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Wstęp 

Ekstrakt z grejpfruta to środek w formie płynnej, otrzymywany jest z nasion 
i miąższu grejpfruta (Citrus paradisi MAC FAYDEN) . W dotychczas prowadzonych 
badaniach wyciąg z grejpfruta stosowany do opryskiwania roślin wykazywał wyso
ką skuteczność w zwalczaniu Bot,ytis spp. na !iii (Lilium L.) i piwonii (Paeonia 
L.) [ORLIKOWSKI, SKRZYPCZAK 2001b], Diplocarpon rosae na róży (Rosa L.) [WOJ
DYŁA 2001], Melampsora epitea na wierzbie (Salix caprea L.) [ORLIKOWSKI, SKRZYP
CZAK 2001a], Myrothecium roridum na difenbachii (Dieffenbachia SCHOTT.) [ORLI
KOWSKI, SKRZYPCZAK 2001a), Phoma narcisi ADERH. na Hymenocallis calathina [SA
NIEWSKA 2002). Środek wykazywał wysoką skuteczność w zwalczaniu niektórych 
patogenów glebowych, mi~dzy innymi Phytophthora c,yptogea na gerberze 
Jamesona (Gerbera jamesonii BOLUS) [ORLIKOWSKI 2001b, c], Ph. cinnamomi na 
cisie pospolitym (Taxus haccata L.) [ORLIKOWSKI 2002], cyprysiku Lawsona 
(Chamaecyparis lawsoniana (ANDR.) PARL.) [ORLIKOWSKI 2002], wrzosach (Calluna 
vulgaris L. (SALISB.)) [ORLIKOWSKI 2002), Ph. ramorum [ORLIKOWSKI 2003) na 
różaneczniku (Rhododendron L.) oraz Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis na 
cyklamenie perskim (Cyclamen persicum MILL) [ORLIKOWSKI 2001a]. Również 

wyciąg z grejpfruta okazał sit; wysoce skutecznym w zwalczaniu fuzariozy goździ
ka (Dianthus L.) - (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi) [ORLIKOWSKI, SKRZYPCZAK 
2003]. Z kolei wyciąg z grejpfruta stosowany w ochronie kapusty białej (Brassica 
oleracea L.) wykazywał wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób bakteryjnych 
powodowanych przez Xanthomonas campestris PAMMEL., Pseudomonas syringae 
van HALL., Erwinia carotovora JONES [ROBAK, SMOLIŃSKA 2002]. 

Celem prowadzonych badań była ocena wyciągu z grejpfruta w zwalczaniu 
Sphaerotheca pannusa (WALLR. ex FR.) LEV. var. rosae WOR. na róży (Rosa L.), 
Oidium ch,ysanthemi RABENH. na chryzantemie (Dendranthema grandiflora 
TZVELEV), E1ysiphe polyphaga na gerberze Jamesona (Gerbera jamesonii BOLUS), 
Sphaerotheca humuli na bratku trójbarwnym (Viola tricolor L.) oraz Microsphaera 
alphitoides GRIFF. et MAUBL. na dt;bie szypułkowym (Quercus robur L.) . 



534 AT Wojdyła 

Materiał i metody 

Zwalczanie Sphaerotheca pannosa var. rosae na rozy. Róże odm. 'Madelon' 
uprawiane na zagonach w tunelu foliowym po wysuwieniu objawów mc1czniaka 
prawdziwego opryskiwano badanym środkiem 4-krotnie w odstc;pach 7-dniowych 
(tab. 1 ). Przed przystąpieniem do stosowania środków oraz po wykonaniu 2 oraz 
4 zabiegów oceniano stopień porażenia krzewów wg 6-stopniowej skali. 

l l1hda 1; Table 1 

Skuteczność wyciągu z grejpfruta w ochronie róż 
przed Sphaerolheca pannosa var. rosae . Sredni stop ień porażenia krzewów. 

Początek doświadczenia i porażenie wstt;pnc: 12 V 1999 = 1,4 

Effcctivencss of grapefruit cxtract in the control 
of Splwerothecn pa1111osa var. ro.me o n rosc. Mcan dcgrcc shrubs infcction. 

