczas lustracji plantacji można wykryć 

znaczną liczbę uszkodzonych roślin i zebrać żerujące na ich korzeniach pędraki, a następnie 

je zutylizować. W ten sposób redukuje się znaczna liczbę pędraków, które pozostawione na 

plantacji niszczyłyby kolejne rośliny. Jest to metoda być może pracochłonna, ale bezpieczna i 

możliwa do zastosowania na plantacjach ekologicznych, ale także innych. W miejsca po 

uszkodzonych roślinach można posadzić nowe rośliny z nadzieją, że nie będą zniszczone 

przez pędraki. Taką lustrację wskazane byłoby przeprowadzić 2-3 razy w sezonie wegetacji. 
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Metoda ta może być polecana jako bardzo skuteczna i przydatna w kompleksowej walce 

z pędrakami (np. z metodą biologiczną). Podczas takiej lustracji wykrywa się także 

rośliny uszkodzone przez drutowce, można je także wybierać i utylizować. Obecnie nie 

ma żadnych innych metod, które można by polecać w celu ograniczenia populacji 

drutowców.  

 

Podsumowanie  

Przeprowadzone doświadczenia wskazują, że stosując orkę ostrym pługiem można 

ograniczyć liczebność pędraków, gdyż osobniki uszkodzone mechanicznie giną. Śmiertelność 

pędraków zbieranych na polach doświadczalnych była na poziomie 30% a nawet niekiedy 

55%. Z drugiej strony wiadomo, że podczas orki część pędraków jest wybierana przez ptaki, 

co także ogranicza ich liczebność. Godna polecenia okazała się też metoda lustracji plantacji, 

wyszukiwania roślin z objawami uszkodzenia oraz wybierania i utylizacji żerujących na 

korzeniach pędraków, ale także drutowców. 

 

 

Zastosowanie i ocena metody fizycznej 

 

W 2016 roku zastosowano trzy warianty metody fizycznej:  

a. odławianie (wyłapywanie) osobników dorosłych chrabąszcza majowego; 

b.  przykrywanie plantacji agrowłókniną w celu zabezpieczenia gleby przed nalotem 

samic chrabąszcza majowego i składaniem jaj ( Brzostówka i Nowa Wola); 

c. zastosowanie naturalnej bariery, jaką stanowiły rośliny dębu posadzone w doniczkach 

(refugia) i w maju wystawione w okolicy plantacji truskawek; 

 

Doświadczenie XII - Odławianie (wyłapywanie) osobników dorosłych chrabąszcza 

majowego, plantacja 1 i 2, Brzostówka 

Metodyka doświadczenia 

Zastosowano dwa rodzaje pułapek świetlnych do wabienia i odławiania chrząszczy 

chrabąszcza majowego. Pierwszy z nich to pułapka typu samołówki (10 szt.) ze światłem 

zasilanym z baterii (typu R: 4xR6) lub akumulatora, oraz podświetlanie światłem 

wytwarzanym przez agregat prądotwórczy specjalnych ekranów z białego płótna, ekrany 

posmarowano klejem typu Insect Trap Coating (2 szt.) lub pozostawiono bez smarowania (2 

szt.). Samołówki umieszczano na plantacjach truskawki, natomiast ekrany rozmieszczano w 

pobliżu dziennych siedlisk chrabąszczy. Plantacja truskawki, na której ustawiono samołówki 

była w odległości ok. 100 m w linii prostej od dziennych żerowisk chrabąszczy, gdzie 

umieszczono ekrany. Pułapki umieszczono w dwóch lokalizacjach na terenie miejscowości 

Brzostówka (odległość między lokalizacjami ok. 1,5 km). Odłowów dokonano trzykrotnie: 

10, 11, 12 maja 2016 w godzinach od 19.00 do 24.00. Odłowione chrząszcze chrabąszczy 

zostały przewiezione do laboratorium w celu określenia płci i gatunku. 
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Pułapka typu „Samołówka” na plantacji     Ekrany świetlne w pobliżu miejsca dziennego  

truskawek     żerowania chrząszczy 
 
 

Wyniki 

Wyniki uzyskane z doświadczenia z zastosowanymi pułapkami przedstawia Tabela 25. W 

tabeli przedstawiono sumaryczne odłowy z obu lokalizacji. Brzostówka, plantacja 1 i 2,  2016 
 
Tabela 25. Liczba odłowionych chrząszczy chrabąszcza majowego w pułapki wabiące, 

Brzostówka 2016 
 

Data 
Ekrany Ekrany z klejem Samołówki 

samice samce samice samce samice samce 

10.05.16 2 5 3 7 1 1 

11.05.16 4 12 5 14 3 1 

12.05.16 1 3 2 2 2 1 

Razem 7 20 10 23 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrząszcze odłowione w pułapki wabiące 
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W doświadczeniu z pułapkami wabiącymi osobniki dorosłe chrabąszcza majowego w 2016 

roku odłowiono znacznie mniej chrząszczy (69) niż w poprzednim roku (363), który był 

rokiem gradacji tego szkodnika. Większość odłowionych osobników stanowiły samce. 

Podświetlone ekrany w większym stopniu wabiły chrząszcze niż samołówki świetlne, 

podobnie jak w poprzednim roku. Metoda ta może być jedna z polecanych do 

kompleksowego zwalczania chrabąszcza majowego. 

 

Doświadczenie XIII - przykrywanie plantacji agrowłókniną w celu zabezpieczenia przed 

składaniem jaj przez samice, Brzostówka i Nowa Wola, 2016 

Metodyka doświadczenia 

Jako metodę fizyczną wykorzystano przykrywanie plantacji agrowółkniną na okres 

masowego lotu chrząszczy chrabąszcza majowego. Rośliny zostały przykryte na dwóch 

plantacjach w dniu 7 maja 2016 roku, natomiast okrywa została zdjęta 31 maja po 

zakończeniu masowego lotu chrabąszcza majowego. W dniu 18 sierpnia dokonano oceny 

liczebności pędraków w glebie. 

Przykrywanie plantacji agrowłókniną 

 

Wyniki 

Wyniki uzyskane z doświadczenia zestawiono w Tabeli 26. 

 

Tabela 26. Liczba pędraków w różnych stadiach rozwojowych znalezionych na części pola 

przykrytej  agrowłókniną i bez przykrycia, Nowa Wola i Brzostówka 2016 

Kombinacja 

Liczba pędraków w stadium 

(w przeliczeniu na 100 m
2
) Razem w przeliczeniu 

na 100m
2
 

L1 L2-L4 

Nowa Wola 

Agrowłóknina 1,7 18,3 15 

Bez agrowłókniny 6,7 28,3 9,5 
Brzostówka 

Agrowłóknina 0 25 12,2 

Bez agrowłókniny 5 30 17,5 
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Różne stadia rozwojowe znajdowane na poletkach obu kombinacji 

 

Wyniki z doświadczenia z przykrywaniem plantacji agrowłókniną, wskazują, że w sumie 

mniej pędraków chrabąszcza majowego znaleziono w glebie przykrywanej na okres lotu 

chrabąszczy, dotyczy to głównie najmłodszych larw (Tab. 26), Jednak pojedyncze młode 

larwy w stadium L1 były również znajdowane na kombinacji z agrowłókniną.  

 

Doświadczenie XIV-Zastosowanie naturalnej bariery „refugia dębowe”, Nowa Wola 

 

Metodyka doświadczenia 

W końcu marca 2016 roku posadzono do dużych pojemników (wiadra) ok. 100 drzewek  

dębów wysokości ok. 150 cm. Drzewka umieszczono w szklarni ZORS w Skierniewicach, by 

dobrze się ukorzeniły i by przyspieszyć ich rozwój. Na początku maja, kiedy na roślinach 

pojawiły się już liście, zostały one przewiezione do Nowej Woli i ustawione w odległości 5-6 

m od plantacji truskawek. W maju raz w tygodniu oceniano ślady żerowania chrabąszcza 

majowego na liściach dębów. 

 

Wyniki 

Podczas obserwacji wykonywanych w maju (w okresie lotu chrabąszcza majowego) nie 

stwierdzono typowych uszkodzeń liści, jakie powodują żerujące chrząszcze tego gatunku. 

Trudno ustalić czy brak zainteresowania chrząszczy roślinami dębów (w lasach żerują na 

dębach) spowodowało miejsce usytuowania refugia czy też bardzo mała liczba wylatujących 

w sezonie 2016 chrząszczy (w poprzednim roku występowała masowa  gradacja szkodnika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Rośliny dębów w doniczkach ustawione blisko plantacji truskawek 

 

Podsumowanie 

Metoda fizyczna (biotechniczna) z wabieniem i odławianiem chrząszczy chrabąszcza 

majowego może być efektywna w zmniejszaniu ogólnej populacji chrabąszczy na danym 

obszarze, ale musi być stosowana systematycznie podczas masowego ich wylotu, a ponadto 

jej skuteczność może być znaczna, jeśli będzie stosowana na w miarę dużym obszarze. 

Redukcja populacji osobników dorosłych jest bardzo ważna gdyż bezpośrednio przekłada się 

na redukcję liczby jaj składanych przez samice, a tym samym zmniejsza się zagęszczenie 

pędraków na polach uprawnych. Zastosowanie tej metody głównie w lata masowej gradacji, 

może przynieść najlepsze efekty, gdyż można wówczas odłowić znaczną część populacji 
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chrabąszcza. Celowe byłoby kontynuowanie doświadczenia w celu potwierdzenia, czy 

zawsze odławia się więcej samców niż samic.  

Druga  metoda fizyczna polegająca na przykrywaniu powierzchni pola agrowółkniną również 

może redukować znaczną liczebność szkodnika. Jednak warto mieć świadomość, że 

agrowłóknina, powinna być rozłożona przed początkiem lotu chrabąszczy, a zdejmowana 

dopiero po jego całkowitym zakończeniu. Ponadto najlepsze efekty można by uzyskać, 

stosując te metodę co najmniej przez 4 lata (okres cyklu rozwojowego chrabąszcza 

majowego) i w zintegrowanym stosowaniu z innymi metodami. 

Obydwie opisane metody, odławianie chrząszczy oraz przykrywanie pola agrowłókniną 

mogą zwiększyć efektywność walki z chrabąszczem i pędrakami, ale niestety są one bardzo 

czasochłonne, a ponadto wymagają znacznych nakładów finansowych na zakup pułapek 

świetlnych i ekranów oraz agrowłókniny. 

 

Zastosowanie i ocena metody allelopatycznej 

Doświadczenie XV (wazonowe), Skierniewice 

Doświadczenie XVI (polowe), Brzostówka 

 

Metodyka doświadczeń 

W 2016 roku metodę allelopatyczną oceniano w dwóch doświadczeniach: jednym 

wazonowym przeprowadzonym w insektarium ZORS w Skierniewicach i drugim polowym w 

miejscowości Brzostówka. Stosowano podlewanie roślin wcześniej przygotowanymi 

gnojówkami. Na około dwa tygodnie przed pierwszym zastosowaniem gnojówek w obu 

doświadczeniach przygotowano odpowiednie gnojówki. Zebrano i przygotowano ok. 25 kg 

pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), 8 kg mięty zielonej (Mentha spicata), 20 kg bylicy 

piołunu (Artemisia absinthium), po 5 kg czosnku pospolitego (Allium sativum), gryki 

(Fagopyrum Mill.), po 1 kg aksamitki (Tagetes L.) i nagietka lekarskiego (Calendula 

officinalis). Z roślin przygotowano gnojówki w stosunku 1:2, niektóre z nich wcześniej 

zostały zalane 75% spirytusem a później rozcieńczone wodą. Wykaz przygotowanych 

gnojówek przedstawia Tabela 27. Po przygotowaniu gnojówek z każdej nich pobrano próbki 

ok. 1 litra płynu,  do badań właściwości chemicznych (Tabela 28), a po ich zastosowaniu 

pobrano również próby gleby i próby liści roślin w celu określenia  zawartości mikro- i 

makroelementów. 

 

Tabela 27. Wykaz zastosowanych gnojówek 

 nr Skład gnojówki Zastosowanie w doświadczeniu 

1. aksamitka + alkohol + woda wazonowe 

2. aksamitka + woda wazonowe 

3. gryka mielona + alkohol + woda wazonowe 

4. gryka mielona + woda wazonowe, polowe 

5. nagietek lekarski + alkohol+ woda wazonowe 

6. nagietek lekarski + woda wazonowe 

7. bylica piołun + alkohol + woda wazonowe 

8. mięta zielona + bylica piołun + alkohol + woda polowe 
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9. pokrzywa zwyczajna +mięta zielona + alkohol + woda polowe 

10. pokrzywa zwyczajna + bylica piołun + alkohol + woda polowe 

11. czosnek pospolity + woda polowe 

 

Tabela 28. Właściwości fizykochemiczne zastosowanych gnojówek 
Oznaczenie Jednostki Numer gnojówki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Właściwości fizyczne 

     pH - 5,9 7,6 7,5 4,2 7,2 7,7 8,1 4,6 4,7 4,8 4,3 

     EC      mS/cm 0,89 1,90 0,72 2,86 1,06 2,17 1,32 4,36 6,01 5,68 6,3

0 

Analiza podstawowa 

    N-NO3
-
       mg/l 128 100 450 432 192 186 199 418 656 488 132

0 

    P       mg/l 5,70 20,6 44,5 106 20,5 23,2 20,1 51,6 67,6 63,0 194 

    K
+
       mg/l 234 307 277 223 316 333 529 750 975 850 112

8 

    Ca
+2

       mg/l 259 326 136 187 178 192 175 336 634 725 287 

    Mg
+2

       mg/l 67,2 74,3 70,4 122 78,9 73,7 73,7 106 135 144 111 

    Na
+
       mg/l 32,6 35,0 32,3 23,4 103 106 28,4 24,7 25,3 25,8 28,

2 

    SO4
-2

       mg/l 25,2 38,1 39,8 43,7 25,9 29,8 40,1 54,8 72,2 78,1 394 

Mikroelementy 

    Fe       mg/l 12,7 9,00 5,76 8,05 5,94 9,10 6,22 12,7 16,7 13,3 38,

1 

    Mn       mg/l 1,28 1,10 0,96 1,99 0,93 0,80 0,82 1,55 1,75 1,66 1,8

4 

    Cu       mg/l 0,21 0,21 0,39 0,44 0,29 0,19 0,21 0,66 0,98 0,90 1,0

6 

    Zn       mg/l 1,26 1,25 1,94 1,34 1,41 1,16 1,14 2,06 3,27 2,36 5,0

0 

    B       mg/l 0,95 0,41 0,62 0,33 0,84 0,61 0,68 0,63 0,89 0,94 0,5

3 

    Si       mg/l  - - - - - - - - -  

 

Gnojówki nr 4, 8, 9, 10 i 11 charakteryzowały się wyraźnie kwaśnym odczynem i wyższą 

zawartością soli ogółem co skorelowane jest z wyższą zawartością składników 

pokarmowych, szczególnie azotu azotanowego i potasu. Gnojówka nr 11 zawierała znacznie 

wyższe zawartości składników pokarmowych, w tym mikroskładników i siarki, w stosunku 

do pozostałych składów gnojówek zastosowanych w doświadczeniu. 

