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0 nicieniach pasozutujqc!Jch na korzeniach roslin okopowuch 
ze szczeg6Inum uwzgl~dnieniem mqtwika ziemniaczanego 

.. S:posr6d wielkiej ilosci szkodnik6w napastujqcych rosliny uprawne, 
n1c1en1e Sq grupq stosunkowo najmniej znanq szerokim rzeszom rolnik6w: 
praktyk6w. 

Badania nad nicieniami zyjqcymi na ,roslinach w ciqgu ostatniego dwu
dziestolecia posun~ly si~ ogromnie, zwlaszcza dzi~ki · badaniom przeprowa
dzonym w Zwiq.zku Radzieckim przez takich uczonych, jak Korah, FiJi
piew, Ustinoff, Sinitzkij i inni. Obecnie znanych jest juz kilkaset gatun
k6w nicieni, z kt6rych kilkanascie zaliczyc nalezy do prawdziwych szkod
nik6w. W niniejszy,m artykule om6wione zostanq, ze wzgl~du na swe duze· 
znacz.enie gospodarcze, dwa tylko gatunki nicieni, mianowicie mqtwik 
ziemniaczany (Heterodera rostochiensis Woll.) i mqtwik burakowy 
(Heterodera schachtii Schmidt). Przy sposobnosci om6wiony zostanie (cho
ciaz mniej dokladnie) gatunek trzeci - mq.twik korzeniowy (H. marioni" 
Cornu) z,e wz·g},~du na sw-e pokrewienstwo rodzajowe z poprzednimi, oraz 
na fakt, iz wy.st~pujc1c n.a ziemniakach moze byc niejednokrotnie mylnie· 
wzi~ty za .mc1twika ziemniaczcfnego. 

Znaczenie gospodarcze mqtwika ziemniaczanego w krajach, w kt6-
rych wyst~puje na znacznych obszarach, je.st ogromne. Przy silnym wy
st~powaniu powodow.ac on moze str.aty dochodzc1ce do 80% i wi~cej. We
dlug badan szwedzkich p!lon ziemniak6w z porazonego pola czasem bywa 
mniejszy od wysadzonej ilosci, a procent kl~b6w o wadze ponad 100 g 
opasc mo.ze do 3 w por6wnaniu z 40 na nie porazonej ro1i. W Anglii roczne 
straty spowodowane przez mc1twika ziemniacz.anego obliczan,e Sc} na okolo 
2 miliony funt6w. W NRD jest obok stonki uwazany za najgrozniejszego
szkodnika ziemniak6w. W Polsee mqtwik ziemniaczany nie jest na sz.cz~scie 
szkodnikiem powszechnym, jednakze lepiej j•est, znajqc sposoby wykry
wania go w polu, rozprzestrzeniania si~ je,go oraz metody walki z nim, byc· 
,,mqdrym przed szkod::);'', niz dopuscic do takich strat jak wspomniano wy
zej. W Polsee ziemniaki sq. powszechnym produktem spozycia, cennq pa-· 
szq d1a inwentarza, waznym surowcem dla wielu gal•~zi rozwijajqcego si~ 
coraz bardziej przemyslu, a ponadto Sc! produktem eksportu (przy czym 
kraje importujc1ce ziemniaki wymagajc1 zaswiadczen, iz sc1 one wolne o<l 
mc1twika ziemniaczanego), dlatego szkodnik ten nabiera specjalnego zna
czenia. Mc1twik burakowy jest szkodnikiem w Polsee znanym, niemniej 
dobrze jest przypomniec r6zne aspekty walki z nim. Straty w plonie bura-
k6w pr:- ~zen spo,wodowane dochodzic mogc1 do- 30% i wi~cej, a obnizenie 
si~ zawa1.iosci cukru w burakach od 3 do 5%. Mc1twik korzeniowy, kt6ry 
jest powaznym szkodnikiem kraj6w o klimacie gorc1cym, nie powoduje 
w naszych warunkach klimatycznych powazniejszych szk6d w polu, powo-
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dowac je natomiast moze w cieplarniach i oranzeriach, warto wi~ i o nim 
wspomniec. 

