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ABSTRACT

In the springs of 2005 and 2007, heavy infestation with the apple blossom weevil
(Anthonomus pomorum L.) was observed on the flower buds of trees of Asian pear
cultivars (Pyrus pyrifolia Nakai) in a cultivar testing trial established in 1999. The
percentage of destroyed flower buds of ’Hosui’, ‘Chojuro’, and ‘Shinseiki’ trees was
considerably higher than that of the European ‘Conference’ pear (Pyrus communis L.).
The particularly heavy infestation of flower buds in 2005 resulted in very low yielding of
the Asian pear trees. A bordering hedgerow and old unsprayed high-stem apple trees may
have provided shelter for overwintering adult beetles and thus favoured the development
of an unusually high population density of the pest. These studies showed that the apple
blossom weevil could be a serious pest of the Asian pear. It should be taken into
consideration when planning chemical treatments for the control of pests.
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WSTĘP

Grusza azjatycka (japońska – tzw. Nashi, chińska, wschodnia) została
wprowadzona do uprawy poza kontynentem azjatyckim ponad trzydzieści
lat temu. Obecnie gruszki Nashi sądośćpowszechnie produkowane m.in.
w USA (Kalifornia, Oregon), Chile, Australii i Nowej Zelandii. Do
zakładania sadów zachęcała wysoka cena uzyskiwana za owoce,
wczesnośćwchodzenia odmian w owocowanie oraz obfite plonowanie
drzew. Dzięki tym zaletom uprawa grusz azjatyckich stała sięopłacalna,
a owoce znajdujązbyt na rynkach światowych (Larsen i Higgins 1999;
Li 2002). Największe znaczenie odgrywająodmiany japońskie o owocach
w kształcie jabłka, pochodzące od gruszy piaskowej (Pyrus pyrifolia Nakai
syn. P. serotina Rehder) (Kajiura 1994). W Europie grusze azjatyckie są
jeszcze mało znane, ale zainteresowanie ich uprawązwiększa sięwe
Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech i na Węgrzech (Rusterholz
i Husistein 1988; Beutel 1990; Honty i in. 2004).

W Katedrze Sadownictwa SGGW prowadzone sąwielokierunkowe
badania nad grusząazjatyckąmające na celu wytypowanie wartościowych
odmian do uprawy towarowej (Pitera i Odziemkowski 2004; Molenda i in.
2007). Pierwsze obserwacje rozpoczęto w 1996 roku nad trzema cennymi
odmianami japońskimi sprowadzonymi z Francji: Shinseiki, Chojuro
i Hosui, a wiosną 1999 roku w Warszawie-Ursynowie założono
doświadczenie. Dośćwysokie plonowanie młodych drzew i dobra jakość
owoców ocenianych odmian skłoniły do założenia w 2001 roku drugiego
doświadczenia, zlokalizowanego w Warszawie-Wilanowie, w mniej
korzystnym mikroklimacie i na innej glebie niżdoświadczenie pierwsze.
Liczbębadanych odmian zwiększono do siedmiu. Badania i obserwacje
dotyczyły przede wszystkim biologii kwitnienia i owocowania odmian,
wytrzymałości na mróz i przymrozki oraz poznania najważniejszych
chorób i szkodników gruszy azjatyckiej. W obu doświadczeniach, co roku
na przyrastających pędach licznie występowały mszyce. Natomiast silne
porażenie pąków kwiatowych przez kwieciaka jabłkowca zanotowano
tylko w doświadczeniu w Warszawie-Ursynowie; pierwszy raz wiosną



Szkodliwośćkwieciaka jabłkowca (Anthonomus pomorum L.) na odmianach… 173

2005 r. Równocześnie wydawało się, że pąki na drzewach odmiany
Konferencja (Pyrus communis L.), użytej w doświadczeniu jako odmiana
kontrolna, były zaatakowane w mniejszym stopniu niżjapońskie odmiany
gruszy (P. pyrifolia). Celem niniejszych badańbyła ocena szkodliwości
kwieciaka jabłkowca na odmianach gruszy azjatyckiej w powiązaniu
z plonowaniem drzew. W dostępnej literaturze kwieciak jabłkowiec nie
byłwymieniany jako szkodnik gruszy azjatyckiej.