 

Doświadczenie XV (wazonowe), Skierniewice 

Szczegółowa metodyka doświadczenia 

Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w insektarium ZORS IO w 

Skierniewicach w 2 powtórzeniach, w odpowiednio przygotowanych do tego celu skrzynkach 

wielkości 0,56 x 0,365 m z 6 roślinami truskawek posadzonych po jednej i po drugiej stronie 

skrzynki (1 skrzynka stanowiła 1 powtórzenie). Do każdej skrzynki 23 czerwca 2016 roku w 

środkowej jej części wpuszczono po 10 pędraków w stadium L3-L4. Lewa strona skrzynki 

(schemat) podlewana była sześciokrotnie gnojówkami: 23, 25, 27, 30 czerwca oraz 2 i 4 lipca 

2016 roku, natomiast prawa strona podlewana była wodą. Jednorazowo stosowano 200 ml 
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cieczy. Oceny zdrowotności roślin oraz przemieszczania się pędraków w skrzynce dokonano 

21 lipca 2016 roku. 

 

L
ew

a 
st

ro
n

a 
- 

g
n

o
jó

w
k

a 

S
trefa 

w
p

u
szczan

ia 
p

ęd
rak

ó
w

 
P

ra
w

a 
st

ro
n

a 

- 
w

o
d

a 

Wyniki 

Wyniki z doświadczenia wazonowego nad wpływem gnojówek na liczbę pędraków 

zestawiono w Tabeli 29. 

 

Tabela 29. Wpływ zastosowanych gnojówek na liczbę pędraków, Skierniewice 2016 

Zastosowana 

gnojówka                 

(nr) 

Liczba 

wpuszczonych 

pędraków 

Liczba pędraków znalezionych w warstwie: Sumaryczna liczba 

znalezionych pędraków 

w obu warstwach do 15 cm (od góry) poniżej 15 cm 

Część 

podlewana 

gnojówką 

Część 

podlewana 

wodą 

Część 

podlewana 

gnojówką 

Część 

podlewana 

wodą 

Część 

podlewana 

gnojówką 

Część 

podlewana 

wodą 

1 20 2 5 3 4 5 9 

2 20 1 4 5 3 6 7 

5 20 3 5 3 5 6 10 

6 20 3 1 3 2 6 3 

3 20 0 7 2 4 2 11 

4 20 1 6 6 3 7 9 

7  20 4 2 2 4 6 6 

 

Analiza uzyskanych wyników doświadczenia wazonowego może sugerować, że zwykle 

więcej pędraków znajdowano w części podlewanej wodą, największe różnice zanotowano na 

gnojówce nr. 3 (gryka mielona + alkohol + woda), a na gnojówce nr 7 (bylica piołun + 

alkohol + woda) tych różnic nie było. Na częściach skrzynek, które były podlewane 

gnojówkami więcej pędraków znajdowano w dolnej warstwie gleby (poniżej 15 cm), 

natomiast na podlewanych wodą nieco więcej stwierdzono w górnej warstwie gleby (do 15 

cm) w strefie występowania korzeni roślin (Tab. 29).  

 

Doświadczenie XVI (doświadczenie polowe), Brzostówka, plantacja 5 

Metodyka doświadczeń 

Doświadczenia polowe założono na plantacji truskawki odm. Polka posadzonej 

wiosną 2016 roku w miejscowości Brzostówka. Doświadczenie założono metodą bloków 

losowych w 2 powtórzeniach. Na plantacji wyznaczono poletka według schematu jeden rząd 

bez gnojówek, 2 rzędy podlewane gnojówkami, następnie jeden niepodlewany i kolejne dwa 

podlewane oraz kolejny niepodlewany, poletka miały długości 10 mb następnie 5 mb poletko 

było niepodlewane. 

 

Schemat poletka doświadczalnego 
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Na każdym poletku gnojówka była stosowana dwa razy: 22 czerwca 2016 – 10 l na poletko i 

28 czerwca – 20 l na poletko. Do oceny zdrowotności roślin wyznaczano 2 poletka o 

powierzchni 30 m
2
 na części gdzie stosowano gnojówki i 2 poletka o takiej samej 

powierzchni na części gdzie nie stosowano gnojówek. Podczas oceny notowano liczbę 

zdrowych i uszkodzonych roślin (w sumie 320) oraz liczbę pędraków w glebie. Ocenę 

wykonano 3 sierpnia 2016 roku. 

 

Wyniki 

Wyniki oceny zdrowotności roślin po zastosowaniu gnojówek w warunkach 

polowych oraz liczbę znalezionych pędraków przedstawiono w Tabeli 30, ocenę zawartości 

mikro- i makroelementów w pobranych próbach liści truskawek, oraz w próbach gleby po 

zastosowaniu gnojówek przedstawiono w Tabelach 31 i 32. 

 

Tabela. 30. Wpływ zastosowanych gnojówek na zdrowotność roślin i liczbę pędraków w 

glebie, Brzostówka, plantacja 5, 2016 

Zastosowana 

gnojówka 

Część ze stosowaniem gnojówki Część bez stosowania gnojówki 

Liczba 

uszkodzonych 

roślin 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Liczba 

znalezionych 

pędraków 

Liczba 

uszkodzonych 

roślin 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Liczba 

znalezionych 

pędraków 

9 42 13 1 21 7 0 

10 45 14 0 13 4 0 

8 20 6 0 18 6 0 

11 36 11 0 29 9 0 

4 55 17 1 56 18 0 

Kontrola    24 8 0 

 

W doświadczeniu tym stosowane gnojówki nie zabezpieczyły roślin truskawek przed 

uszkodzeniami powodowanymi przez pędraki, tylko na gnojówce nr 4 (gryka mielona + 

woda) odnotowano o 1 punkt procentowy mniej uszkodzeń niż na poletkach nie podlewanych 

tą gnojówką. Jednak na otrzymane wyniki mogła mieć wpływ liczba zastosowanych 

zabiegów podlenia (2), być może powinno być ich więcej. 
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Tabela 31. Zawartość makroelementów w liściach truskawek po zastosowaniu gnojówek, 

Brzostówka 2016 

Zastosowana 

gnojówka 
s.m. 

Zawartość makroelementów Zawartość makroelementów 

% mg/kg s.m. 

N P K Ca Mg Na S.SO4 Fe Mn Cu Zn B 

Kontrola 32,7 2,05 2319 14320 7875 3070 588 1235 260 53,7 5,00 17,0 39,2 

9 33,1 2,10 2052 13050 11740 3491 589 1147 343 63,3 6,77 16,7 40,0 

10 32,9 2,25 2171 14230 10660 3257 598 1348 272 49,4 4,43 15,4 43,6 

8 31,9 2,13 2305 13510 9719 3234 560 1292 270 55,0 3,85 16,3 38,5 

11 30,0 2,10 2234 13910 10790 3063 555 1276 288 42,8 3,80 17,2 32,9 

4 34,9 1,82 1921 13990 8685 2521 563 1190 352 48,3 4,85 15,9 38,9 

 

Tabela 32. Podstawowe zawartości składników mineralnych w glebie po zastosowaniu 

gnojówek,  Doświadczenie XVI (polowe), Brzostówka 2016 

Zastosowana gnojówka 
pH 

w H2O 

Zawartość podstawowych składników 

mineralnych 

g NaCl/l mg/l gleby 

Zs N.NO3 P K Mg Ca 

Kontrola 6,3 0,68 107 63 200 119 1050 

9 6,3 0,83 159 79 207 143 1180 

10 6,5 0,64 115 100 238 142 1260 

8 6,4 0,76 116 75 258 128 1100 

11 6,6 0,87 152 86 264 147 1310 

4 6,7 0,75 103 88 254 134 1070 

 

Badane składy gnojówek nie miały ujemnego wpływu na stan odżywienia roślin azotem. 

Zastosowanie gnojowicy nr 8, 9, 10 i 11 wyraźnie zwiększało zawartość wapnia w liściach 

truskawki w stosunku do kontroli. Wysoka zawartość siarki w gnojowicy nr 10 nie miała 

wpływu na zawartość składnika w roślinie. Skład mikroelementowy zastosowanych 

gnojówek nie miał wpływu na ich zawartość w roślinie, z wyjątkiem żelaza. Zauważono 

wyraźnie wyższe zawartości Fe u roślin traktowanych gnojówkami nr 4 i 9. Również 

gnojówki nie mały ujemnego wpływu na zawartość makro- i mikroelementów w glebie (Tab. 

31 i 32). 

 

Podsumowanie 

Analizując wyniki uzyskane w 2016 roku w doświadczeniu wazonowym stosowane 

gnojówki wpływały na liczbę pędraków znajdowanych w glebie po ich zastosowaniu, 

natomiast w pewnym sensie nie potwierdziło tego badanie polowe. Jednak ze względu na to, 

iż takie doświadczenie w polu wykonano po raz pierwszy, być może wpływ na taki wynik 

miały warunki pogodowe (w okresie stosowania gnojówek panował okres suszy), lub też 

mogła okazać się za mała ilość cieczy jaka była stosowana lub wykonanych zabiegów. W 

przyszłości należy przeprowadzić badania nad optymalną ilością stosowanych gnojówek oraz 

warto by przeprowadzić analizę składu gnojówek w celu wykrycia i stwierdzenia zawartości 

substancji odstraszających pędraki np. w gnojówkach nr 3 i 4 zawartości rutyny, która jest 

uznawana za substancje niekorzystnie wpływające na rozwój pędraków, w celu zwiększenia 

ich zawartości w stosowanych gnojówkach. Stosowanie gnojówek może mieć również 

pozytywny wpływ na naturalne nawożenie roślin i pozyskiwanie przez nie składników 

potrzebnych do wzrostu.  
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Ocena metod użytych w sposób zintegrowany 

 

Użycie kilku metod walki z pędrakami w pewnym okresie czasu lub równolegle powinno 

zwiększać ich efektywność. W 2016 roku oceniano metody, które były stosowane w tych 

samych obiektach w okresie dwóch-trzech lat (2014-2016) oraz te, stosowane w sposób 

zintegrowany tylko w 2016 roku. 

 

Metoda fitosanitarna + metoda fizyczna + metoda mechaniczna + metoda biologiczna  

 

Doświadczenie XVII (polowe), Brzostówka 2014-2015 

 

Metodyka doświadczenia 

Opis badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

Doświadczenie założono w miejscowości Brzostówka w 2014 roku. Wiosną na polu wysiano 

grykę, a w lipcu została ona skoszona, rozdrobiona i przyorana jako nawóz zielony (metoda 

fitosanitarna i metoda mechaniczna). W sierpniu wyznaczone pole podzielono na dwie części 

i na jednej z nich zastosowano odkażanie gleby aktywną parą wodną (metoda fizyczna). Po 

zastosowaniu parowania, na obie części pola naniesiono dwukrotnie w formie opryskiwania 

czynniki biologicznego zwalczania (metoda biologiczna).  

Uprawa gryki   Zabieg odkażania gleby parą         Zabieg stosowania czynników 

    wodną             biologicznego zwalczania 

 

Następnie w październiku na obu częściach pola przeprowadzono kompleks uprawek przy 

użyciu kultywatora (metoda mechaniczna) i posadzono truskawki odmiany Polka. W 2015 

roku 21 lipca ponownie zastosowano, jednorazowo, czynniki biologicznego (metoda 

biologiczna). Również 11 maja 2016 roku jednorazowo zastosowano CBZ (metoda 

biologiczna). Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania oraz ich dawki 

przedstawia Tabela 33. Ocenę efektywności działania przeprowadzono 27 lipca 2016 roku, 

natomiast dokonano dwukrotnej (przed i po stosowaniu czynników biologicznego 

zwalczania) oceny zagęszczenia grzybów i nicieni entomopatogenicznych metodą 
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konwencjonalną. 11 maja i 19 lipca 2016 roku pobrano również próby gleby do oceny 

wpływu stosowanych CBZ na bioróżnorodność mikroorganizmów (grzybów i bakterii) w 

glebie metodą molekularną. 

 

Tabela 33. Wykaz czynników biologicznego zwalczania, Brzostówka 2014-2016 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg/ha  
Liczba dawek 

dzielonych 

2014 

inokulum B. bassiana 15 2 

inokulum B. brogniartii 15 2 

inokulum B. bassiana + inokulum B. brogniartii  7,5 + 7,5 2 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50 m
2
 1 

Heterorhabditis bacteriophora (2) 100 mln/50 m
2
 2 

2015 

inokulum B. bassiana 10 1 

inokulum B. brongniartii (substrat suchy) 15 1 

inokulum B. bassiana + inokulum B. brongniartii 

(substrat suchy) 
7,5 + 7,5 

1 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50 m
2
 1 

2016 

inokulum B. bassiana 15 1 

inokulum B. brongniartii 15 1 

inokulum B. bassiana + inokulum B. brongniartii 7,5 + 7,5 1 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50 m
2
 1 

 

Wyniki 

Opis wyników badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości 

badania (opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

W lustracjach wykonanych w 2015 roku w czerwcu zanotowano brak jakichkolwiek 

uszkodzeń powodowanych przez pędraki zarówno na poletkach kontrolnych jak i na 

poletkach gdzie stosowano CBZ, natomiast w październiku odnotowano ok 13-14% 

uszkodzonych roślin na poletkach kombinacji kontrolnej oraz 10-12% na poletkach, gdzie 

zastosowano CBZ nie notując większych różnic między poletkami, na których zastosowano 

odkażanie gleby parą wodną i gdzie go nie stosowano. 

W 2016 roku ocenę zdrowotności roślin oraz ocenę liczby pędraków w glebie wykonano 27 

lipca a wyniki tej oceny przedstawia Tabela 34. Natomiast oceny zagęszczenia CBZ w glebie 

dokonano dwukrotnie 11 maja i 17 lipca – rezultaty tych ocen zestawiono w Tabeli 35-36. 

Wyniki wpływu CBZ na bioróżnorodność mikroorganizmów (grzybów i bakterii) w glebie 

wykonanych metoda molekularną przedstawia Wykres 2. 

 

Tabela 34. Wpływ czynników biologicznego zwalczania pędraków na kondycję roślin w 

lipcu, Brzostówka 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków 

z pow. 

6m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Z odkażaniem gleby parą wodną  



42 

 

Kontrola 184 116 15 38, 7 - 

Inokulum B. bassiana 216 84 9 28,0 27,6 

Inokulum B. brongniartii 245 55 7 18,3 52,6 

Inokulum B. bassiana 

+ inokulum B. brongniartii 209 91 8 30,3 21,5 

H. bacteriophora 201 99 12 33,0 14,6 

Bez odkażania gleby 

Kontrola 178 122 7 40,0 - 

Inokulum B. bassiana 215 85 3 28,3 30,3 

Inokulum B. brongniartii 199 101 11 33,7 17,2 

Inokulum B. bassiana 

+ inokulum B. brongniartii 206 94 2 31,3 22,9 

H. bacteriophora 196 104 3 34,7 14,7 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

W lipcu 2016 r. na poletkach z odkażaniem parą wodną i z zastosowaniem czynników 

biologicznego zwalczania notowano mniej uszkodzonych roślin w stosunku do kontroli o 

14,6 do 52, 6% zależnie od zastosowanego CBZ, zaś na poletkach beż odkażania parą wodną 

redukcja uszkodzeń była na poziomie 14,7 do 30,3% (Tab. 34).  