Beginning of experiment and initial infection lcvcl: 12 V 1999 = 1.4 

Środek Stt;żcnie (/Lg·c,n-' ) 
Po tygodniach ochrony 

/\ftcr wec k, 
Treatment Conccntration (11,g·cm-1) 

2 4 

Kontrola: Control - 2,6() C 4,80 C 

Triforyna; Triforinc 300 0,30 a IJ,80 a 
Wyciąg z g rejpfruta ; Grape fruit extract :no 0,(1') h IJO h 
Wyci ąg z grejpfruta; Grapefruit extract 660 0,20 a 1,20 h 

Średnic ornaczone tą sam,, literą w obn;bie kolumn nic różni,! sit; ,stolnic (5%) wg testu Duncana ; 
Mean valucs markcd with the same lettcr do not diffcr al the s ign ifi cancc lcvcl p = 0.05 according to 
the Duncan 's test. 

Skala poraże nia; Scalc of pia ni infcction : 
M,1czniak prawdziwy; Powdery mildcw: O - brak objawów; no symptoms, I - do I% powierzchni pc;
dów/liści pokrytej grzybnią; up to 1 % of plant arca covcred with mycclium, 2 - I, I do 5%; 1.1 up to 
'i%, 3 - 'i,I do 10 % ; 5.1 up to 10%, 4 - 10.1 do 20%; I0 ,1 up to 20 % , 5 - powyżc.:J 20'.1/r, powic.:rzchni 
p<;dów/ li ści pokrytej grzybnią; over 20% of plant arca covcrcd with mycclium 

Zwalczanie Oidium chrysanthemii na chryzantemie. Jesienią, w okresie kwit
nienia chryzantcmG odm. 'Tasman' z objawami mączniaka prawdziwego opryski
wano 4-krotnie co 7 dni wyciągiem z grejpfruta w dawce 165 oraz 330 µ,g·cm-1 

(tab. 2). Przed rozpoczGciem doświadczenia oraz po 2 i 4 tygodniach dokonano 
oceny nasilenia objawów chorobowych wg 6-stopniowcj skali jak w przypadku 
róż. Jako standard stosowano triforync;. 

'fabcla 2; Table 2 

Skuteczność wyciągu z grcj11fruta w ochronie chryzantemy 
przed Oidium ch,ysanlhemi. Srcdni stopień porażenia roślin. 

Początek doświadczenia i porażenie wstępne: 30 X 2003 = 2,65 

Effectiveness of grapefruit extract in the control of Oidium cluysa11themi 
on chrysanthemum. Mean degree plant infcction. 

Beginning of cxperiment and initial infcction levc l: 30 X 2003 = 2.65 

Środek St,;żenic (11g·cm-') 
Po tygodniach ochrony 

After wceks 
Treatment Concentration (11.g ·cm-1) 

2 4 

Kontrola; Control - 3,!(J C 3,94 d 
Triforyna; Triforine 300 1,17 h 0,46 b 
Wyciąg z grejpfruta; Grapefruit extract 165 1,07 h 0,88 C 

Wyciąg z grejpfruta; Grapefruit extract 330 0,59 a 0,34 a 

Uwaga: patrz tab. l; Note: see Table 1 
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Zwalczanie Erysiphe polyphaga na gerberze. Z chwi lą, gdy ponad 20% po
wierzchni liści gerbery odm. 'Waris' było pokrytej grzybnią, rośliny opryskiwano 
wyciągiem z grejpfruta w dawce 330 µ,g·cm- 3 (tab. 3). Skuteczność badanego 
środka określano przed rozpoczt;ciem stosowania środków oraz po 2 i 4 tygod
niach trwania doświadczenia. Bupirymat stosowano jako środek standardowy. 

Tabela 3; Table 3 

Skuteczność wyciągu z g_rejpfruta w ochronie gerbery 
przed E1ysiphe polyphaga. Sredni stopień porażenia roślin . 

Pocz,itek doświadczenia I porażenie wstępne: 14 V 2004 = 5,0 

Effectiveness of grapefruit extract in the control of Erysiphe polyphaga 
on gerbera . Mean degree plant infection. 

Bcginning of expcriment and initial infection lcvel: 14 V 2004 = 5.0 

Środek Stt;żenie (11g·cm-') 
Po tygod niach ochrony 

Aftcr weeks 
Tn:a tmcnt Concentration (µg·cm -' ) 

2 4 

Kontrola; Con lrol - 5,00 C 5,00 C 

Bupirymat ; 13upirimatc 500 0.30 a 0,00 a 

Wyci,1g z grejpfruta; Grapefruit extract 330 1,00 b 0,30 b 

Uwaga: patrz 'fah . I; Note: sec 'fabie I 

Zwalczanie Sphaerotheca humuli na bratku. Doświadczenie przeprowadzono 
jesienią, w początkowym okresie kwitnienia bratka odm. 'Delta Premium' F1 
Baconsticld uprawianego w doniczkach o pojemności 1 dm3 (tab. 4). Po wystą
pieniu objawów cieczą użytkową dokładnie opryskiwano rośliny pokrywając obie 
strony blaszki liściowej. 