Rozw6j wymienionych trzech gatunk6w jest w og61nych zarysach do 
_siebie podobny. Drobniutkie larwy, dlugosci okolo .0,5 mm, ksztaltu nitko
watego, atakujq. w glebie korzonki roslin. Wnikajq. one do tkanki korz.e
niowej, w kt6rej pozostaj,q. prz.ez okres zerowania w roslinie zwykle w j,ed
nym miejscu, zywici•c si~ wysysanymi sokami. Po uplywie paru ty,g_odni. 
larwy ösiq.gajq. stadium dojrzalosci, przy czym rozw6J sam.ca i samicy 
przebiega nieco odmiennie. Larwa-samica w pewnym okresie swego roz
woj u zaczyna p~czniec. P~czniejqce cialo robaka przerywa w koiicu tkan
k~ korzonka, ukazuj4c si~ na zewnqtrz w postaci bialej kuleczki (mqtwik 
iiemniaczany) lub cytrynki (mqtwik burakowy) wielkosci lebka od szpil
ki. Samica taka tkwi jednak szyjkq w tkance korzonka, czerpiqc w dal
szym ciqgu z niego soki. W tym okresie larwa-samiec przeksztalca si~ 
w doroslego nicienia dlugosci 1 - · 2 mm, ksztaltu nitkowatego. Samiec na
st~pnie wychodzi do gleby, gdzie porusza si~ swobodn~ w poszukiwaniu 
samicy (wystajctcej z korzonka), kt6rq zapladnia. Po zaplodnieniu wn~trze 
samicy wypelnia si,~ maleiikimi jajami, wewnqtrz. kt6rych rozwijajq. si~ 
larwy. Samica zmienia kolor, z· bialej staje si~ zloto-z6lta (tylko u mqtwi
ka ziemniaczanego), potem ciemno-czerwona az do czarno-brunatnej, by 
w koiicu jako tak zwana „cysta" odpasc od korzonka rosliny do gleby. 
Z trzech wymienionych gatunk6w jedynie mqtwik korzeniowy nie tworzy 
-cyst na zewnqtrz. Samice jego roz.wijajq si~ wewnq.trz tkanki korzonk6w, 
powodujqc na nich charakterystyczne zgrubienia (w formie jakby supel
k6w). Zaplodnienie i caly rozw6j tego gatunku odbywa si~ wewnqtrz tych 
zgrubieii. ~ 

W jednej cyscie. kt6ra u mqtwika ziemniaczanego, ma ksztalt kulecz
ki, au mqtwika burakowego cytrynki, z~wsze z. malutkq s~yjkq, znajdowac 
si~ moze od kilkunastu do kilkuset jaj (u mqtwika-korzeniowego nawet do 
1000 i wi~cej), przy czym Hose ta waha si~ nie tylko w zaleznosci od ga
tunku mq twika, lecz takze w granicach tego samego ga tunku. W j aj ach 
rozwijajq si~ wewnqtrz cysty larwy, kt6re przy sprzyjajq.cych warunkach 
{temperatura, wilgotnosc) wychodzq. do gleby, gdzie poszukujq korzonk6w 
roslin zywicielskich, by zn6w do nich wniknqc. 

Calkowity rozw6j trwa w zaleznosci od temperatury: u mqtwika ziem-
niaczanego 50 - 80 dni, burakowego 28 - 35 dni, korz_eniowego 25 - 40 
dni. · 

Wydzieliny korzeniowe roslin, na kt6rych dany gatunek mqtwika pa
·sozytuje, przyspieszajq znacznie wychodzenie larw z cyst, niemniej, jed
nak wychodzenie to odbywa si~ takze (ty1ko w znacznie wolniejszym tem
pie) i w braku obecnosci takich roslin. Larwy nie wychodzq z cysty wszyst
kie jednoczesnie, lecz tylko pewna ich cz,~sc w ciq.gu roku, tak ze cysta 
utrzymuje swojq zywotnosc przez szereg lat (u mqtwika ziemniaczaneg~ 
·nawet do 1at kilkunastu). 