 

Tabela 35. Liczba jednostek infekcyjnych  (CFU x 10
3
g

-1
) grzybów owadobójczych w glebie 

(maj), Brzostówka 2016 
Wprowadzony 

gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 
H. 

bacteriophora 
Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Z odkażaniem gleby parą wodną 

Kontrola 3,5 - - 0,5 -  

B. brongniartii 5,0 - - 0,2 -  

B. bassiana 3,3 - - 0,5 -  

B. bassiana  

+ B. 

brongniartii 

2,8 - - 0,3 0,1  

H. 

bacteriophora 

     0 

Bez odkażania gleby 

Kontrola 3,2 - - 0,3 -  

B. brongniartii 4,5 - - 0,2 -  

B. bassiana 4,3 - - - -  

B. bassiana  

+ B. 

brongniartii 

2,7 - - 0,5 0,1  

H. 

bacteriophora 

     0 

 

W próbach gleby pobranych w maju 2016 r. z kombinacji kontrolnych z doświadczenia gdzie 

przed założeniem plantacji truskawki w roku 2014 zastosowano odkażanie gleby parą wodną 

jak i z doświadczenia bez odkażania gleby, stwierdzono występowanie dwóch gatunków 

grzybów: B. bassiana i M. anisopliae (Tab. 35). W glebach kontrolnych z obu doświadczeń 

dominował grzyb B. basssiana, który tworzył odpowiednio 3,5 i 3,2 x 10
3 

jednostek 

infekcyjnych w 1 gramie gleby. Nie odnotowano obecności jednostek infekcyjnych grzyba B. 
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brongniartii w żadnej z gleb, do której był on wprowadzany w roku 2014 i 2015. W 

doświadczeniu gdzie stosowano odkażanie gleby parą wodną odnotowano, że zagęszczenie 

jednostek CFU grzyba B. bassiana w glebach, do których wcześniej wprowadzano jego 

inokulum, było niższe niż w wariancie kontrolnym. Odwrotną sytuację odnotowano w 

przypadku doświadczenia gdzie nie stosowano odkażania gleby. 

 

Tabela 36. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1
) grzybów owadobójczych w glebie 

(lipiec), Brzostówka 2016 
Wprowadzony 

gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 
H. 

bacteriophora 
Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Z odkażaniem gleby parą wodną 

Kontrola 0,2 - 0,3 1,3 -  

B. brongniartii - - - 0,7 0,2  

B. bassiana 0,2 - - 1,5 -  

B. bassiana  

+ B. 

brongniartii 

0,3 0,7 - 0,3 -  

H. 

bacteriophora 

     7 

Bez odkażania gleby 

Kontrola 0,7 - 0,3 0,8 -  

B. brongniartii 0,2 - - 0,7 -  

B. bassiana 0,3 - - 0,2 - 0 

B. bassiana  

+ B. 

brongniartii 

0,7 0,3 - 0,3 - 0,7 

H. 

bacteriophora 

     0 

 

W próbach gleby z tych samych plantacji, pobranych w lipcu 2016 r. odnotowano 

kilkukrotny spadek liczby jednostek infekcyjnych grzyba B. bassiana w porównaniu do prób 

pobranych w maju (Tab. 36). Odnosiło się to zarówno do wariantu z odkażaniem gleby parą 

wodną jak i brakiem odkażania termicznego. Mogło to być spowodowane przesuszeniem 

gleby na skutek działania wysokich temperatur i brakiem opadów w ciągu lata. Należy jednak 

odnotować fakt, że w przypadku odkażania gleby, zagęszczenie jednostek CFU B. bassiana 

w próbach gdzie wcześniej wprowadzano inokulum tego grzyba w formie suchego substratu,  

było dwukrotnie wyższe niż w wariancie kontrolnym (odpowiednio 0,5 i 0,2 x 10
3
g

-1 
). 

Obecność jednostek tworzących kolonie grzyba B. brongniartii odnotowano jedynie w glebie 

z wariantu gdzie łącznie zastosowano inokulum obu gatunków grzybów i było ono wyższe w 

przypadku kombinacji, w której wcześniej dokonano odkażania termicznego gleby.  

 

Wykres 2. Genomowego zróżnicowanie gleb traktowanymi inokulum grzybów: B. bassiana 

(Ba); B. brongniartii (Br); Kontrola (Control); bp – bez odkażania parą wodną; p – z 

odkażaniem parą wodną; T1 – próby pobrane w maju: T2 – próby pobrane w lipcu 
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Nie zaobserwowano negatywnego wpływu na różnorodność mikroorganizmów glebowych 

(OTU) stosowania grzybów B. bassiana i B. brongniartii w ciągu 3 lat badań (Wykres 2). 

Raczej obserwowano zmienność czasową (T1 i T2) i słabą różnicę między stosowaniem 

odkażania gleby parą wodną, a nie stosowaniem odkażania. Obserwowano mniejszą 

obecność bakterii, a większą grzybów.  

 

Metoda mechaniczna + metoda biologiczna 

 

Doświadczenie XVIII (polowe) Nowa Wola, plantacja 1 (2015-2016) 

 

Metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono w miejscowości Nowa Wola na plantacji założonej wiosną 2016 

roku odm. Senga Sengana metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Jesienią 

poprzedniego roku w czasie przygotowywania pól pod założenie plantacji zastosowano 

ręczne zbieranie pędraków podczas orki (metoda mechaniczna). Czynniki biologicznego 

zwalczania zastosowano 26 czerwca 2016 w formie zawiesiny wodnej aplikowanej ręcznie, 

jako podlewanie (metoda biologiczna). Wykaz czynników biologicznego zwalczania 

przedstawia Tabela 37. Oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu 

czynników biologicznego zwalczania dokonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku, a pobrania 

prób gleby do określenia zawartość i ich w glebie dokonano 1.09.2016.  
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Tabela 37. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania, Nowa Wola, 

plantacja 1, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ręczna aplikacja czynników biologicznego zwalczania 

 

Wyniki 
Wyniki zestawiono w Tabeli 38-39. 

 

Tabela 38. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

podlewania) na kondycję roślin w sierpniu, Nowa Wola, plantacja 1, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 
Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin 

w stosunku do 

kontroli (w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 219 181 13 45,2  

inokulum B. bassiana 354 46 4 11,5 74, 6 

inokulum B. brongniartii 341 59 4 14,7 67,4 

B. bassiana (BAS92651I) 351 49 4 12,2 72,9 

B. bassiana (BAS 

548002I) 373 27 1 6,7 85,1 

H. bacteriophora 348 52 2 13,0 71,3 

S. kraussei 390 10 2 2,5 94,5 

 

Na poletkach kontrolnych w tym doświadczeniu zanotowano 45,2% uszkodzonych roślin, 

natomiast na poletkach na których stosowano CBZ notowano od 2,5 do ok. 15% 

uszkodzonych roślin. Najmniej uszkodzonych roślin stwierdzono na poletkach, gdzie 

zastosowano nicienie entomopatogeniczne S. kraussei, natomiast najwięcej tam gdzie 

zastosowano inokulum grzyba B .brongniartii. 

 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B. bassiana 40 

inokulum B.  brongniartii 40 

B. bassiana (BAS92651I) 0,5% 

B. bassiana (BAS 548002I) 0,5% 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
 

Steinernema kraussei 50 mln/50m
2
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Tabela 39. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Nowa Wola plantacja 1, 2016 

Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba Nicienie 

B. 

bassiana 

B. 

brongniartii 

I. 

fumosorosea 

M. 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

H. bacterio-

phora 
S. 

kraussei 

Kontrola 0,5 - - 2,8 -   

B. bassiana - - - 1,2 -   

B. brongniartii - - - 4,6 -   

H. 

bacteriophora 

     6  

S. kraussei       8 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej na początku września 2016 r. z plantacji w Nowej 

Woli odnotowano obecność dwóch gatunków grzybów owadobójczych: B. bassiana i M. 

anisopliae. Zdecydowanie dominował grzyb M. anisopliae tworząc 2,8 x 10
3
 CFU w 1 g 

gleby. W glebach z kombinacji gdzie w czerwcu 2016 r. zastosowano podlewanie zawiesiną 

wodną zarodników B. bassiana i B. brongniartii nie stwierdzono obecności jednostek 

infekcyjnych tych grzybów. Mogło to wynikać z bardzo niskiej wilgotności gleby w podczas  

aplikacji i długotrwałej suszy w okresie wegetacji. Natomiast w tym czasie notowano 

pojedyncze osobniki nicieni entomopatogenicznych. 

 

Doświadczenie XVIII (polowe), Brzostówka, plantacja 5 (2015-2016) 

Opis badania  za rok 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania (opisana 

część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

Na polu, na którym zaplanowano założenie doświadczenia, rozlosowano bloki – kombinacje, 

każda w 4 powtórzeniach. W późniejszym okresie, 1.05.2015, wysadzono truskawki odmiany 

Senga Sengana. Korzenie roślin truskawek przygotowanych do sadzenia, moczone były w 

roztworach zawierających czynniki biologicznego zwalczania (grzyby owadobójcze) przez 

ok. 30 minut, a następnie wysadzono je na odpowiednie poletka (metoda biologiczna). 

Wiosną 2016 roku w miejsca po uszkodzonych roślinach zostały posadzone nowe rośliny, a 

znalezione pod uszkodzonymi truskawkami pędraki zostały usunięte z plantacji (metoda 

mechaniczna). W dniu 11 maja 2016 roku na tych samych poletkach zastosowano czynniki 

biologicznego zwalczania w formie zawiesiny wodnej aplikowanej opryskiwaczem 

ciągnikowym z dyszami wirowymi o dużej średnicy, bez użycia wentylatora (metoda 

biologiczna). Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania oraz ich dawki 

zestawiono w Tabeli 40. Próby gleby do określenia zawartość czynników biologicznego 

zwalczania w glebie pobrano 11 maja 2016 roku (przed kolejnym stosowaniem CBZ). Oceny 

stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania 

dokonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku.  
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Tabela 40. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

2015 

inokulum B. brongniartii (substrat suchy) 20 

inokulum B. bassiana 15 

2016 

inokulum B. brongniartii 20 

inokulum B. bassiana 15 

 

Wyniki 

Opis wyników badania za rok 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

W tym doświadczeniu jesienią (październik 2015 roku) na poletkach kombinacji kontrolnej 

zanotowano około 47% uszkodzonych roślin, natomiast w kombinacjach, gdzie stosowano 

czynniki biologicznego zwalczania (w formie zawiesiny wodnej, w której moczono korzenie) 

procent uszkodzonych roślin był w granicach 17-21%. Wyniki kolejnej oceny stanu 

zdrowotności roślin przeprowadzonej 3 sierpnia 2016 po aplikacji CBZ w maju 2016 roku 

zestawiono w Tabeli 41, natomiast wyniki oceny zagęszczenia czynników biologicznego 

zwalczania w glebie przeprowadzonej metodą konwencjonalną w czerwcu 2016 roku 

przedstawiono w Tabeli 42. 

 

Tabela 41. Wpływ czynników biologicznego zwalczania stosowanych w 2015 i 2016 roku na 

kondycję roślin w sierpniu, Brzostówka, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja uszkodzenia 

roślin w stosunku do 

kontroli (w %%)* zdrowe uszkodzone 

Kontrola 292 108 1 27,0 - 

Inokulum B. brongniartii 320 80 15 20,0 25,9 

Inokulum B. bassiana 330 70 3 17,5 35,2 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Na podstawie  przedstawionych wyników, można stwierdzić, że na poletkach gdzie nie 

stosowano CBZ uszkodzonych roślin było ok. 27%, zaś na poletkach, na których 

zastosowano czynniki biologicznego zwalczania notowano od 17 do 20% uszkodzonych. 

Natomiast liczba pędraków znaleziona podczas prowadzonych obserwacji była zdecydowanie 

większa na poletkach, na których stosowano CBZ. Być może po zastosowaniu czynników 

biologicznego zwalczania pędraki musiały wykazać większą aktywność w poszukiwaniu 

dogodnego miejsca do żerowania.  
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Tabela 42. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

Brzostówka, 2016 

Wprowadzon

y gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Czerwiec 

Kontrola 0,2 - - 0,2 - 

B. bassiana 0,3 - - - - 

B. brongniartii 0,3 0,7 - 0,3 - 

Sierpień 

Kontrola 0,3 0,2 0,2 - - 

B. bassiana 0,3 - - - - 

B. brongniartii 0,3 0,2 0,2 - - 

 

Moczenie korzeni truskawki w zawiesinie wodnej zarodników grzyba B. brongniartii w roku 

2015 i opryskiwanie zawiesiną w 2016 r. skutkowało obecnością jednostek infekcyjnych tego 

grzyba (0,7 x 10
3
g

-1
)  w próbach gleby pobranych w czerwcu 2016 r. W przypadku aplikacji 

grzyba B. bassiana odnotowano tylko niewielki wzrost liczby jednostek CFU tego gatunku w 

glebie w stosunku do kontroli. W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej na początku 

sierpnia 2016 r. z tej samej plantacji w Brzostówce odnotowano obecność trzech gatunków 

grzybów entomopatogenicznych: B. bassiana, B. brongniartii i I. fumosorosea. Nie 

stwierdzono istotnych różnic w zagęszczeniu jednostek infekcyjnych grzybów B. bassiana i 

B. brongniartii w glebach pobranych z kombinacji, na których aplikowano je wcześniej w 

formie moczenia korzeni truskawki i opryskiwania w porównaniu z obiektem kontrolnym.   

 

Doświadczenie XIX (polowe) Nowa Wola, plantacja 2, (2014-2016) 

 

Metodyka doświadczenia 

Opis badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

Doświadczenie założono w miejscowości Nowa Wola w 2014 roku. Wiosną, przed 

posadzeniem truskawek wykonano uprawę gleby kultywatorem (metoda mechaniczna). Przez 

cały sezon, czterokrotnie, w miesięcznych odstępach stosowano czynniki biologicznego 

zwalczania oraz stosowano (według potrzeby) uprawki odchwaszczające w międzyrzędziach 

pielnikiem ciągnikowym, a w rzędzie chwasty niszczono ręczne, usuwano również rośliny 

wyraźnie uszkodzone przez pędraki i znajdujące się pod nimi pędraki (metoda mechaniczna).  
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Uprawki odchwaszczające pielnikiem ciągnikowym 

 

Wiosną 2015 roku uzupełniono miejsca po uszkodzonych roślinach nowymi sadzonkami i 

przez cały sezon stosowano uprawki odchwaszczające i ręczne usuwanie pędraków z pod 

uszkodzonych roślin podobnie jak w 2014 roku (metoda mechaniczna). Następnie 17 

września 2015 roku (ze względu na niesprzyjające warunki – dopiero we wrześniu wskazanie 

tensjometru mierzącego siłę ssąca gleby wynosiło -200 mbar/hPa, zaś optymalny zakres 

wilgotności to -100 do -500 mbar/hPa) zastosowano ponownie czynniki biologicznego 

zwalczania na całą powierzchnię pola doświadczalnego (metoda biologiczna). W 2016 roku 

CBZ zastosowano jednokrotnie 19 maja (metoda biologiczna), a przez cały sezon 

prowadzono uprawki odchwaszczające i ręczne usuwanie pędraków z pod uszkodzonych 

roślin (metoda mechaniczna). Wykaz czynników biologicznego zwalczania oraz ich dawki 

zestawiono w Tabeli 43. Oceny zdrowotności roślin dokonano 27 lipca 2016 roku, a 

dwukrotnej (przed i po stosowaniu czynników biologicznego zwalczania) oceny zagęszczenia 

grzybów i nicieni entomopatogenicznych. Również w tym doświadczeniu dokonano analizy 

wpływu stosowanych grzybów owadobójczych na mikrofaunę (grzyby i baterie) glebową. 