MATERIAŁI METODY

Doświadczenie odmianowe z grusząazjatycką, w którym oceniano
również szkodliwość kwieciaka jabłkowca, zostało założone wiosną
1999 r. metodąlosowanych bloków, w czterech powtórzeniach, po trzy
drzewa na poletku. Drzewa odmian: Chojuro, Hosui, Shinseiki
(P. pyrifolia) oraz odmiany, przyjętej za standardową, Konferencja
(P. communis) uszlachetnione na gruszy kaukaskiej posadzono w roz-
stawie 4 × 2,5 m. W rzędach drzew zastosowano czarnąagrowłókninę
szerokości 0,8 m, natomiast w międzyrzędziach murawę. Drzewa doś-
wiadczalne sąsiadowały z żywopłotem oraz niechronionymi chemicznie
starymi wysokopiennymi drzewami jabłoni z popękanąkorąpni i konarów.
W celu zwalczania szkodników przeciętnie w roku wykonywano trzy
zabiegi środkami chemicznymi, głównie by zniszczyćmszyce, a ponadto
stosowano jeden lub dwa zabiegi fungicydami, by ograniczyćchoroby
grzybowe. Kwieciaka jabłkowca zwalczano pierwszy raz w 2006 r.
i następnie w 2008 r., stosując tiachlopryd (Calypso 480 SC). Zabiegi te
miały na celu zapewnienie normalnego plonowania drzew.

Ocenęporażenia pąków kwiatowych przez kwieciaka jabłkowca
wykonano wiosną2005 i 2007 roku w Warszawie-Ursynowie na drzewach
gruszy azjatyckiej (P. pyrifolia): ‘Chojuro’, ‘Hosui’ i ‘Shinseiki’ oraz na
odmianie Konferencja (P. communis). W 2005 r. z każdej odmiany
pobrano po 400 kwiatów (100 × 4 drzewa) oraz po 400 kwiatów
z rosnących pojedynczo w doświadczeniu drzew ‘Nijisseiki’ i ‘Kosui’, na
których konar stanowiłpowtórzenie. W sezonie 2007, w celu zwiększenia
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wielkości próby, z każdej badanej odmiany pobrano po 400 kwiatostanów
(100 × 4 powtórzenia). Próby kwiatów pobierano ze środkowej części
korony drzew, a następnie liczono w nich oddzielnie kwiaty zniszczone
przez kwieciaka jabłkowca i przez przymrozki wiosenne. Wartości
procentowe przekształcono według funkcji Blissa y = arc sin√x. Wyniki
poddano jednoczynnikowej analizie wariancji, a podziału na grupy
jednorodne dokonano za pomocątestu Newmana-Keulsa przy poziomie
wiarygodności α= 0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA

Kwieciak jabłkowiec występuje powszechnie na terenie Europy i może
powodowaćistotne obniżenie plonowania drzew, szczególnie w sadach
z organicznąprodukcjąjabłek (Bloomers 1994, za Toepfer i in. 1999).
Natomiast w dostępnej literaturze nie znaleziono danych o szkodliwości
kwieciaka jabłkowca na gruszy azjatyckiej. W doświadczeniu w Warszawie-
Ursynowie, w którym oceniano szkodliwośćkwieciaka jabłkowca, drzewa
weszły w okres owocowania jużw drugim roku po posadzeniu (2000)
i charakteryzowały się regularnym plonowaniem. Każdego roku,
z wyjątkiem sezonu 2002, plon z odmiany standardowej Konferencja był
istotnie mniejszy niżz odmian gruszy azjatyckiej (Pitera i Odziemkowski
2004). W latach 2000-2004 obserwowano jedynie pojedyncze uszkodzenia
pąków kwiatowych przez kwieciaka jabłkowca, które nie miały wpływu na
plonowanie drzew. W 2005 r. liczba zniszczonych pąków kwiatowych na
odmianach japońskich wynosiła od 70,5% (‘Shinseiki’) do 79,4% (‘Hosui’),
podczas gdy na standardowej odmianie Konferencja (P. communis) tylko
17,5% (tab. 1). Zniszczenie pąków kwiatowych na rosnących pojedynczo
drzewach odmian Kosui i Nijisseiki było również bardzo wysokie
(odpowiednio 84 i 97%). Głównie z tego powodu w 2005 roku plonowanie
odmian gruszy azjatyckiej było bardzo słabe i w przeliczeniu na drzewo
wynosiło od 4,4 kg −Hosui do 9,2 kg −Shinseiki. Dla porównania, średni
roczny plon z okresu 2001-2006 wymienionych odmian wynosił
odpowiednio 20,9 i 20,7 kg (tab. 1). Na obniżenie plonowania drzew
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gruszy w 2005 r. miały wpływ także przymrozki wiosenne. Wielkość
plonu odmiany Konferencja była istotnie niższa niżodmian japońskich, na
co prawdopodobnie duży wpływ miało także silne porażenie liści przez
rdzęgruszy (Gymnosporangium sabinae (Dickson) Winter).