Ilosc pokoleii mqtwik6w zalezna. jest od gatunku, a w obr~bie gatunku 
od warunk6w srodowiska, przede wszystkim od temperatury. Mqtwik 
ziemniaczany ma jedno pokolenie, burakowy i korzeniowy w warunkach 
klimatycznych Europy Srodkowej majq po dwa pokolenia, podczas gdy 
w poludniowej cz~sci ZSRR po cztery pokolenia, a w krajach o klimacie 
gorqcym do 10 pokoleii (mqtwik korzeniowy) . . 
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.. 
Odnosnie roslin, na kt6rych mcttwiki pasozytujct, · to zachodzct tutaj 

znaczne r6znice pomi~dzy poszczeg6lnymi gatunkami. Mcttwik ziemniacza
ny jest gatunkiem wysoce ,.,wyspecjalizowanym". Z roslin uprawnych pa
sozytuje tylko na ziemniakach i pomidorach, poza tym na kilku chwastach 
z rodziny _psiankow.atych (psianka, czarny lulek). M~twik burakowy paso-· 
zytuje gl6wnie na roslinach z rodziny komosowatych (buraki, szpinak) 
i krzyzowych (rzepak, rzepik, rosliny kapustne). Mcttwik korzeniowy mo
ze „pochwa-lic" si~ listq ponad 1700 gatunk6w roslin zywicielskich. W cie
plarniach wyst~puje gl6wnie na og6rkach i pomidorach, poza tym na wie
lu roslinach ozdobnych, a w krajach o klimacie gorctcym - nai wszystkich 
prawie ro.slinach uprawnych, a nawet na drzewach. 

Szkody, jakie mcttwiki powodujct na opanowanych roslinach, polegajct 
na ich oglodzeniu. Prze.z wysysanie sok6w z tkanki korzeniowej nast~pujct 
zaburzenia w normalnym doplywie i krctzeniu sok6w w roslinie. Wskutek 
niszczctcego dzialania mcttwik6w, korzenie roslin cz~sto obumierajq. Ros.li
na, bronictc si~ przed wyglodzeniem, wytwarza dodatkowy system korze
niowy, wskutek czego u ziemniak6w powstajct nieraz korzenie pi~trowe, 
a u burak6w tak zwane „ brody". 

Zewn~trzne obj.awy opanowania roslin przez mcttwiki nie z.awsze Sq 
widoczne. Jezeli warunki srodowiska (te,mperatura, wilgotnosc. nawozenie, 
uprawa itp.) znajdct si~ dla danej rosliny w optimum, lub blisko tej grani
cy, w6wczas mimo silnego nawet opanowania rosliny, objawy zewn~trzne 
mogct nie byc widoczne, lub wyst~powac w tak malym stopniu, iz nie b~
bct dostrzezone, szczeg6lnie przez mniej wprawne oko-. Objawami zewn~trz
nymi przy mcttwiku ziemniaczanym b~dct: powolniejszy wzrost roslin, 
stopniowe z6lkni~cie lisci, poczctwszy od ich wierzcholk6w, przy cz.ym liscie 
dolne sehnet i opadajct, wreszcie przedwczesne zamieranie nieraz ca
lych roslin. Burak cukrowy zaatakowany przez mcttwika burakowego wy
kazuje charakterystyczne wi,~dni~cie 1isci w porze silnego naslonecznie
nia; lis-cie takie z nadej·sciem. wieczora podnoszct, si~ z powrotem. Liscie 
buraka tracct stopniowo swojci soczystct zielonct barw~, stajci si~ jasno-zie
lone, potem z6rknc};. Ty lko liscie srodkowe zachowuj cl: kolo-r zielony. Ro
sliny zaatakowane przez mcitwika korzeniowego wykazywac mogcl, opöz
nienie wzrostu, objawiaj,ctce si~ nast~pnie w skarlowaceniu roslin, wi~d
ni~cie w czasie okres6w wyjcttkowej suszy i gorcica, zmniejszenie si~ od
pornosci na in_fekcje wywolane prze.z grzyby i bakterie, przedwczesne, doj
rzewanie owoc6w jeszcze niezupelnie wyksztal-conych, wreszcie nikle owo-