 

Tabela 43. Wykaz czynników biologicznego zwalczania, Nowa Wola 2014-2016 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg/ha Liczba dawek dzielonych 

2014 

inokulum B. bassiana 10 4 

inokulum B.  brongniartii 10 4 

inokulum B. bassiana 

+ inokulum B. brongniartii 
5 + 5 4 

Met 52 Granular 50 3 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50 m
2
 1 

Heterorhabditis bacteriophora (2) 100 mln/50 m
2
 2 

2015 

Inokulum B. bassiana 10 1 

Inokulum B. brongniartii 

(substrat mokry) 

15 1 

2016 

Inokulum B. bassiana 20 1 

Inokulum B. brongniartii 20 1 

 

Wyniki 

Opis wyników badania za rok 2014 i 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości 

badania (opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

Wyniki uzyskane z oceny zdrowotności roślin zestawiono w Tabeli 44, natomiast wyniki 

oceny zagęszczenia czynników biologicznego zwalczania (grzybów i nicieni) przedstawiono 

w Tabeli 45, a analizę wpływu na mikroorganizmy (grzyby i bakterie) na Wykresie 3. 
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Tabela 44. Wpływ czynników biologicznego zwalczania zastosowanych na kondycję roślin 

w lipcu, Nowa Wola 2014-2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin 

w stosunku do 

kontroli (w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 214 186 32 46,5 - 

inokulum B. bassiana 254 146 19 36,5 21,5 

inokulum B. brogniartii 310 90 22 22,5 51,6 

inokulum B. bassiana 

+ inokulum B. brogniartii 323 77 36 19,2 58,6 

Met 52 Granular (2014)  

+ inokulum B. basiana  

+ inokulum B. brongniartii 312 88 31 22 52,7 

Heterorhabditis 

bacteriophora (2014)  

+ inoculum B. brongniartii  

+ inoculum B. bassiana 273 127 26 31,7 31,7 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Podczas oceny wykonanej jesienią 2014 roku na poletkach kombinacji kontrolnej notowano 

ok. 21% a w 2015 roku ok. 30%, natomiast na poletkach gdzie stosowano CBZ 8-12% 

(2014r.) i 13-20% (2015r.) uszkodzonych roślin. W 2016 roku w ocenie wykonanej w lipcu 

stwierdzono prawie 47% uszkodzonych roślin na poletkach kombinacji kontrolnej i 19-36% 

na poletkach gdzie stosowano CBZ zależnie od zastosowanego czynnika. Jednak w tym 

przypadku na części poletek kombinacji traktowanych czynnikami biologicznego zwalczania  

znajdowano podobna a nawet większą liczbę pędraków co na poletkach kontrolnych.  

 

Tabela 45. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

Nowa Wola 2016 

Wprowadzony gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba H. 

bacterio-

phora 
B. 

bassiana 

B. 

brongniartii 

I. 

fumosorosea 

M. 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Maj – przed wprowadzeniem CBZ w 2016 roku 

Kontrola 2,3 - - 0,5 -  

B. brongniartii 0,3 2,3 0,2 3,0 -  

B. bassiana 2,5 - - 3,3 -  

B. bassiana + B. brongniartii 2,5 0,2 - 1,2 -  

H. bacteriophora (2014)  

+ inoculum B. brongniartii  

+ inoculum B. bassiana 

     0 

Lipiec – po wprowadzeniu CBZ w 2016 roku 

Kontrola 1,0 - 0,2 0,8 -  

B. brongniartii 0,2 - 0,2 0,8 0,3  

B. bassiana 0,5 - 0,2 0,5 0,3  

B. bassiana + B. brongniartii 0,2 - 0,2 1,5 0,2  

Met 52 Granular (2014)  

+ inokulum B. basiana  

+ inokulum B. brongniartii 

0,3 0,2 - 5,0 -  

H.bacteriophora (2014)  

+ inoculum B. brongniartii  

+ inoculum B. bassiana 

     0 
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W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej w maju 2016 r. (przed zastosowaniem czynników 

biologicznych) odnotowano występowanie dwóch gatunków grzybów owadobójczych: B. 

bassiana i M. anisopliae. W glebie z kombinacji, gdzie w 2014 i w 2015 r. zastosowano 

inokulum B. brongniartii grzyb ten tworzył 2,3 x 10
3
 jednostek CFU w 1 gramie gleby. 

Obecność jednostek infekcyjnych B. brongniartii odnotowano również w glebie z 

kombinacji, na której zastosowano łącznie inokulum B. bassiana i B. brongniartii. W glebach 

z kombinacji gdzie wprowadzano wyłącznie inokulum B. bassiana odnotowano tylko 

nieznaczny wzrost liczby jednostek infekcyjnych tego grzyba w porównaniu z kontrolą.  

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej 19.07.2016 r. odnotowano występowanie trzech 

gatunków grzybów owadobójczych: B. bassiana, I. fumosorosea i M. anisopliae. W glebach 

z kombinacji, gdzie wprowadzano wcześniej inokulum grzyba B. bassiana nie odnotowano 

wzrostu liczby jednostek tworzących kolonie tego gatunku w stosunku do wariantu 

kontrolnego, przeciwnie była ona niższa. Nie stwierdzono obecności jednostek CFU grzyba 

B. brongniartii w glebie, do której był wcześniej wprowadzany, za wyjątkiem kombinacji 

gdzie łącznie wprowadzano inokulum B. bassiana + B. brongniartii + M. anisopliae. W 

glebie z tej kombinacji odnotowano ponad 5-krotny wzrost liczby jednostek CFU grzyba M. 

anisopliae, w stosunku do kontroli. Po dwóch latach od zastosowania nicieni 

entomopatogenicznych w pobranych próbach gleby nie notowano ich obecności. 

 

Wykres 3. Genomowe zróżnicowanie gleb traktowanymi inokulami grzybów: B. bassiana 

(Ba); B. brongniartii (Br); Kontrola (Control); T1 – próby pobrane w maju: T2 – próby 

pobrane w lipcu 

 

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu na różnorodność mikroorganizmów glebowych 

(OTU) stosowania grzybów B. bassiana i B. brongniartii w ciągu 3 lat badań (Wykres 3). 
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Zaobserwowano jednak różnice między próbami pobranymi w maju (T1) i w lipcu (T2) i 

ogólnie mniejszą obecnością bakterii, a większą grzybów.  

 

Doświadczenie XX-XXI (polowe) Brzostówka, plantacja 6 i 7, (2015-2016) 

 

Metodyka doświadczeń 

Opis badania za rok 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania (opisana 

część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

Doświadczenia założono w miejscowości Brzostówka na dwóch plantacjach założonych 

wiosną 2015 roku (plantacja 6 odm. Polka i plantacja 7 odm. Senga Sengana) metodą bloków 

losowanych w 4 powtórzeniach. Czynniki biologicznego zwalczania zastosowano 20.07.2015 

w formie zawiesiny wodnej aplikowanej ręcznie, jako podlewanie (metoda biologiczna). W 

2016 roku 19 maja ponownie zastosowano czynniki biologicznego zwalczania w formie 

zawiesiny wodnej aplikowanej podobnie jak w 2015 roku ręcznie (metoda biologiczna). 

Wykaz czynników biologicznego zwalczania przedstawia Tabela 46. Przez cały czas trwania 

doświadczeń stosowano mechaniczne uprawki w międzyrzędziach roślin, a w rzędach ręczne 

odchwaszczanie i usuwanie uszkodzonych roślin oraz znajdujących się pod nimi pędraków 

(metoda mechaniczna). Oceny stanu zdrowotnego roślin truskawki po zastosowaniu 

czynników biologicznego zwalczania dokonano 18 sierpnia 2016 roku, natomiast oceny 

zawartości CBZ w glebie dokonano dwukrotnie: 19 maja i 1 września 2016 roku.  

 

Tabela 46. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

2015 

Doświadczenie VII 

inokulum B. bassiana 15 

inokulum B. brongniartii (substrat suchy) 20 

inokulum B. brongniartii (substrat mokry) 20 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
 

Doświadczenie VIII 

Steinernema kraussei 50 mln/50m
2
 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
 

inokulum B. bassiana 15 

inokulum B. brongniartii (substrat mokry) 20 

2016 

Doświadczenie VII  

inokulum B. bassiana 20 

inokulum B.  brongniartii 20 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
 

Doświadczenie VIII  

Steinernema kraussei 50 mln/50m
2
 

Heterorhabditis bacteriophora 50 mln/50m
2
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Wyniki 

 

Doświadczenie XIX (Brzostówka, plantacja 6 (2015-2016) 

Opis wyników badania za rok 2015 jest umieszczony tylko dla pokazania ciągłości badania 

(opisana część badania nie była finansowana w 2016 roku).  

 

W doświadczeniu XIX (plantacja 6), jesienią 2015 roku notowano 47% uszkodzonych roślin 

na poletkach kombinacji kontrolnej, natomiast tam gdzie stosowano CBZ tylko od 15-21% 

uszkodzonych roślin przez pędraki. Natomiast w Doświadczeniu XX po pierwszym 

zastosowaniu CBZ w 2015 roku w obserwacji wykonanej jesienią tegoż roku zanotowano aż 

68% uszkodzonych roślin na poletkach kombinacji kontrolnej, natomiast tam gdzie 

zastosowano CBZ notowano znacznie mniej, 16-31% uszkodzonych roślin. Wyniki kolejnej 

lustracji wykonanej 27 lipca 2016 roku (po zastosowaniu CBZ w maju 2016 roku) z 

Doświadczenia XIX przedstawia Tabela 47, a z Doświadczenia XX – Tabela 48. 

Zagęszczenie czynników biologicznego zwalczania w glebie z prób pobranych po ich 

zastosowaniu w lipcu 2016 roku z Doświadczenia XIX przedstawia Tabela 49, a z 

Doświadczenia XX – Tabela 50. 

 

Tabela 47. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

dwukrotnego podlewania) na kondycję roślin w sierpniu, Brzostówka, plantacja 6, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 292 108 1 27,0 

 Inokulum B. brongniartii 318 82 3 20,5 24,1 

Inokulum B. bassiana 313 87 13 21,7 19,4 

S. kraussei 348 52 4 13,0 51,8 

H. bacteriophora 322 78 4 19,5 27,8 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Tabela 48. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie 

dwukrotnego podlewania) na kondycję roślin w sierpniu, Brzostówka, plantacja 7, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 123 277 18 69,2 

 Inokulum B. brongniartii 285 115 11 28,7 58,5 

Inokulum B. bassiana 305 95 14 23,7 65,7 

H. bacteriophora 319 81 17 20,2 70,7 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

inokulum B. bassiana 20 

inokulum B. brongniartii 20 
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W obserwacji jesiennej wykonanej 2015 roku w obu doświadczeniach, na poletkach 

kombinacji kontrolnej notowano dość wysoki procent uszkodzonych roślin i wynosił on ok. 

48% (Doświadczenie XX) i 68% (Doświadczenie XIX). Natomiast w tym samym czasie na 

poletkach gdzie stosowano CBZ procent uszkodzonych roślin wynosił odpowiednio 15-21% i 

16-31%. Natomiast w obserwacji wykonanej w sierpniu 2016 roku zanotowano większy 

procent uszkodzonych roślin na poletkach kontrolnych w doświadczeniu XX (prawie 70%), a 

w Doświadczeniu XIX – 27%. Na poletkach gdzie stosowano CBZ zanotowano od 20-28% 

(Doświadczenie XX) i od 13 do 21% (Doświadczenie XIX) uszkodzonych roślin. 

Najprawdopodobniej wpływ na taki wynik miało bezpośrednie sąsiedztwo plantacji 7 z 

plantacją koniczyny, która uznawana jest za roślinę sprzyjającą rozwojowi pędraków. 

 

Tabela 49. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Brzostówka, plantacja 6, 2016 
Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba Nicienie 

B. 

bassiana 

B. 

brongniartii 

I. 

fumosorosea 

M. 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

H. bacterio-

phora 

S. kraussei 

Kontrola 0,2 - - 0,2 -   

B. bassiana 0,3 0,2 - 0,5 -   

B. brongniartii - 0,7 0,2 0,2 -   

H. bacteriophora      2  

S. kraussei       4 

 

W glebie z kombinacji gdzie wprowadzano inokulum B. brongniartii w formie podlewania, 

grzyb ten tworzył 0,7 x 10
3
g

-1 
jednostek infekcyjnych, podczas gdy nie był stwierdzany w 

wariancie kontrolnym (Tab. 49). Grzyb B. bassiana tworzył więcej jednostek CFU w glebie, 

do której był wcześniej wprowadzony w formie wodnej zawiesiny niż w kombinacji 

kontrolnej (odpowiednio 0,3 i 0,2 x 10
3
g

-1
). W glebie, do której wcześniej wprowadzano B. 

bassiana, pojawił się również grzyb B. brongniartii, co może świadczyć o przemieszczaniu 

się inokulum infekcyjnego tego grzyba wraz z migracją pędraków w glebie i ich 

obumieraniem na skutek infekcji. Zarodniki grzybów mogą się również przemieszczać z 

wodą w środowisku glebowym, bądź też na skutek przenoszenia z prądami powietrznymi. W 

tym samym czasie notowano pojedyncze osobniki nicieni entomopatogenicznych. 

 

Tabela 50. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

oraz liczba nicieni entomopatogenicznych, Brzostówka, plantacja 7, 2016 
Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba H. bacterio-

phora Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola 0,3 - - 0,3 0,2 0,3 

Inokulum B. 

brongniartii 

0,2 0,7 - 0,3 1,0 0,2 

Inokulum B. bassiana 0,7 - - 0,2 -  

H. bacteriophora      4 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej pod koniec lipca 2016 r. z tej samej plantacji w 

Brzostówce odnotowano obecność trzech gatunków grzybów entomopatogenicznych: B. 
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bassiana, M. anisopliae i Lecanicilium sp. (Tab. 50). W próbach gleby pobranych z 

kombinacji gdzie inokulum grzyba B. bassiana wprowadzono w formie płynnej odnotowano 

ponad dwukrotnie więcej jednostek CFU tego gatunku grzyba niż w glebie kontrolnej. W 

glebie pobranej z obu kombinacji gdzie stosowano inokulum grzyba B. brongniartii, gatunek 

ten tworzył odpowiednio 0,7 i 0,3 x 10
3 

jednostek infekcyjnych.  