Tabela 4; Table 4 

Skuteczność wyciągu z grejpfru ta w ochronie bratka 
przed Sphaerotheca luunuli. Sredni stopień porażenia roślin. 

Pocz,Jtck doświadczenia i porażenie wstępne: 29 V 2001 = 2,18 

Effcctivcncss of grapefruit extract (GE) in the control 
of Splwcrotheca lu111111li on pansy. Mcan degree plant infection. 

Bcginning of cxpcriment and initial infection level: 29 V 2001 = 2.18 

Śro<lck 
Stt;żenie (l,g·cm-') Po tygod niach ochrony 

Concentration After weeks 
Treatment 

(11g·cm-1) 2 4 

Kontroh,; Control - 2,78 C 2,49 b 

Triforyna ; Trilorinc 300 0,48 a 0,06 a 

Wyei,ig z grejpfruta ; Grapefruit cxtract 165 0,18 b 0,25 a 

Uwaga : patrz tah . I; Note: sec 'U.hic I 

Zwalczanie Microsphaera alphitoides na dębie. Jednoroczne rośliny dębu 
szypułkowego rosm1cego w gruncie po wystąpieniu objawów mączniaka prawdzi
wego Microsplwera alphitoides opryskiwano 4-krotnie co 7 dni badanym środkiem 
w dawce 660 µ,g ·cm-J (tab. 5). Przed rozpoczt;eiem doświadczenia oraz po 2 i 4 
tygodniach dokonano obserwacji nasilenia objawów chorobowych wg ska li poda
nej dla myczniaka prawdziwego róży . 
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Tabela 5; Table 5 

Skuteczność wyciągu z gr~jpfruta w ochronie dc;bu 
przed Microsphaera alphitoides. Sredni stopień porażenia roślin. 
Początek doswiadczenia i porażenie wstępne: 5 VIII 1999 = 5,0 

Effectiveness of grapefruit extract in the control of Microsphaera alphitoides on oak. Mcan 
degree plant infection. 

Beginning of experiment and initial infection level: 5 VIII 1999 = 5.0 

Środek 
Stężenie (µ,g·cm-3) 

Po tygodniach ochrony 

Concentration After wet:ks 
Treatment 

(µ,g·cm-3) 2 4 

Kontrola; Control - 5,00 b 5,00 b 

Triforyna; Triforine 300 1,83 a 0,92a 

Wyciąg z grejpfruta; Grapefruit extract 660 1,75 a 1,50 a 

Uwaga: patrz tab. I; Note: see Table I 

W przypadku bratka, chryzantemy, gerbery doświadczenia prowadzono na 
roślinach uprawianych w pojemnikach w podłożu torf + kompostowana kora 
sosnowa + piasek w stosunku 1 : 1 : 0,5 oraz pH 6.5 z dodatkiem 2 g·dm-J nawo
zu Azofoska. W okresie wegetacji wszystkie gatunki zasilano zgodnie z wymaga
niami stawianymi dla danego gatunku rośliny. Pojemniki z roślinami były usta
wione na parapetach w szklarni wyłożonych matą podsiąkową . W czasie trwania 
doświadczenia temperatura powietrza wahała się pomic;dzy 22 do 26°C lub 
16-20°C (bratek), a wilgotność powietrza była powyżej 90%. W czasie podle
wania roślin strumień wody kierowano do doniczki lub na matę podsiąkową, aby 
nie zwilżać roślin. 

W prowadzonych doświadczeniach do cieczy użytkowej dodawano Citowctt 
AL (100% alkiloarylopoliglikolowy eter) w stężeniu 0,02%. Cieczą użytkową 
w czasie opryskiwania bardzo dokładnie pokrywano dolną i górna stronc; blaszek 
liściowych . Na 10 m2 powierzchni stosowano 1 dm3 cieczy użytkowej. Doświad
czenia zakładano w układzie bloków losowych z 4 powtórzeniami po 5 roślin. 