• 1 

co-wan1e. 
W latach suchych szkody sci wyrazniejsze niz w latach wilgotnych. 

Wynika to z mniejszych mozliwosci zaspokojenia przez roslin~ jej potrzeb 
wodnych, przy silnym uszkodzeniu korzeni. 

W polu, zewn~trzne objawy opanowania roslin n,ie za~sze wyst~pujct 
powszechnie i r6wnomiernie, cz·~.sciej raczej poszczegolnym1 punkta,m1 czy 
placami. Ma to .swe zr6dlo w nier6wnomiernym rozmieszczeniu cyst 
w glebie. 

Wyzej wspomniane zewn~trzne objawy opanowania roslin oraz zwict
zane z himi straty w plonach wyst~puj::t jednak dopiero w tych przy~ad
kach, gdy w glebie znajduje si~ odpowiednia ilosc zywych cyst _mcttw1ka,
to znaczy cyst zawierajcicych zyv--1e, jaja i larwy. Na podstaw1e badan. 
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stwierdzono, iz dla .spowodowania zahamowania we wzroscie rosliny po-
trzebna jest, np. dla mcttwika ziemniaczanego, ilosc 20 - 30 cyst zywych 
w 100 g gleby, a dla mqtwika burakowego- 10 - 20 cyst. Duze straty wy
st~puj et jednak dopiero przy znacznie wyzszy,m · nasyceni u gle by cystami~ 
dla mqtwika ziemniaczanego np. przy 100 do 200 cyst w 100 g ,gleby. Oczy-

- wiscie granice te nie Sq sztywne. Zalezq one zar6wno od czynnik6w sro-
, dowiska, o czym wspomniano wyzej, jak i od sredniej, wielkosci cyst. In

ne sq, gdy cysty b~dq. zawier.aly po ·20 zywych jaj, a inne gdy po 100 i wi~
cej jaj. W korzystnych dla ziemniaka warunkach wegetacji, nawet 100 cyst 
w 100 g gleby moze nie wywolac zahamowan we wzroocie rosliny, totez: 
w razie kontroli upraw nie nalezy kierowac si~ wyhicznie zewn~trznym 
wyglqdem rosliny ( chociaz rosliny „na oko" chore powinny byc badane 
prz.ede wszystkim): Dopiero po ostroznym wyj~ciu rosliny z ziemi i po de
likatnym otrzqsni~ciu nadmiaru ziemi, przez dokladny przeglctd korzeni. 
mozna b~dzie przekonac si~, czy dana roslina jest porazona czy nie. Mqtwik 
ziemniaczany objawi si~ nam na ziemniakach w postaci bialych (w po
czqtkowym okresie wzrostu), potem z.loto-.z6ltych (lipiec - sierpien), 
wreszcie brctzowych (pod koniec wegetacji) kuleczek o srednicy okolo-
1 mm, latwo rozgniatajqcych si~ na paznokciu. Mcttwik burakowy wystqpi 
jako biale cytrynki brunatniejqce dopiero w chwili dojrzewania. Biale s.a-
mice mcttwika korzeniowego ksztaltu buteleczki lub gruszki dostrzec moz
na wewncttrz zgrubien na korzonkach po ostroznym zdj~ciu przy pomocy 
igly wierzchniej okrywy takiego zgrubienia. 