 

Metoda mechaniczna + metoda biologiczna + metoda fizyczna 

 

Doświadczenie XXI (polowe), Nowa Wola, plantacja 3 

 

Metodyka doświadczenia 

Na polach, na którym zaplanowano założenie doświadczeń, w 2015 roku przed wysianiem 

przedplonu poprzedzającym sadzenie truskawek zastosowano zbieranie podczas orki 

pędraków znajdujących się w glebie (metoda mechaniczna), następnie rozlosowano bloki – 

kombinacje, każda w 4 powtórzeniach. W późniejszym okresie tj. 26.04.2016, wysadzono 

truskawki odmiany Senga Sengana. Korzenie roślin truskawek przygotowanych do sadzenia, 

moczone były w roztworach zawierających czynniki biologicznego zwalczania (grzyby 

owadobójcze) przez ok. 30 minut, a następnie wysadzono je na odpowiednie poletka. W 

okresie od 7 – 31 maja 2016 roku rośliny i gleba zostały przykryte agrowłóknią (metoda 

fizyczna). Następnie 4 lipca 2016 roku na wszystkich poletkach ponownie zastosowano 

czynniki biologicznego zwalczania w formie podlewania stosując w przeliczeniu 2000 l 

wody na ha (metoda biologiczna). Wykaz zastosowanych czynników biologicznego 

zwalczania oraz ich dawki zestawiono w Tabeli 51. Oceny stanu zdrowotnego roślin 

truskawki po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania dokonano w dniu 18 

sierpnia 2016 roku, a pobrania prób gleby do określenia zawartości i ich w glebie 1 września 

2016 roku.  

 

Tabela 51. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania 2016 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B. brongniartii 2x20 

inokulum B. bassiana 2x20 

Micosat Uno 2x30 

inokulum B. brongniartii + Micosat Uno 2x20 + 2x30 

inokulum B. bassiana + Micosat Uno 2x20 + 2x30 

 

Wyniki 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu przedstawia tabela 52-53. 

 

Tabela 52. Wpływ czynników biologicznego zwalczania na kondycję roślin w sierpniu, 

Nowa Wola, plantacja 3, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 
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Kontrola 359 41 2 10,2 - 

inokulum B. brongniartii 368 32 2 8,0 21,9 

inokulum B. bassiana 368 32 2 8,0 21,9 

Micosat Uno 377 23 1 5,7 43,9 

inokulum B.  brongniartii  

+ Micosat Uno 369 31 1 7,7 24,4 

inokulum B. bassiana  

+ Micosat Uno 365 35 4 8,7 14,6 

 

W przeprowadzonej w sierpniu obserwacji oceny zdrowotności roślin na poletkach, gdzie 

zastosowano CBZ stwierdzono ok. 6-8% uszkodzonych roślin, zależnie od zastosowanego 

czynnika biologicznego zwalczania. Natomiast na poletkach kombinacji kontrolnej notowano 

10% uszkodzonych roślin. Najwięcej żywych pędraków znaleziono na poletkach, gdzie 

zastosowano inokulum grzyba B. bassiana i mikroorganizmy wspomagające wzrost systemu 

korzeniowego (Micosat Uno). W pozostałych przypadkach liczba żywych pędraków była 

podobna  lub nawet mniejsza, niż na poletkach kombinacji kontrolnej. 

 

Tabela 53. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1
) grzybów owadobójczych w glebie, 

Nowa Wola, plantacja 3, 2016 
Wprowadzony gatunek 

grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola 0,5 - - 2,8 - 

inokulum B.  brongniartii 0,7 0,2 - 0,8 - 

inokulum B. bassiana 0,5 - - 0,7 - 

inokulum B.  brongniartii  

+ Micosat Uno 

0,3 0,3  1,8 - 

inokulum B. bassiana  

+ Micosat Uno 

0,7 0,2 - 2,3 - 

 

Po zastosowaniu moczenia korzeni truskawki, a następnie podlewania roztworami wodnymi 

zawierającymi inokulum B. brongniartii odnotowano obecność jednostek infekcyjnych tego 

grzyba w glebie. Zarówno B. bassiana jak i B. brongniartii tworzyły więcej jednostek CFU w 

glebie, gdy były aplikowane łącznie z biopreparatem Micosat Uno. 

 

 

Metoda biologiczna + metoda fizyczna 

 

Doświadczenie XXII (polowe) Brzostówka, plantacja 8 

Metodyka doświadczenia 

Na polach, na których zaplanowano założenie doświadczeń, rozlosowano bloki – 

kombinacje, każda w 4 powtórzeniach. W późniejszym okresie, tj. 25.04.2016 wysadzono 

truskawki odm. Polka. Korzenie roślin truskawek przygotowanych do sadzenia, moczone 

były w roztworach zawierających czynniki biologicznego zwalczania (grzyby owadobójcze) 

przez ok. 30 minut, a następnie wysadzono je na odpowiednie poletka (metoda biologiczna). 

Następnie w okresie od 7 – 31 maja 2016 roku rośliny i gleba przykryte zostały agrowłókniną 

(metoda fizyczna). W dniu 4 lipca 2016 roku na wszystkich poletkach ponownie zastosowano 
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czynniki biologicznego zwalczania w formie podlewania stosując w przeliczeniu 2000 l 

wody na ha (metoda biologiczna). Wykaz zastosowanych czynników biologicznego 

zwalczania oraz ich dawki zestawiono w Tabeli 54. Oceny stanu zdrowotnego roślin 

truskawki po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania oraz pobrania prób gleby do 

określenia zawartość i ich w glebie dokonano w dniu 18 sierpnia 2016 roku.  

 

Tabela 54. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg na ha 

inokulum B. brongniartii 2x20 

inokulum B. bassiana 2x20 

Micosat Uno 2x30 

inokulum B. brongniartii + Micosat Uno 2x20 + 2x30 

inokulum B .bassiana + Micosat Uno 2x20 + 2x30 

 

Wyniki 

Podczas oceny wykonanej przed sadzeniem roślin stwierdzono obecność 1 pędraka na 

2 m
2
 pola (co stanowi próg zagrożenia dla roślin sadowniczych w przypadku tego szkodnika). 

Wyniki oceny kondycji roślin wykonanej w sierpniu 2016 roku zestawiono w Tabeli 55, zaś 

wyniki oceny zagęszczenia jednostek infekcyjnych grzybów owadobójczych wykonanej we 

wrześniu 2016 roku w Tabeli 56. 

 

Tabela 55. Wpływ czynników biologicznego zwalczania (zastosowanych w formie moczenia 

korzeni roślin i podlewania) oraz przykrycia agrowłókniną na kondycję roślin w sierpniu, 

Brzostówka, 2016 

Kombinacja 

Rośliny 

(w próbie 400 sztuk) 

Liczba 

pędraków z 

pow. 8 m
2
 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Redukcja 

uszkodzenia roślin w 

stosunku do kontroli 

(w %%)* 
zdrowe uszkodzone 

Kontrola 192 208 0 52,0 - 

Inokulum B. brongniartii 324 76 0 19,0 63,5 

Inokulum B. bassiana 326 74 0 18,5 64,4 

Micosat Uno 327 73 0 18,2 64,9 

Inokulum B. brongniartii 

+ Micosat Uno 231 169 0 42,2 18,7 

Inokulum B. bassiana  

+ Micosat Uno 282 118 0 29,5 43,3 

* uszkodzone rośliny na kontroli = 100 

 

Na poletkach kombinacji kontrolnej zanotowano dość wysoki procent uszkodzonych roślin i 

wynosił on 52%, nieco niższy bo 42% zanotowano na kombinacji, gdzie stosowano inokulum 

grzyba B. brongniartii z mikroorganizmami (Micosat Uno) oraz prawie 30% B. bassiana z 

mikroorganizmami (Micosat Uno), w pozostałych przypadkach uszkodzone rośliny stanowiły 

18-19%. Jednak podczas  prowadzenia obserwacji 18 sierpnia na żadnym poletku nie 

zanotowano obecności pędraków (Tab. 55). 
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Tabela 56. Liczba jednostek infekcyjnych (CFU x 10
3
g

-1 
) grzybów owadobójczych w glebie, 

(wrzesień), Brzostówka, 2016 

 
Wprowadzony 

gatunek grzyba 

Stwierdzony gatunek grzyba 

Beauveria 

bassiana 

Beauveria 

brongniartii 

Isaria 

fumosorosea 

Metarhizium 

anisopliae 

Lecanicillium 

sp. 

Kontrola 0,2 - 3,1 0,7 - 

B. bassiana 0,5 - 1,6 - 0,2 

B. bassiana + 

Micosat Uno 

0,8 - 3,0 0,2 - 

B. brongniartii 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 

B. brongniartii + 

Micosat Uno 

0,2 0,5 2,7 - - 

 

W glebie pobranej z kombinacji kontrolnej stwierdzono obecność 3 gatunków grzybów 

owadobójczych: B. bassiana, I. fumosorosea oraz M. anisopliae. Dominował I. fumosorosea 

(3,1 x 10
3
g

-1
) a pozostałe gatunki wystąpiły odpowiednio w zagęszczeniu 0,2 i 0,7 x 10

3
g

-1
 

(Tab. 56). Wprowadzanie inokulum B. brongniartii w formie moczenia korzeni truskawki, a 

następnie podlewania zawiesiną wodną, okazało się efektywnym zabiegiem, pozwalającym 

na uzyskanie jednostek infekcyjnych tego grzyba w glebie,  zarówno w kombinacji z samym 

grzybem jak i w połączeniu z biopreparatem Micosat Uno. Również w przypadku grzyba B. 

bassiana odnotowano wzrost zagęszczenia jego jednostek CFU w glebie z kombinacji, na 

których był aplikowany w porównaniu z wariantem kontrolnym. Grzyb ten formował więcej 

jednostek tworzących kolonie w glebie  kombinacji, na których  był stosowany łącznie z 

biopreparatem Micosat Uno. 

 

Metoda mechaniczna + metoda allelopatyczna 

 

Doświadczenie XXIII (polowe), Nowa Wola, plantacja 4 

Doświadczenie XXIV (polowe), Brzostówka, plantacja 9 

Metodyka doświadczeń 

Doświadczenia założono metoda bloków losowych w 2 powtórzeniach. Pierwsze z nich 

(Doświadczenie XXIII) założono w miejscowości Nowa Wola na plantacji truskawek odm 

Senga Sengana posadzonej wiosną 2016 roku, natomiast drugie (Doświadczenie XXIV) w 

miejscowości Brzostówka na plantacji truskawki również odm. Senga Sengana posadzonej w 

jesienią 2015 roku. Przed założeniem plantacji w obu lokalizacjach w czasie 

przygotowywania gleby pod plantację zastosowano orkę podczas, której zbierano obecne w 

glebie pędraki (metoda mechaniczna). Następnie w ciągu sezonu 2016 stosowano 

przygotowane gnojówki. Przygotowanie gnojówek opisano w metodyce Doświadczenia XV i 

XVI. W obu lokalizacjach gnojówki stosowano według metodyki opisanej przy 

Doświadczeniu XVI. Wykaz gnojówek przedstawia Tabela 57.  

 

Tabela 57. Wykaz zastosowanych gnojówek 

Numer Skład gnojówki 

4. gryka mielona + woda 
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8. mięta zielona + bylica piołun + alkohol + woda 

9. pokrzywa zwyczajna +mięta zielona + alkohol + woda 

10. pokrzywa zwyczajna + bylica piołun + alkohol + woda 

11. czosnek pospolity + woda 

 

Wyniki 

W Tabeli 58 przedstawiono wyniki oceny zdrowotności roślin po zastosowaniu gnojówek w 

warunkach polowych oraz liczbę znalezionych pędraków, zaś w Tabeli 59 ocenę zawartości 

mikro- i makroelementów w pobranych próbach liści truskawek, a w próbach gleby po 

zastosowaniu gnojówek w Tabeli 60. 

 

Tabela. 58. Wpływ zastosowanych gnojówek na zdrowotność roślin i liczbę pędraków w 

glebie  
Zastosowana 

gnojówka 

(numer) 

Część traktowana gnojówką Część bez stosowania gnojówki 

Liczba 

uszkodzonych 

roślin  

(w próbie 

320) 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Liczba 

znalezionych 

pędraków 

Liczba 

uszkodzonych 

roślin  

(w próbie 320) 

Procent 

uszkodzonych 

roślin 

Liczba 

znalezionych 

pędraków 

Doświadczenie XXIII - Nowa Wola – odm. Senga Sengana  

9 16 5 3 6 2 0 

10 12 4 1 12 4 0 

8 16 5 2 13 4 2 

11 10 3 2 6 2 3 

4 9 3 1 10 3 1 

Kontrola    12 4 0 

Doświadczenie XXIV - Brzostówka odm. Senga Sengana 

9 61 19 2 72 23 0 

10 29 9 1 44 14 0 

8 33 10 1 55 17 0 

11 42 13 0 75 23 0 

4 39 12 0 55 17 1 

Kontrola    42 13 0 

 

W obu doświadczeniach stwierdzono, że na części pola, gdzie stosowano gnojówki procent 

uszkodzonych roślin truskawki był niższy niż na poletkach gdzie ich nie stosowano, wyraźne 

różnice wystąpiły szczególnie w Doświadczeniu XXIV (Tabela 56). Jednak między samymi 

gnojówkami nie wystąpiły duże różnice. W Doświadczeniu XXIII notowano od 3-5%, a w 

Doświadczeniu XXIV – 9-19% uszkodzonych roślin. Na poletkach, na których nie stosowano 

gnojówek notowano 6-13% (Doświadczenie XXIII) oraz od 42-75% uszkodzonych roślin 

(Doświadczenie XXIV). 