Wyniki i dyskusja 

Zwalczanie Sphaerotheca pannosa var. rosae na róży. Po 2-tygodniach trwa
ma doświadczenia skuteczność wyciągu z grejpfruta w dawce 330 oraz 660 
µ,g·cm-3 wahała się od 77 do ponad 92% zależności od stc;żcnia (tab. 1 ). Wzrost 
stc;żenia środka wiązał się ze wzrostem jego skuteczności. Z kolei po 4 tygod
niach stwierdzono nieznaczny spadek skuteczności badanego środka, a jego sku
teczność wahała się od 72,9 do 75%. Triforyna wykazywała podobną (po 2 tygod
niach) lub wyższą skuteczność w porównaniu do wyciągu z grejpfruta. Również 
wcześniejsze badania własne wykazały wysoką skuteczność badanego środka 
w zwalczaniu S. pannosa var. rosae [WOJDYŁA 2000; WOJDYŁA 2001 ]. Środek 
powodował odwodnienie grzybni oraz silną jej deformację [WOJDYŁA 2000]. 

Zwalczanie Oidium chrysanthemii na chryzantemie. Po 2 tygodniach trwania 
doświadczenia stwierdzono wzrost nasilenia objawów chorobowych na roślinach 
kontrolnych, a stopień porażenia wynosił 3,1 (tab. 2). Z kolei wyciąg z grejpfruta 
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w dawce 165 oraz 330 µ,g·cm-3 wykazywał od 66 do prawie 81 % skuteczności 
w hamowaniu rozwoju objawów chorobowych. Po 4 tygodniach, pomimo wzrostu 
nasilenia objawów chorobowych na roślinach kontrolnych, stopień porażenia 3,94 
- skuteczność wyciągu z grejpfruta wzrosła i wynosiła od 78 do ponad 91 % (tab. 
2). Wzrost dawki wyciągu z grejpfruta istotnie zwiększał jego skuteczność. Trifo
ryna wykazywała podobną skuteczność jak badany środek. 

Zwalczanie Erysiphe polyphaga na gerberze. Z chwilą rozpoczęcia doświad
czenia nasilenie objawów chorobowych było wysokie, stopień porażenia wynosił 
5,0, tzn. powyżej 20% powierzchni liści pokrytej było grzybnią (tab. 3). Po 2 ty
godniach skuteczność wyciągu z grejpfruta w dawce 330 µ,g·cm -3 wynosiła 80%. 
Po 4 tygodniach skuteczność badanego środka zwiększyła sic; i wynosiła 94%. 
W każdej z przeprowadzonych obserwacji skuteczność wyciągu z grejpfruta była 
istotnie niższa, aniżeli bupirymatu (standard). 

Zwalczanie Sphaerotheca humuli na bratku. Z chwilą rozpoczęcia doświad
czenia stopicó porażenia roślin wynosił 2,18, tzn. około 6% powierzchni roślin 
pokrytej było grzybnią (tab. 4). Podobny stopień porażenia roślin kontrolnych 
utrzymywał sir.; w ciągu całego okresu trwania doświadczenia. Po 2 tygodniach 
trwania doświadczenia skuteczność wyciągu z grejpfruta w dawce 165 µ,g·cm -3 wy
nosiła ponad 93%). Po 4 tygodniach stwierdzono skuteczność badanego środka 
wynoszącą prawic 90%. W obserwacji końcowej badany środek wykazywał podob
ną skuteczność jak triforyna (standard). 

Zwalczanie Microsphaera alphitoides na dębie. Po 2 tygodniach trwania doś
wiadczenia skuteczność wyciągu z grejpfruta w dawce 660 µ,g·cm-3 wynosiła 65% 
(tab. 5). Z kolei po 4 tygodniach skuteczność badanego środka zwiększyła si<; do 
70%. Skuteczność badanego środka była podobna do triforyny. 

Wnioski 

1. Wyci,1g z grejpfruta w dawce 165, 330 oraz 660 µ,g·cnr3 stosowany 4-krot
nic, co 7 dni do opryskiwania roślin wykazywał od 70 do ponad 94% sku
teczności w zwalczaniu Sphaerotheca pannosa var. rosae na róży , Oidium 
cfuysanthemi na chryzantemie, E,ysiphe polyphaga na gerberze, Sphaerothe
ca humuli na bratku, Microsphaera alphitoides na d<;bic . 

2. Wzrost str.;żcnia wyciągu z grejpfruta istotnie wpływał na wzrost jego sku
teczności . 

3. Wyciąg z grejpfruta w żadnej ze stosowanych dawek nie był fitotoksyczny 
w stosunku do chronionych roślin. 

4. Nic stwierdzono wpływu badanego środka na wzrost roślin, jak również nie 
pozostawiał on osadu na chronionych roślinach. 
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Streszczenie 

W przeprowadzonych badaniach wyciąg z grejpfruta stosowano po wystą
pieniu objawów m,iczniaka prawdziwego do opryskiwania roślin z czt;stotliwością 
co 7 dni. 