Jak juz bylo wspomniane wyzej , przy malym, nasyceniu gleby cysta
mi mqtwik6w zewn~trzne objawy po.razenia roslin mogq w· o-g6le nie byc· 
widoczne. Jednakze dalsza uprawa na takiej glebie roslin podatnych na . 
porazenie danym gatunkiem mcttwika spowodowac moze nie tylko znizk~
plonu, lecz jednoczesnie wplynie na pewno na podniesienie si~ ilosci cyst: 
w glebie. Przy tym dohicza si~ tutaj Z{lgadnienie dodatkowe, mianowicie 
przenoszenie mcttwik6w na pola dotychczas nie porazone. DopuF"?nzajqc· 
bowiem zebrane z takiego pola plody do obrotu wewn~trznego, przyczy-
niamy si~ mimowoli do rozprzestrzeniania si~ szkodnik6w. Totez w wypad
kach wqtpliwych, zanim posadzi si~ na danym polu podatnct roslin~, nale
zaloby przeprowadzic badanie gleby przez pobranie jej pr6bek. Badanie 
prob (opis techniczny pobierania ich w polu zostanie tutaj pomini~ty) po
le.ga na susz.eniu ich na powietrzu, na wylawianiu z nich cyst przy pomo
cy przemywania suchej gleby wodct (cysty jako lzejsze wyplynq na po
wierzchni~) , a nast~pnie na przeliczeniu tak zebranych cyst przy jedno
czesnym stwierdzeniu (pod <5zklem powi~kszajqcym), czy i ile zawierajci 
zywych jaj, czy tez Sq. puste. Przy badaniu gleby specjalnct uwag~ nalezy 
zwr6cic na ogr6dki i dzialki przydomowe, gdzie niejednokrotnie wskutek 
cictglej uprawy ziemniak6w mcttwik m6gl rozmnozyc si~ bardz.o silnie. 

Momentem podkreislajqcym specjalnie gospodarcz.e znaczenie mcttwi
k6w jest trudno-sc ich wyt~pienia, z -chwilq gdy raz pojawiq si~ na danym 
polu. Cysty ich otoczone stosunkowo grubq „sk6rkct" Sq bardzo odporne 
na dzialanie czynnik6w srodowiska, jak tez na wiele srodk6w chemicz
nych. Istniejq wprawdzie r6zne sposoby ich zwalczania, jednakze zaden 
z nich_nie daje zupelnej pewnosci wyt~pienia szkodnik6w. 
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Prz.y trudnosci zwalczania, mc1twiki Sfl bardzo latwe do przeniesienia. 
Male i lekkie cysty przeniesione byc mogc1 we wszystkich wypadkach, gdy 
gle~a ·z poraz~nego pola dostaje iSi~ na gleb~ zdrowc1, a wi~c wraz z glebq 
:zan1eczy.sz.czaJqCfl kl~by lub _korze-nie roslin lub ich cz~sci nadziemne, na 
obuwiu pracownik6w i kopytach zwierzc1t, przez maszyny i narz~dzia slu
Zq·~e do uprawy zakazonego pola, przez worki uzyte do przewozenia po
razonego materialu, wreszcie przez wod~, a nawet wiatr. W wypadku 
mc1twika ziemniaczanego, najcz~sciej bywa on przenoszony wraz z kl~hami 1 

i to nie tylko z glebc1 zanieczyszczajc1cc1 je, lecz takze przez. cysty, kt6re 
rozwijac si~ mogc1 i na samych kl~bach (do niedawna sc1dzono, iz mc1twik 
na kh;bach nie rozwij a si~). 