 

Tabela 59. Zawartość makroelementów w liściach truskawek po zastosowaniu gnojówek, 

Brzostówka, Nowa Wola, 2016 
Zastosowana 

gnojówka 

s.m. Zawartość makroelementów Zawartość makroelementów 

% mg/kg s.m. 
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(numer) N P K Ca Mg Na S.SO4 Fe Mn Cu Zn B 

Doświadczenie XXIII - Nowa Wola – odm. Senga Sengana 

Kontrola 34,8 2,17 1985 17530 7210 2190 650 1239 376 244 8,15 24,9 60,5 

9 34,5 2,24 1873 16360 7766 2354 630 1296 398 124 7,19 22,1 58,7 

10 36,0 2,18 1933 16260 7640 2250 624 1280 365 185 7,07 26,5 58,8 

8 34,6 2,23 2052 17440 6669 2198 597 1338 442 176 7,84 29,1 55,7 

11 37,0 2,28 1835 16270 6431 2150 575 1382 383 206 7,62 28,0 50,4 

4 36,5 2,23 1933 14290 7860 2144 582 1387 438 210 7,82 23,0 50,1 

Doświadczenie XXIV - Brzostówka odm. Senga Sengana 

Kontrola 35,5 1,98 1870 11730 7974 2889 583 1263 280 103 5,70 16,0 49,5 

9 39,9 1,84 1672 9875 9718 2943 580 1209 269 94,0 4,85 14,3 56,5 

10 40,9 1,85 1699 9970 8552 2515 561 1215 365 97,7 5,31 15,3 53,6 

8 40,6 2,00 1810 11130 8745 2856 556 1278 292 98,9 5,91 16,8 51,0 

11 41,7 1,94 1553 10150 10250 3087 573 1131 272 104 5,93 12,9 55,8 

4 40,5 1,92 1577 11490 8757 2974 591 1107 283 97,1 4,89 13,1 46,0 

 

Skład badanych gnojówek nie miał wpływu na stan odżywienia roślin azotem, fosforem, 

wapniem i magnezem (Tab. 59). Zdecydowanie niższe zawartości potasu, żelaza, manganu, 

miedzi i cynku stwierdzono w roślinach uprawianych w lokalizacji Brzostówka. Wysoka 

zawartość siarki w gnojówce nr 11 nie miała wpływu na zawartość tego składnika w roślinie 

w obydwu lokalizacjach.  

 

Tabela 60. Podstawowe zawartości składników mineralnych w glebie po zastosowaniu 

gnojówek, Brzostówka, Nowa Wola, 2016 
Zastosowana gnojówka pH 

w H2O 

Zawartość podstawowych składników mineralnych 

g NaCl/l mg/l gleby 

Zs N.NO3 P K Mg Ca 

Doświadczenie XXIII - Nowa Wola – odm. Senga Sengana 

Kontrola 5,3 0,46 68 13 209 63 615 

9 5,2 048 71 12 162 59 555 

10 5,0 0,63 96 13 160 57 664 

8 5,1 0,55 93 14 153 61 910 

11 4,9 0,54 91 12 154 57 525 

4 5,2 0,53 92 13 170 69 770 

Doświadczenie XXIV - Brzostówka odm. Senga Sengana 

Kontrola 6,4 0,36 44 51 206 167 738 

9 6,4 0,37 49 29 192 152 1070 

10 6,5 0,35 43 33 181 123 732 

8 6,5 0,38 52 32 171 151 892 

11 6,5 0,38 50 76 184 160 997 

4 6,6 0,43 51 49 210 159 773 

 

Gnojówka nr 11 powodowała najsilniejsze zakwaszenie gleby w stosunku do pozostałych w 

lokalizacji Nowa Wola, choć efekt nie był wyraźny (Tab. 60). W lokalizacji Brzostówka 

takiego wpływu nie zauważono. Prawdopodobnie z powodu wyższego pH gleb w tym 

rejonie. Wyniki badań na zawartość dostępnych form  składników pokarmowych wykazały 

dużą zmienność, stąd nie stwierdzono wpływu zastosowanych formulacji wybranych 

gnojówek na zawartość składników w glebie, z wyjątkiem fosforu w lokalizacji Brzostówka. 

Zawartość fosforu w glebie była dużo wyższa w obiektach tratowanych gnojówką nr 11 niż w 

pozostałych i w kontroli. 
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Podsumowanie 

Wszystkie kombinacje z łączeniem metod walki z pędrakami zastosowane w sezonie 2016, 

jak i w latach poprzednich, (2014-2015) wykazały dobre działanie ograniczające 

występowanie pędraków w glebie (efektywność na poziomie około 50% lub więcej, zależnie 

od doświadczenia). Taka skuteczność może być akceptowana na polach z niezbyt liczną 

populacją szkodnika (na poziomie niewiele przekraczającym próg zagrożenia). Wydaje się, 

że prawidłowo stosowane wymienione wyżej metody mogą zapewnić w miarę racjonalne 

zwalczanie szkodnika i redukcję uszkodzeń. Jeśli jednak populacja szkodnika na polu jest 

bardzo liczna (taką sytuację obserwowano na polach, gdzie prowadzono doświadczenia) 

konieczne jest zintensyfikowanie zwalczania i być może wydłużenie okresu walki z 

pędrakami, zanim będą wysadzane rośliny (bardzo ważne jest także moczenie roślin w 

czynnikach biologicznego zwalczania). Warto jeszcze dodać, że coraz większe znaczenie i 

wpływ na efektywność czynników biologicznego zwalczania stosowanych w metodzie 

biologicznej mają warunki atmosferyczne. Coraz częstsze, a także dłuższe okresy suszy, 

wysoka temperatura przy jednoczesnym braku opadów deszczu lub też nawadniania plantacji 

mają  niekorzystny wpływ na rozwój grzybów i nicieni entomopatogenicznych, ograniczają 

ich rozmnażanie się i przemieszczanie w glebie, utrudniają odnalezienie żywiciela. Jednak 

mimo nie zawsze korzystnych warunków atmosferycznych dla grzybów i nicieni 

entomopatogenicznych wydaje się, że przetrwalnikowe populacje tych organizmów 

znajdowały się w glebach objętych doświadczeniami. Stosowanie różnych metod w sposób 

zintegrowany zwiększa skuteczność walki z pędrakami. 

 

Podzadanie 2 

Ocena efektywności czynników biologicznych w zwalczaniu chrząszczy i larw 

opuchlaków 

 

Celem podzadania była ocena przydatności czynników biologicznego zwalczania (grzybów i 

nicieni entomopatogenicznych) do zwalczania chrząszczy i larw opuchlaka truskawkowca 

(Otiorhynchus sulcatus) w warunkach laboratoryjnych. Cel ten realizowano w 3 

doświadczeniach: 2 laboratoryjne wykonane w laboratorium i jedno laboratoryjno-wazonowe 

- insektarium ZORS IO w Skierniewicach. Chrząszcze opuchlaka truskawkowca 

pozyskiwano z plantacji, na których obserwowano uszkodzenia powodowane przez larwy 

szkodnika. Chrząszcze zbierano 2 razy w tygodniu w okresie od 6.06 do 20.06. 2016. 

 

Wpływ czynników biologicznego zwalczania stosowanych na chrząszcze opuchlaka 

truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus).  

Wpływ czynników biologicznego zwalczania na chrząszcze opuchlaka truskawkowca 

oceniano w jednym doświadczeniu laboratoryjnym wykonanym w czterech powtórzeniach. 

Wykaz czynników biologicznego zwalczania oraz ich dawki zestawiono w Tabeli 61.  
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Tabela 61. Wykaz czynników biologicznego zwalczania zastosowanych do zwalczania 

opuchlaków  w doświadczeniach laboratoryjnych, Skierniewice 2016 

Czynnik biologicznego zwalczania Dawka w kg/ha (w przeliczeniu) 

B. bassiana 40 

B. brongniartii 40 

H. bacteriophora 100 mln/50m
2
 

S. kraussei 100 mln/50m
2
 

 

Szczegółowa metodyka doświadczenia 

Doświadczenie założono 10.06.2016 – w szalkach Petriego z krążkami bibuły filtracyjnej na 

której umieszczono po 5 chrząszczy opuchlaka, a jako pokarm włożono po 1 liściu 

trójklapowym truskawki. Kombinację stanowiły 4 szalki po 5 chrząszczy. W dniu 10.06.2016 

wykonano moczenie chrząszczy opuchlaków, które zanurzane były na 30 s w wodnych 

zawiesinach czynników biologicznego zwalczania. Pozostałą zawiesinę rozprowadzono 

równomiernie w szalkach, do których ponownie wyłożono także chrząszcze. W dniu 5 

sierpnia roku dokonano końcowej oceny, w której określono liczbę żywych chrząszczy, 

liczbę złożonych jaj i liczbę żywych larw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy z użyciem szalek z bibułą filtracyjną 

 

Wyniki 

Końcowe wyniki doświadczenia laboratoryjnego przedstawiono w Tabeli 62 i na Wykresie 4.  

 

Tabela 62. Wpływ czynników biologicznego zwalczania na przeżywalność chrząszczy 

opuchlaka truskawkowca oraz na liczbę złożonych jaj i wylęgłych larw,  Skierniewice 2016 

Kombinacja 

Liczba 

testowanych 

chrząszczy 

Liczba żywych 

chrząszczy 

Liczba złożonych 

jaj 

Liczba 

wylęgłych larw 

Kontrola 20 5 320 131 

Inokulum B. brongniartii 20 - 22 15 

Inokulum B. bassiana 20 - 229 130 

H. bacteriophora 20 - 80 11 
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S. kraussei 20 9 380 27 

 

Wykres 4. Śmiertelność chrząszczy po zastosowaniu czynników biologicznego zwalczania w 

doświadczeniu laboratoryjnym, Skierniewice 2016  

 

Otrzymane tegoroczne wyniki potwierdzają się z wynikami otrzymywanymi w latach 

poprzednich. Czynniki biologicznego zwalczania maja wpływ na przeżywalność chrząszczy 

opuchlaka truskawkowca jednak jest to proces bardzo powolny. Jak wynika z Wykresu 3 na 

wszystkich kombinacjach chrząszcze żyły podobnie długo jak na kombinacji kontrolnej, 

chociaż w końcowej ocenie wykonanej 5 sierpnia żywe chrząszcze zanotowano tylko na 

kontroli i tam gdzie zastosowano nicienie entomopatogeniczne S. kraussei. Natomiast w tym 

doświadczeniu wyraźnie zróżnicował się wpływ CBZ na składanie jaj przez chrząszcze i 

wylęganie się larw z jaj. W końcowej ocenie stwierdzono, najmniej złożonych jaj na 

kombinacji z inokulum grzyba B. brongniartii, a najwięcej tam gdzie przeżyło najwięcej 

chrząszczy czyli w szalkach, gdzie stosowano S. kraussei. Najwięcej larw z jaj oprócz 

kontroli wylęgło się na kombinacji, gdzie stosowano inokulum grzyba B. bassiana. 

 

Wpływ czynników biologicznego zwalczania stosowanych na larwy opuchlaka 

 

Efektywność czynników biologicznych w zwalczaniu larw opuchlaka truskawkowca 

oceniano w doświadczeniu laboratoryjno-wazonowym wykonanym w insektarium. Również 

wykonano doświadczenie nad efektywnością CBZ ograniczania larw (drutowców) 

chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Elateridae) w doświadczeniu laboratoryjnym 

wykonanych w laboratorium ZORS IO w Skierniewicach. Doświadczenia przeprowadzono w 

czterech powtórzeniach. 

 

Szczegółowa metodyka doświadczeń 

 

Doświadczenie laboratoryjno-wazonowe 

W doświadczeniu tym użyto larw, które wylęgły się z jaj złożonych przez chrząszcze 

specjalnie hodowane w tym celu w laboratorium. Chrząszcze hodowano w szalkach Petriego 

z krążkami bibuły filtracyjnej dokarmiając je liśćmi truskawki, Po złożeniu jaj (14.07.16) 

chrząszcze zostały usunięte z szalek a złożone jaja przełożone po 120 szt. do doniczek z 

roślinami truskawek. Następnie w dniu 18.07.16 zastosowano czynniki biologicznego 



64 

 

zwalczania w formie podlewania. W dniu 12 września 2016 roku przeprowadzono ocenę 

skuteczności działania CBZ. Wykaz zastosowanych czynników biologicznego zwalczania 

oraz ich dawki przedstawia Tabela 63.  

 

Doświadczenie laboratoryjne ze zwalczaniem larw chrząszczy z rodziny 

sprężykowatych, zwanych drutowcami 

W tym doświadczeniu wykorzystano drutowce – larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych 

pozyskano z pól gdzie stosowano metodę mechaniczną w Podzadaniu 1. Doświadczenie 

przeprowadzono w specjalnie przygotowanych pudełkach, do których 10.06.2016 

wpuszczono po 10 drutowców. Każdą kombinację stanowiły 4 pudełka (4 powtórzenia). 

Larwy dokarmiane były ziemniakami, a w miarę potrzeby również zraszana była gleba, w 

której przebywały. W doświadczeniu użyto gleby wcześniej zautoklawowanej. Czynniki 

biologicznego zwalczania zastosowano 11.06.2016 roku. Kilkakrotnie w okresie 16.06-

31.07.2016 roku notowano liczbę żywych drutowców. Wykaz zastosowanych czynników 

biologicznego zwalczania oraz ich dawki przedstawia Tabela 61. 

 

Tabela 63. Wykaz czynników biologicznego zwalczania zastosowanych w doświadczeniach 

laboratoryjno-wazonowym i laboratoryjnym, Skierniewice 2016 

 

Czynnik biologicznego zwalczania 

Dawka czynnika w kg/ha (w przeliczeniu) 

Doświadczenie laboratoryjno-

wazonowe 

Doświadczenie 

laboratoryjne 

B. bassiana 40 80 

B. brongniartii 40 80 

H. bacteriophora 50 mln/50 m
2
 100 mln/50 m

2
 

S. kraussei 50 mln/50 m
2
 100 mln/50 m

2
 

 

Wyniki 

 

Doświadczenie laboratoryjno-wazonowe 

Uzyskane wyniki przedstawiono na Wykresie 5. 

 

Wykres 5. Wpływ czynników biologicznego zwalczania na przeżywalność larw opuchlaka 

truskawkowca,  Skierniewice 2016 
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Uzyskane wyniki wskazują, że CBZ w znacznym stopniu redukowały przeżywalność larw 

opuchlaka truskawkowca, nicienie entomopatogeniczne o ponad 80%, zaś grzyby 

entomopatogeniczne na poziomie ponad 60 do około 75% (Wykres. 5).  

 

Doświadczenie laboratoryjne 

Uzyskane wyniki ze zwalczaniem larw sprężyków (drutowców) przedstawiono na Wykresie 

6. 

 

Wykres 6. Wpływ czynników biologicznego zwalczania na przeżywalność drutowców, 

Skierniewice 2016 

 
 

Czynniki biologicznego zwalczania wykazały raczej słabe działanie w stosunku do larw 

sprężyków zwanych powszechnie drutowcami (Wyk.3). Po 6 tygodniach od zastosowania 

nicieni entomopatogenicznych H. bacteriophora i S. kraussei przeżyło około 50% larw, zaś 
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liczba żywych larw w szalkach z grzybami entomopatogenicznymi była na podobnym 

poziomie jak w kontroli.  

 

Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych wykazały, że czynniki biologicznego 

zwalczania wpływały na przeżywalność chrząszczy oraz na liczbę składanych jaj i 

wylęgających się larw opuchlaka truskawkowca chociaż nie wszystkie w jednakowym 

stopniu. W tegorocznych testach laboratoryjno-wazonowych w znacznym stopniu CBZ 

redukowały przeżywalność larw opuchlaka truskawkowca, nicienie entomopatogeniczne 

nawet o ponad 80%, zaś grzyby entomopatogeniczne działały słabiej (redukcja na poziomie 

ponad 60 do około 75%). W doświadczeniu z larwami sprężyków jedynie nicienie 

entomopatogeniczne w ciągu około 6 tygodni zniszczyły około 50% larw. Nie stwierdzono 

efektu po zastosowaniu grzybów entomopatogenicznych.  