Tabela 1
Procent pąków kwiatowych zniszczonych przez kwieciaka jabłkowca i przymrozki
wiosenne oraz plonowanie odmian gruszy w 2005 r. – Percentage of flower buds de-
stroyed by the apple blossom weevil and spring frost, and yielding of pear cultivars
in 2005

Procent pąków znisz-
czonych przez:

Percent of buds destroyed by:
Odmiana
Cultivar

Liczba
ocenianych
kwiatów

Number of
evaluated
flowers

kwieciaka
jabłkowca

apple
blossom
weevil

przymrozki
wiosenne

spring frost

Plon
[kg drzewo-1]

Yield
[kg tree-1]

2005

Średni plon
roczny

[kg drzewo-1]
Mean yearly

yield
[kg tree-1]
2001-2006

Shinseiki 400 70,5 b* 11,0 bc 9,2 b 20,7 b
Hosui 400 79,4 b 8,0 ab 4,4 ab 20,9 b
Chojuro 400 75,5 b 4,3 a 5,6 ab 23,7 b
Konferencja 400 17,5 a 16,8 c 0,4 a 10,5 a
Kosuiy 400 84,0 - - -
Nijisseikiy 400 97,0 - - -

* Średnie w kolumnach oznaczone tąsamąliterąnie różniąsięistotnie przy α= 0,05 –
Means followed by the same letter within a column do not differ significantly at α= 0.05
y Pojedyncze drzewo w doświadczeniu – Single tree in the trial

Licznemu występowaniu kwieciaka jabłkowca i uszkodzeniu przez
niego pąków kwiatowych prawdopodobnie sprzyjało sąsiedztwo
żywopłotu oraz niechronionych starych wysokopiennych drzew jabłoni
z popękanąkorąpni i konarów. Na takich roślinach chrząszcze kwieciaka
majądobre warunki do zimowania, co ma także wpływ na liczebność
szkodnika wiosną (Szweda 1958; Toepfer i in. 2002). Dodatkowo
stosunkowo niskie temperatury wiosną 2005 r. mogły spowodować
wydłużenie okresu składania jaj, co wcześniej obserwowali Szweda (1958)
oraz Hausmann i inni (2004).
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W sezonie 2007 procent zniszczonych pąków kwiatowych przez
kwieciaka jabłkowca byłznacznie niższy niżw 2005 (tab. 1 i 2). Na
bardzo słabe plonowanie drzew w 2007 roku miały wpływ przede
wszystkim przymrozki wiosenne, które do czasu oceny pąków zniszczyły
tylko, w zależności od odmiany, do 18,8% kwiatów. Dwa dni po pobraniu
prób wystąpiłkolejny przymrozek, który w bardzo dużym stopniu
uszkodziłkwiaty gruszy. Liczba owoców na drzewach ‘Shinseiki’
i ‘Hosui’ była stosunkowo duża w 2007 r. (tab. 2), ale większośćgruszek
była zdeformowana w wyniku działania niskich temperatur i miała tylko
wartośćprzetwórczą.

Tabela 2
Procent pąków kwiatowych zniszczonych przez kwieciaka jabłkowca i przymrozki
wiosenne w 2007 r. – Percentage of flower buds destroyed by the apple blossom
weevil and spring frost in 2007

Procent pąków zniszczonych
przez:

Percent of buds destroyed by:

Odmiana
Cultivar

Liczba
ocenianych

kwiatów
Number of
evaluated
flowers

Liczba
kwiatów w
kwiatostanie
Number of
flowers per
inflorescence

kwieciaka
jabłkowca

apple
blossom
weevil

przymrozki
wiosenne

spring frost

Średnia
liczba

owoców
na

drzewie
Mean

number
of fruits
per tree

Shinseiki 2542 6,4 a 34,7 b 11,7 a 91
Hosui 2384 6,0 a 33,9 b 17,5 a 63
Chojuro 2441 6,1 a 39,7 b 18,8 a 21
Konferencja 2343 5,9 a 11,3 a 14,9 a 30

Objaśnienia patrz tabela 1 – For explanation see Table 1

PODSUMOWANIE

W przedstawionych badaniach wykazano, że kwieciak jabłkowiec
(Anthonomus pomorum L.) może byćgroźnym szkodnikiem gruszy
azjatyckiej, może zniszczyćznaczny procent pąków kwiatowych, co ma
istotny wpływ na plonowanie drzew.
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