~zwalczanie m-c1twik6w (podobnie zresztct jak i innych szkodnik6w 
roslin) polega na stoso,waniu metod zapobiegawczych oraz na bezposrednim 
zwalczaniu. Z tego, co zostalo powiedziane powyzej, a specjalnie ze wzgl~
du na duzet odpornosc •cyst na wiele bardzo srodk6w chemicznych, pierw
szenstwo dac nalezy metodom zapobiega wczym. Polegac one b~dct na ba
daniach zar6wno upraw polowych jak i gleby oraz w nast~pstwie na stoso
·waniu wlasciwego plodozmianu z jednej strony, z drugiej zas na wykony
waniu odpowiednich zarzc1dzen normujc1cych obr6t plodami pochodzc1cymi 
z porazonych p61. Badania gleby nabierajq specjalnego znaczenia w wy
padku ziemniak6w-sadzeniak6w i materialu prze-znaczonego na eksport 
·(wiele kraj6w wymaga zaswiadczen, ze importowane ziemniaki wolne Sq 
od mc1twika ziemni.aczanego), jak r6wniez w wypadku wysadk6w buracza
nych. Majq one t~ przewag~ nad lustracjc1 upraw, iz pozwalajc1 wykryc 
obecnosc mc1twika przed sadzeniem podatnej rosliny, i to nieraz na dlugo 
·przed mo·mentem wystqpienia zewn~trznych objaw6w porazenia rO'slin. 

Zwalczanie mqtwik6w przez stosowanie odpowiedniego plodozmianu 
jest dzis metodct najbardziej racjonalnq. Jest ona cz.~sto skuteczniejsz.a, 
·o wiele latwiejsza, a przede wszystkim tansza od metod bezposredniego 
·zwalczania ( chemicznych i fizycznych). 

W wypadku mqtwika ziemniaczanego wystarczy zaprzestac na pora
zonym polu na pewien okres czasu uprawy ziemniak6w i pomidor6w, by 
na.sycenie gleby cystami obnizylo si~ do poziomu umozliwiajc1cego wzno
wienie uprawy tych roslin. W d0iswiadczeniach holenderskich i niemiec
kich zostalo stwierdzone, iz w razie zaprzestania na porazonym polu upra
wy tych roslirt podatnych na porazenie, nasycenie gleby cystami mcttwika 
ziemniaczanego zmniejsza si~, og6lnie biorqc, rocznie o 5% (przynajmniej 
w cictgu pierwszych kilku lat, im dalej tym spada wolniej). ·Natomiast 
przy jednorazowej uprawie roslin podatnych podniesc si~ moze 2 - 3-
krotnie, a czasem nawet i 10-krotnie. Tak znaczne podwyzszenie si~ ilosci 
cyst w glebie z.achodzic jednak moze tylko w wypadku niskiego poczc1tko
wo na,sycenia gleby cystami. Im wi~cej, cyst znajduje si~ w glebie, tym 
'(przy jednorazowej upr.awie roslin zywicielskich) stosunkowo mniejszy b~
dzie wzrost cyst. W koncu, mo-ze si~ näwet zdarzyc, ze po uprawie ziem
niak6w ilosc cyst w gle-bie b~dzie mniejsza, niz byla przed posadzeniem. 
Ma to swe zr6dlo w tym, iz korzenie ziemniak6w mogq pomiescic tylko 
pewnq ograniczonq liczb~ .samic mcttwika. Og6lnie mozna powiedziec, ze 
na .glebach slabo porazonych mc1twikiem ziemniaczanym, na kt6rych moz-
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na si~ spodziewac, iz nie wystqpiq spowodowane przez.en szkody (ponizej 
20 ·cyst zywych w 100 g gleby), ziemniaki i pomidory nie powinny 
przychodzic po sobie cz~sciej niz eo 3, a lepiej eo 4 lata. W wypadku sil
niejszego porazenia pola nalezaloby stosowac plodozmian 5 - 6-letni, 
a czasem nawet dluzszy. Zalezec to b~dzie od stopnia nasycenia gleby 
mqtwikiem, kt6ry to stopien stwierdzony byc powinien przez badanie prob 
gleby. Z chwilq gdy nasycenie gleby opadnie do poziomu w danych wa
runkach nieszkodliwego, mozna b~dzie przejsc ponownie do plodozmianu 
3 - 4-letniego. 