 

Podzadanie 3 

Szkodniki i fauna pożyteczna występujące na malinie oraz możliwości zwalczania 

szkodników 

 

Celem podzadania było określenie składu gatunkowego szkodników oraz określenie fauny 

pożytecznej występujących na malinie uprawianej systemem ekologicznym oraz 

poszukiwanie nowych, bezpiecznych środków do stosowania w uprawach ekologicznych. 

Zadanie realizowano na 4 plantacjach maliny owocującej na pędach jednorocznych odm. 

Polka i Polana prowadzonych systemem produkcji ekologicznej – trzy plantacje 

zlokalizowane były w okolicach Lubartowa (2 w miejscowości Brzostówka i 1 w Nowej 

Woli), a jedna w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na 1 plantacji prowadzonej 

systemem konwencjonalnym w okolicach Skierniewic.  

 

Metodyka doświadczeń 

Na wybranych plantacjach kilkakrotnie (19.05; 17.06; 23.07; 18.08. 14.09.2016) w ciągu 

sezonu prowadzono lustracje na obecność szkodników i fauny pożytecznej.  

 

Do określenia liczby: przędziorków i szpecieli - pobierano 4x50 pojedynczych liści; mszyc - 

4x50 pędów długości 20 cm; zwójkówek liściowych – 4x50 wierzchołkowych pędów maliny 

z każdej plantacji. Następnie próby przeglądano w laboratorium pod mikroskopem 

stereoskopowym i liczono wszystkie stadia rozwojowe szkodników.  

 

Do oceny liczebności roztoczy drapieżnych (szczególnie z rodziny Phytoseiidae) pobierano  

4x50 pojedynczych liści maliny 

 

Do oceny pozostałej fauny pożytecznej stosowano strząsanie na białą płytkę 4x35 miejsc 

(pędów maliny). Następnie próby przeglądano i odpowiednie okazy zabezpieczano w celu 

przeprowadzenia identyfikacji gatunkowej. 
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Do określenia składu gatunkowego zwójkówek liściowych pobierano od 50 – 100 pędów 

wierzchołkowych z widocznymi uszkodzeniami powodowanymi przez gąsienice zwójkówek 

liściowych. Następnie w laboratorium, przeglądano i wybierano te, w których znajdowały się 

żywe gąsienice zwójkówek i w dalszym etapie były one hodowane do momentu uzyskania 

motyli w celu określenia przynależności gatunkowej. 

 

Wyniki 

 

Określenie składu gatunkowego szkodników i fauny pożytecznej 

W sezonie wegetacyjnym 2016 r. na wszystkich plantacjach, na których prowadzono 

obserwacje stwierdzono występowanie zwójkówek liściowych, w różnym nasileniu. 

Najmniej licznie wystąpiły na plantacji w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, a 

najliczniej na plantacjach w okolicach Lubartowa, Tabela 64.  

 

Tabela 64. Liczba pędów wierzchołkowych zasiedlonych przez gąsienice zwójkówek 

liściowych (w próbie 200 sztuk) 
 Brzostówka, 

plantacja 1 
Nowa Wola 

Brzostówka, 

plantacja 2 
Skierniewice 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Liczba zasiedlonych  

wierzchołków z 

żywymi gąsienicami 

110 5 40 12 2 

 

 

Ze względu na niezbyt sprzyjające warunki w sezonie 2016 bardzo nielicznie wystąpiły 

przędziorki, szpeciele, mszyce i tylko na trzech plantacjach Tabela 65. 

 

Tabela 65. Liczba przędziorków, szpecieli i mszyc  

Szkodniki 

Sumaryczna liczba ze wszystkich obserwacji (5) w sezonie 

na 50 liściach 

Brzostówka 

 plantacja 1 
Nowa Wola 

Brzostówka 

 plantacja 2 

Przędziorki 140 19 19 

Szpeciele 106 0 0 

Mszyce 2 7 11 

 

Po przeprowadzeniu identyfikacji gatunkowej stwierdzono, że na wszystkich plantacjach tam 

gdzie wystąpiły przędziorki był to przędziorek chmielowiec. Szpeciele, jakie wystąpiły na 

jednej z plantacji o wykonaniu oznaczeń co do gatunku stwierdzono, że jest to przebarwiacz 

malinowy (Phyllocoptes gracilis). Jak na razie nie udało się określić gatunku mszyc, jakie 

wystąpiły ze względu na to, iż wystąpiły tylko w jednej obserwacji i to w bardzo małej ilości.  

 

Wykonano również obserwacje występowania roztoczy drapieżnych na liściach maliny, 

których obecność stwierdzono  również na 3 plantacjach, ale w niedużych liczebnościach. 

Wyniki przedstawia Tabela 66. 
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Tabela 66. Liczba roztoczy drapieżnych  

Roztocze drapieżne 

Sumaryczna liczba ze wszystkich obserwacji (50 w sezonie 

na 50 liściach 

Brzostówka 

 plantacja 1 
Nowa Wola 

Brzostówka 

 plantacja 2 

Phytoseiidae 1009 5 14 

Tydeidae 765 0 13 

Tarsonemidae 1   

 

Wyniki obserwacji przeprowadzonych metodą strząsania przedstawia Tabela 67. 

 

Tabela 67. Liczba szkodników i fauny pożytecznej pozyskanych metodą strząsania  

Lokalizacja plantacji 

Sumaryczna liczba z wszystkich obserwacji 

Brzostówka 

 plantacja 1 
Nowa Wola 

Brzostówka 

 plantacja 2 

Wciornastki 3  10 

Skoczogonki (larwy) 3 3 3 

Pluskwiaki (larwy)   1 

Złotooki 3   

 

Na obserwowanych plantacjach występowanie wciornastków, skoczogonków, pojedyncze 

pluskwiaki oraz złotooki (drapieżca mszyc). 

 

Hodowla zwójkówek liściowych 

Pędy wierzchołkowe z objawami uszkodzenia przez gąsienice zwójkówek liściowych z 

przeznaczeniem do hodowli w celu określenia składu gatunkowego pozyskano z czterech 

plantacji (Brzostówka – plantacja 1, Nowa Wola, Brzostówka – plantacja 2, Skierniewice). 

Wyniki zestawiono w Tabeli 68. 

 

Tabela 68. Liczba pozyskanych motyli i parazytoidów zwójkówek liściowych 

Lokalizacja plantacji 
Sumaryczna liczba wyhodowanych: 

Motyli zwójkówek Parazytoidów 

Brzostówka, plantacja 1 75 35 

Nowa Wola 5 0 

Brzostówka, plantacja 2 38 2 

Skierniewice 12 0 

 

Przedstawione wyniki (Tab. 68) wskazują na duże zróżnicowanie w zasiedleniu maliny przez 

gąsienice zwójkówek liściowych w zależności od plantacji i jej lokalizacji. Na podstawie 

wyhodowanych motyli stwierdzono z dużym prawdopodobieństwem, że większość motyli 

należy do gatunku Epiblema uddmanniana a tylko nieliczne należały do innych gatunków. 

Jest to jeden z groźniejszych gatunków zwójkówek szczególnie dla malin owocujących na 

pędach jednorocznych. Gąsienice uszkadzają wierzchołki wzrostu najsilniejszych pędów, w 

wyniku czego z bocznych śpiących pąków pędu wybijają z opóźnieniem słabsze pędy, z 
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których uzyskuje się mniejszy plon. Większość wyhodowanych parazytoidów należała 

prawdopodobnie do rodziny Ichneumonidae - Gąsienicznikowate, której przedstawiciele 

często atakują gąsienice zwójkówek liściowych. Na podstawie hodowli można było również 

określić dynamikę wylotu motyli, co przedstawia Wykres 7. 

 

Wykres 7. Dynamika wylotu motyli zwójkówek liściowych na podstawie zebranych i 

hodowanych gąsienic 

 

 
 

Z wykresu wynika, że najprawdopodobniej Epiblema uddmanniana w Polsce rozwija dwa 

pokolenia. W roku 2016 pierwsze motyle zwójkówek pierwszego pokolenia na tych 

plantacjach pojawiły się około 19 maja a wylot z poczwarek zakończył się około połowy 

czerwca. Motyle drugiego pokolenia pojawiły się pod koniec lipca a ich wylot trwał prawie 

do połowy sierpnia. Jednak należy podkreślić, że są to badania i obserwacje jednoroczne, 

dlatego też w kolejnych latach należy przeprowadzić bardziej szczegółowe obserwacje na 
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plantacjach malin a do odłowu niektórych szkodników, w miarę jak będą dostępne, 

wykorzystać pułapki z feromonami. 

W 2016 roku liście z plantacji malin odmiany Polka i Polana (Brzostówka 1), były badane 

testem ELISA na obecność wirusa krzaczastej karłowatości maliny (Raspberry bushy dwarf 

virus, RBDV) oraz metoda RT-PCR na obecność następujących wirusów: wirusa cętkowanej 

plamistości maliny (Raspberry leaf mottle virus, RLMV), wirusa chlorozy nerwów liści 

maliny (Raspberry vein chlorosis virus, RVCV), wirusa plamistości liści maliny (Raspberry 

leaf blotch virus, RLBV), wirusa żółtaczki nerwów liści maliny (Rubus yellow net virus, 

RYNV), oraz wirusa nekrozy maliny czarnej (Black raspberry necrosis virus, BRNV). Na 

podstawie wyników przeprowadzonych testów stwierdzono porażenie niektórych roślin obu 

odmian wirusem cętkowanej plamistości malin (RLMV) i wirusem żółtaczki nerwów liści 

maliny (RYNV). 

 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji w roku 2016 na plantacjach 

malin owocujących na pędach jednorocznych stwierdzono, że dużym problemem w tym 

sezonie były zwójkówki liściowe – wystąpiły one na prawie wszystkich plantacjach objętych 

badaniami. Gąsienice tego gatunku szkodnika uszkadzają wierzchołki wzrostu najsilniejszych 

pędów, w wyniku czego z bocznych śpiących pąków pędu wybijają słabsze i słabiej 

owocujące pędy. Ważnym szkodnikami malin okazały się także szpeciele, które. 

występowały również na plantacjach objętych obserwacjami chociaż w niezbyt licznie. Po 

oznaczeniu gatunku stwierdzono, że jest to przebarwiacz malinowy (Phyllocoptes gracilis) 

bardzo groźny szkodnik na maliny, szczególnie odm. Glen Ample, z której bardzo łatwo 

przenosi się na inne odmiany (z wiatrem, kroplami wody oraz na ciele owadów i roztoczy).  

Szpeciel jest wektorem wirusa plamistości liści maliny (Raspberry leaf blotch virus, RLBV), 

stąd nawet nieliczne szpeciele mogą wyrządzić duże szkody. Równie mało licznie w tym 

roku (na co mogły mieć wpływ warunki atmosferyczne) wystąpił przędziorek chmielowiec i 

wciornastki. Mimo tego, że na plantacjach nie obserwowano w tym roku mszyc, to 

stwierdzono występowanie niektórych wirusów występujących na malinach (mszyce są 

wektorami wirusów) oraz stwierdzono liczne objawy chorób przez nie powodowanych. Na 

plantacjach malin obserwowana była również fauna pożyteczna: przede wszystkim 

parazytoidy zwójkówek liściowych, ale nie było ich wystarczająco dużo aby utrzymać 

populację zwójkówek na poziomie niepowodującym strat ekonomicznych. Jednak są to 

obserwacje prowadzone tylko w jednym roku i wymagają potwierdzenia w dalszych 

badaniach. 

 

Podsumowanie końcowe wyników  

 

Możliwości zwalczania pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) 

W okresie trzech lat (2014-2016) przeprowadzono bardzo wiele doświadczeń 

laboratoryjnych i polowych, w których zastosowano różne czynniki biologicznego 

zwalczania oraz metody prowadzące do redukcji pędraków i zagrożenia upraw. Uzyskane 
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wyniki wskazują, że prawidłowe, kompleksowe stosowanie wymienionych i testowanych 

(ocenianych) metod zwalczania może zapewnić istotne ograniczenie (w miarę racjonalne 

zwalczanie) szkodnika i redukcję uszkodzeń. Konieczne jest jednak sprawdzanie zagrożenia 

przed założeniem plantacji, szczególnie w rejonach, gdzie występują problemy z pędrakami. 

Jeśli zatem przed założeniem plantacji stwierdzi się bardzo liczna populację szkodnika, to 

konieczne jest wprowadzenie najbardziej intensywnych i skutecznych kompleksowych metod 

zwalczania i być może wydłużenie okresu walki z pędrakami przed założeniem plantacji, a 

nawet w trakcie jej zakładania (pamiętając, że bardzo ważne może okazać się moczenie 

korzeni roślin w czynnikach biologicznego zwalczania), jak również w czasie jej 

prowadzenia (np. odławianie chrabąszczy, przykrywanie uprawy włókniną, a może także 

zwalczanie chrabąszczy w miejscach ich dziennego odpoczynku, na sąsiadujących drzewach, 

poza plantacją np. strząsanie chrząszczy i ich utylizacja bądź chemiczne zwalczanie 

wczesnym rankiem, zanim rozpoczną żerowanie).  

Godne podkreślenia jest korzystne działanie niektórych przedplonów np. gryka 

(potwierdzenie wcześniejszych informacji), na ograniczenie liczebności pędraków w glebie. 

Przetestowano kilka roślin jako przedplon, ale uzyskane wyniki nie zawsze są jednoznaczne i 

konieczne są dalsze badania prowadzące do wytypowania kolejnych 2-3 roślin, uprawa 

których pozwoliłaby zredukować liczebność pędraków. Celowe byłoby także poznanie 

mechanizmów działania tych roślin (czyli poznanie składu substancji zawartych w roślinach), 

i określenie, które z nich mają decydujący wpływ na zakłócenie rozwoju i redukcję populacji 

pędraków.  

Tam, gdzie jest możliwe, warto wprowadzić zbieranie pędraków podczas orki, a 

także podczas lustracji plantacji wybieranie pędraków i niszczenie ich wraz z uszkodzonymi 

roślinami. Metoda jest bardzo pracochłonna, ale może być jednym z ważnych elementów 

zintegrowanych metod walki z pędrakami chrabąszcza majowego. Metoda ta może być 

bardziej akceptowana, przydatna i możliwa do zastosowana na mniejszych powierzchniach, 

gdzie glebę uprawia się mniejszymi gabarytowo maszynami, niż na dużych powierzchniach, 

gdzie stosuje się np. pługi kilkuskibowe.  

Metoda fizyczna (biotechniczna) z odławianiem chrząszczy chrabąszcza majowego 

może być efektywna w redukcji populacji chrabąszczy, ale wymaga systematycznego 

stosowania podczas masowego wylotu i lotu chrabąszczy, w miarę możności na większym 

terenie. Redukcja osobników dorosłych prowadzi do mniejszej liczby składanych jaj przez 

samice, a w konsekwencji do obniżenia zagęszczenia pędraków na polach uprawnych.  