W ochronie róż, uprawianych w tunelu foliowym, przed Sphaemtheca pan
nosa var. rosae po 2 tygodniach ochrony skuteczność wyci,igu z grejpfruta w daw
kach 330 oraz 660 µ,g·cm--1 wahała si<,: od 77 do 92%. Po 4 tygodniach ochrony 
skuteczność zmniejszyła się i wynosiła odpowiednio 73 oraz 7YYo. 

W ochronie chryzantemy, uprawianej w szklarni , przed Oidium cluysanthe
mi po 2 tygodniach ochrony skuteczność wyciągu grejpfruta w dawce 165 oraz 
330 µ,g·cm-1 wahała się od 68 do 83%. Z kolei po 4 tygodniach skuteczność 
zwit;kszyla się i wynosiła odpowiednio 79 oraz 92%1. 

W ochronie gerbery, uprawianej w szklarni, przed E,ysiphe polyphaga po 
2 tygodniach ochrony skuteczność badanego środka w dawce 330 µ,g ·cm 1 

wynosiła 80%. Z kolei po 4 tygodniach zwiększyła si<,: i wynosiła 94<.1/r,. 
W ochronie hratka, uprawianego w szklarni, przed Sphaerotheca humuli po 

2 tygodniach ochrony skuteczność wyciągu z grejpfruta w dawce 165 µ,g·em -1 wy
nosiła około 94%. Natomiast po 4 tygodniach nieznacznie zmniejszyła się i wyno
siła 9()(7,. 
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W ochronie d~bu, uprawianego w polu, przed Microsphaera alphitoides po 
2 tygodniach ochrony skuteczność badanego środka w dawce 660 J.Lg·cm-3 wynosi
ła 65 % , a po 4 tygodniach wzrosła do 70%. 

Badany środek nic był fitotoksyczny oraz nie pozostawiał osadu na rośli
nach. 

GRAPEFRUIT EXTRACT IN THE CONTROL OF SOME 
POWDERY MILDEW ON ORNAMENTAL PLANTS 

Adam T Wojdyła 
Dcpartment of Plant Protection, 

Research Institute of Pomology and Floriculturc, Skierniewice 

Key words: grapefruit extraet, powdery mildcw, control, ornamental plants 

Summary 

In the conduetcd invcstigations grapefruit extract at the eonccntration of 
165, 330 or 660 ,ug·cm-3 was uscd for spraying ornamcntal plants against powdery 
mildcw, at weckly intcrvals. 

In the control of Sphaerotheca pannosa var. rosae on roses cultivated in 
plastic tunncl aftcr 2 wccks of cxperiment, the effectiveness of grapefruit cxtract 
at the conccntration of 330 or 660 µ,g·cm -3 varied from 77 to 92%. Aftcr 4 wceks 
of protcction, its ctfcctiveness decreased and varied from 73 to 75% . 

In the control of Oidium ch,ysanthemi on chrysanthemum cultivated in 
a grecnhousc, aftcr 2 weeks, the etfectiveness of grapefruit extract at the concen
tration of 165 or 330 µ,g·cnr3 varicd from 68 to 83%. At"ter 4 wecks, the effec
tiveness of grapefruit extraet incrcased and ranged from 79 to 92% . 

In the control of E,ysiphe polyphaga on gerbera cultivatcd in a grecnhouse 
aftcr 2 wceks of plant spraying, the cffectiveness of testcd product at the concen
tration of 330 µ,g·em-3 was 80%1. After 4 weeks its effcctiveness increascd up to 
94'/r,. 

In the control of Sphuerotheca humuli on pansy cultivated in a grecnhouse, 
aftcr 2 wccks of protcction, the effcctiveness of grapefruit cxtract at the concen
tration of 165 ,ug·cm-3 was about 94% . After 4 weeks its eftectivencss decreased 
and it was 90'½-1. 

In the control of Micro~phaera alphitoides on field growing oak, after 
2 wccks of protcction, the eftcctivcness of the tested product uscd at the concen
tration of 660 ,ug·cm·-3 was 65 % . Aftcr 4 wccks its cffectivcness increascd to 70%J. 

Grapefruit cxtract was not phytotoxic to protccted plants and did not leavc 
residucs on the lcavcs. 
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