Metoda fizyczna z wykorzystaniem agrowłókniny do przykrywania upraw na okres 

lotu chrabąszczy  może istotnie redukować liczebność szkodnika, ale musi być ona rozłożona 

przed początkiem lotu chrabąszczy i pozostawiona na cały okres lotu i najlepiej, gdyby była 

stosowana przynajmniej przez 4 lata (okres cyklu rozwojowego chrabąszcza majowego) – 

jednak należy zwrócić uwagę, że być może nie wszystkie odmiany truskawek będzie można 

przykrywać agrowłókniną (niekiedy może powodować nadmierny wzrost roślin) i również 

należy pamiętać o doborze właściwej agrowłókniny. Problemem przy tej metodzie może być 

również zbyt szybkie kiełkowanie i wzrost chwastów (agrowłóknina zazwyczaj powinna 

pozostać na plantacji ok. 1 miesiąca). Wymienione metody są pracochłonne i często 
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kosztowne, ale w rejonach dużego zagrożenia przez pędraki, są jedynymi, które zastosowane 

kompleksowo, mogą umożliwić produkcję zdrowych owoców.  

Metoda allelopatyczna oparta na przygotowanych gnojówkach z roślin wymaga 

dalszych badań (składu i zawartości substancji odstraszających) oraz doskonalenia techniki 

stosowania, by można je polecać do szerokiego stosowania w praktyce, jednak już dziś 

można powiedzieć, że będą mogły stanowić dobre uzupełnienie naturalnego nawożenia 

roślin. 

Wyniki trzyletnich badań i obserwacji wskazują, że redukcję pędraków i powodowanych 

przez nie uszkodzeń można uzyskać stosując różne metody kompleksowo.  

Jednak poznanie i dopracowanie różnych metod wymaga badań w dłuższym okresie czasu 

oraz w różnych warunkach. Uwzględniając cykl biologiczny chrabąszcza majowego 

proponowane metody należy stosować sukcesywnie przynajmniej przez cztery lata, gdyż tyle 

trwa pełny rozwój jednego pokolenia szkodnika.  

Ważnym elementem metod zintegrowanych jest metoda biologiczna, z wykorzystaniem 

czynników biologicznego zwalczania (nicieni i grzybów entomopatogenicznych), która 

zwiększy skuteczność działania połączonych innych metod (mechanicznych, fizycznych i 

biotechnicznych), ale efekty nie są natychmiastowe. Ponadto muszą zaistnieć korzystne 

warunki, czyli odpowiednia wilgotność gleby, by nicienie i grzyby mogły się namnażać, 

potrzebny jest też czas, aby mogły odnaleźć i zasiedlić  szkodniki i zniszczyć je. W 

przyszłości należy również poszukiwać innych możliwości namnażania szczególnie grzybów 

owadobójczych, aby wprowadzając je do gleby zapewnić im minimalny zasób pokarmu, co 

pozwoli im na lepszą aklimatyzacje w glebie. Nadal bardzo ważne jest określenie 

optymalnego poziomu zagęszczenia czynników biologicznego zwalczania, przy którym 

redukowana byłaby liczebność szkodnika i który pozwoliłby utrzymywać populację 

pędraków na poziomie niezagrażającym uprawie truskawki. W związku z tym, 

opracowaliśmy i wykorzystujemy bardzo wrażliwe metody molekularne do wykrywania i 

oceny ilości inokulum w glebie, które również mogą być polecane i wykorzystywane  do 

sprawdzenia jakości inokulum i jego trwałość w glebie po zastosowaniu. 

Przy podejmowaniu decyzji o następnych badaniach warto również uwzględnić preferencje 

pokarmowe pędraków. Być może nie wszystkie odmiany truskawki będą równie chętnie 

atakowane przez pędraki 

W badaniach laboratoryjnych lub laboratoryjno-wazonowych stosując czynniki 

biologicznego zwalczania (nicienie i grzyby entomopatogeniczne) uzyskano redukcję 

chrząszczy i larw opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus), a nicienie 

entomopatogeniczne zasiedlały i niszczyły  część populacji larw chrząszczy z rodziny 

sprężykowatych (zwanych drutowcami). Jednak, ale by móc je polecać do stosowania w 

praktyce, koniecznie należy ocenić ich efektywność w niszczeniu szkodników (opuchlaków i 

sprężykowatych – drutowców) żyjących w glebie w warunkach polowych. Wyniki 

trzyletnich doświadczeń polowych, jak i laboratoryjnych, dotyczące metod ograniczających 

liczebności chrabąszcza majowego i jego pędraków, a także szkód przez nie powodowanych 

na plantacjach truskawek, są obiecujące i ciekawe. Niektóre z metod np. mechaniczne, orka, 

zbieranie pędraków podczas przygotowania pola (orka) oraz wraz z uszkodzonymi roślinami, 
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odławianie i utylizacja chrabąszczy, przykrywanie plantacji na czas lotu chrabąszczy, uprawa 

gryki, a także stosowanie nicieni entomopatogenicznych, mogą być polecane do praktyki. 

Nadal jednak celowe byłoby doskonalenie wymienionych metod i poszukiwanie innych, być 

może mniej czasochłonnych i tańszych, a możliwych do zastosowania w praktyce.  

 

Określenie składu gatunkowego szkodników i fauny pożytecznej 

Jednoroczne badania i obserwacje przeprowadzone w roku 2016 na plantacjach malin 

owocujących na pędach jednorocznych wykazały na duże zagrożenie upraw przez  

zwójkówki liściowe. Ich gąsienice uszkadzają wierzchołki wzrostu najsilniejszych pędów, w 

wyniku czego z bocznych, śpiących paków pędu wybijają słabsze pędy i następuje redukcja 

plonu. Z zebranych na plantacjach gąsienic wyhodowano motyle oraz część motyli  

odłowiono na plantacjach, w celu określenia gatunku. Z dużym prawdopodobieństwem 

można sugerować, że jest to gatunek dwupokoleniowy Epiblema uddmanniana.  

Z racji dużego zagrożenia (szkodnika notuje się dość często także na innych plantacjach), 

celowe byłoby poznanie biologii tego gatunku, precyzyjne ustalenie okresów lotu motyli 

poszczególnych pokoleń i opracowanie metod ograniczających zwójkę i szkody przez nią 

powodowane. Wymaga to dalszych prac i obserwacji w kolejnych latach.  

Ważnym wykrywanym szkodnikiem maliny był szpeciel - przebarwiacz malinowy 

Phyllocoptes gracilis, bardzo groźny szkodnik maliny (bardzo podatna na zasiedlenie jest 

odm. Glen Ample), łatwo i szybko może przenosić się pomiędzy krzewami oraz na inne 

odmiany. Jest to o tyle ważny gatunek, że jest wektorem wirusa plamistości maliny - 

Raspberry leaf blotch virus. Szpeciel i wirus są w stanie w krótkim czasie zniszczyć plantacje 

malin. Na obserwowanych plantacjach nie obserwowano typowych uszkodzeń na liściach i 

owocach, ale jest to kwestia czasu.  Poznanie zasięgu występowania szpeciela na malinach 

oraz określenie wielkości szkód przez niego powodowanych, jak również opracowanie metod 

redukcji szkodnika, wymaga dalszych badań, gdyż szpeciel i wirus mogą w krótkim czasie 

wyniszczać plantacje maliny. 

Uzyskane wstępne wyniki z tegorocznych badań nad oceną zagrożenia przez szkodniki 

upraw malin oraz nad występującą na nich fauną pożyteczną są bardzo interesujące, ale żeby 

mogły być uwzględnione w zaleceniach dla producentów muszą być potwierdzone kolejnymi 

badaniami. 

 

Zalecenia dla sadownictwa ekologicznego 

Wyniki trzyletnich badań i obserwacji polowych wskazują, że straty powodowane 

przez pędraki w uprawach ogrodniczych, w tym prowadzonych zgodnie z zasadami produkcji 

ekologicznej, w wielu rejonach Polski są bardzo duże. Przyczyn wzrostu zagrożenia należy 

upatrywać również w bardzo ograniczonych możliwościach zwalczania chrząszczy 

chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha), także w lasach oraz w innych uprawach 

sadowniczych, czy rolnych. Od kilku lat nie ma zarejestrowanych żadnych środków 

chemicznych do zwalczania pędraków w glebie, zarówno w uprawach rolnych, ogrodniczych 

jak i leśnych, niezależnie od sposobu prowadzenia produkcji (integrowana, ekologiczna, 

tradycyjna). W latach gradacji zdarza się zwalczanie chrabąszczy podczas nalotu w lasach, 
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ale też zwykle lokalnie. W ten sposób ogranicza się jednak część populacji. Walka z 

chrabąszczem majowym i jego pędrakami powinna być prowadzona kompleksowo, z 

wykorzystaniem dostępnych metod i sposobów, we wszystkich rejonach występowania 

szkodnika. Wymaga to jednak dużych nakładów pracy ludzkiej oraz nakładów finansowych 

na wzbogacenie i uzupełnienie innych metod, metodami biologicznymi.  

W celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez pędraki chrabąszczy zaleca się podejmować 

następujące działania: 

  w rejonach występowania pędraków, które stanowią duże lub bardzo duże zagrożenie 

dla upraw, konieczna jest wstępna kontrola gleby w celu określenia obecności i 

zagęszczenia szkodników na polu oraz kompleksowa walka z pędrakami chrabąszcza 

majowego podczas przygotowania gleby pod plantację.  

 do ograniczenia populacji chrabąszczy i pędraków w zagrożonych rejonach powinno się 

wprowadzić do praktyki stosowanie na szeroka skalę (większe rejony) zintegrowanych 

metod zwalczania, czyli: mechanicznej, biologicznej, fizycznej i fitosanitarnej,  

zaznaczając, że niektóre z metod np. uprawki ostrymi narzędziami czy przedplony, mogą 

być stosowane jedynie na polu bez roślin. 

 stosowanie metody biologicznej, w której wykorzystuje się czynniki biologicznego 

zwalczania, głównie nicieni entomopatogenicznych (grzyby entomopatogeniczne muszą 

uzyskać rejestrację) może z dobrym skutkiem ograniczyć populację pędraków w glebie 

Jednak jej działanie wymaga dłuższego okresu czasu (czas na zwiększenie zagęszczenia 

przez namnożenie się grzybów i nicieni entomopatogenicznych w glebie, oraz czas na 

znalezienie żywiciela, czyli pędraka i powolne jego zniszczenie. W doświadczeniach 

prowadzonych w ciągu trzech lat (w tych samych obiektach) nie udało się jeszcze 

osiągnąć zagęszczenia czynników biologicznego zwalczania, które utrzymałoby 

populację pędraków na poziomie niepowodującym strat ekonomicznych. Ponadto trzeba 

wiedzieć, że na skuteczność czynników biologicznego zwalczania bardzo duży wpływ 

mają warunki środowiskowe, rodzaj gleby, oraz jej temperatura i wilgotność, które 

decydują o tempie namnażania się (np. nicieni entomopatogenicznych czy też grzybów 

owadobójczych) w glebie. 

 stosowanie metody fitosanitarnej a głównie właściwego przedplonu, czyli uprawa roślin 

działających niekorzystnie na rozwój populacji pędraków w glebie. W badaniach 

potwierdzono największy wpływ gryki (zawiera taniny hamujące rozwój pędraków). 

Wyniki wstępnych doświadczeń wskazują także na korzystny wpływ gorczycy, ale 

wymaga to dalszych badań i obserwacji. 

 stosowanie metody mechanicznej z wykorzystaniem narzędzi uprawowych z ostrymi 

elementami powoduje dużą śmiertelność pędraków (w granicach 40%). 

 stosowanie metody mechanicznej polegającej na zbieraniu pędraków bezpośrednio po 

przejściu pługa podczas orki istotnie redukuje (w granicach 50%) liczebność pędraków 

chrabąszczy w glebie. Metoda pracochłonna i daje lepsze efekty na mniejszych 

powierzchniach, gdzie nie stosuje się pługów wieloskibowych.  

 stosowanie metody fizycznej polegającej na odkażaniu gleby aktywną para wodną 

zniszczyło pędraki znajdujące się w glebie podczas zabiegu, ale nie zabezpieczyło gleby 
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na dłuższy okres. Metoda jest bardzo kosztowna i na razie nie ma szans na jej 

wykorzystanie na szeroką skalę.  

 stosowanie metody fizycznej polegającej na wabieniu i odławianiu chrabąszczy na 

podświetlane białe ekrany lub samołówki i utylizacja odłowionych osobników 

skutecznie ogranicza populację chrabąszcza majowego. By uzyskać bardziej pełny efekt, 

metodę tę wskazane byłoby stosować na sąsiadujących plantacjach, by objąć nią większą 

powierzchnię. Redukcja osobników dorosłych to mniej złożonych jaj przez samice, a 

tym samym mniejsze zagęszczenie pędraków na polach uprawnych. 

 przykrywanie plantacji agrowłókniną również może redukować liczebność szkodnika, 

pod warunkiem rozłożenia jej przed początkiem lotu chrabąszczy i pozostawienia na 

roślinach do całkowitego zakończenia lotu. Agrowłóknina powinna być stosowana, co 

najmniej przez 4 lata (okres cyklu rozwojowego chrabąszcza majowego).  

 stosowanie lustracji plantacji truskawek, wybieranie roślin uszkodzonych wraz z 

żerującymi na ich korzeniach pędrakami i ich utylizacja, może także znacznie ograniczyć 

uszkodzenia kolejnych roślin. Opisane wyżej metody fizyczne są one bardzo 

pracochłonne i dość kosztowne, ale  pozwalają zwiększyć efektywność walki z 

chrabąszczem i pędrakami. Mogą być wykorzystywane, jako składnik metod 

zintegrowanych. 

 stosowanie metody allelopatycznej może również przyczyniać się do ochrony plantacji 

przed pędrakami, ale wymagają dalszych badań, w celu wytypowania najbardziej 

skutecznych substancji. 

 przy stosowaniu metod zwalczania w sposób zintegrowany zwiększa się efektywność 

redukcji szkodnika. W doświadczeniach uzyskiwano obiecujące wyniki łącząc metody: 

mechaniczną z fizyczną (odkażanie para wodną) i biologiczną (CBZ); fitosanitarną z 

fizyczną (odkażanie) i biologiczną; mechaniczną i biologiczną. We wszystkich 

doświadczeniach stwierdzono mniej uszkodzonych roślin w porównaniu z kontrolą. 

Potwierdzono, że stosowanie metod kompleksowo, nie ma istotnego wpływu na 

zawartość w glebie czynników biologicznego zwalczania stosowanych w metodzie 

biologicznej. Czynniki te znajdowano we wszystkich próbach gleby pobranych z 

doświadczeń i analizowanych metodą konwencjonalną oraz molekularną.  

Producenci owoców malin w systemie ekologicznym powinni monitorować występujące na 

plantacjach szkodniki w celu określenia gatunków i liczebności w jakich one występują. 

Wiedza to może wspierać ich w określeniu potrzeby i odpowiednim doborze metody 

zwalczania danego szkodnika. Monitorowana powinna być także obecność fauny pożytecznej 

na plantacjach, która może wspomagać ochronę przed szkodnikami. Należy również stwarzać 

jej dobre warunki do rozwoju. 
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