To wszystko., eo zostalo powiedziane w stosunku do mqtwika ziem
niaczanego, tyczy si~ w og6lnych zarysach i mqtwika burakowe-go. Roczny 
ubytek cyst (a wlas-ciwie zywych jaj), w razie nie uprawiania na danym 
polu roslin podatnych na porazenie przez tego szkodnika, przyjqe mozna 
praktycznie za zblizony do 40%, a cyfry podane przez. badaczy zagranicz
nych, odnosnie buraka cukrowego, ksztaltujq si~ nast~pujqco: 

.. , .. ;r 
. - -·, ,. 

ilosc zywych cyst straty: zalecenia: 
w 100 g glehy: 
mniej niz 10 okolo 5% mozna upra wiac buraki obez obawy 

eo 4 lata 
10-20 

" 10% w zadnym wypadku nie siac iburak6w 
cz~sciej niz ·CO 4 lata. 

20-50 
" 20% nie siac przez 5 - 6 la t. Przed po-

riow~ upra w~ ZJbadac gle~. 
ponad 50 

" 30% nie siac przez 6 - 8 lat. Przed po-. . . 
nown~ upra w~ zhadac gleb~. 11 Wl~CeJ 

W zwiqzku ze stosowaniem plodozmianu zachodzi pytanie: j-akie rosli
ny nale-zaroby don wlqczyc, aby pomagaly w walce z mc1twikami przez po
budzajqce dzialanie swych wydzielin korz.eniowych na wychodzenie larw 
z cyst (larwy przy braku rosliny zywicielskiej zamierajq po okolo 9 mie
sic1cach). Rosliny takie, tak zwane „wrogie", zbadano najlepiej, dla mqtwi
ka burakowego. Nalezc1 do nich: lucerna, cykoria, i:yto, len, konopie. Ro
sliny te dzialajq pobudzajc1co na wychodzenie larw z cyst, lecz ·nast~pnie 
nie stwarzajc1 im mozliwosci dalszego rozwoju, wskutek czego larwy po
zbawione pozywienia ginq. W stosunku do mqtwika zie-mniaczanego roslin 
wybitnie wrogich nie znaleziono. Pewne obnizenie si~ ilosci cyst w glebie 
stwierdzono przy wysiewie kukurydzy, k_onopi oraz takich traw, jak 
wiechlina lqkowa czy zwy·czajna. Dobre wyniki osic1-gni~to r6wniez przy 
wprowadzeniu do plodozmianu nawoz6w zielonych, a specjalnie lubinu 
i prze1otu. Nawozy zie1one stwarzajq lepsze warunki wegetacji ziemni.a
k6w, eo w konsekwencji wplywa na zmniejsz.enie si~ strat. Wedlug badan 
niemieckich, na dzialkach ogrodowych dobre wyniki daje uprawa fasoli 
i poziomek, obydwie bowiem te rosliny wplywajc1 wyr.aznie ujemnie na 

, . . . . 
rozwoJ ruc1en1. 

W pohiczeniu z plodozmianem nasuwa si~ zagadnienie dodatkowe> 
mianowicie z.agadnienie zwalczania -chwast6w. Przy mc1twiku zie-mniacza
nym sprawa ta jest o tyle ulatwiona, ze chwasty, na kt6rych on pasozytuje 
(psianka, czarny lulek), Sq zwykle rzadkie w uprawach polowych, nie od
grywaj q przeto wi~kszego z.naczenia. Inaczej rzecz si~ ma w wypadku 
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mcttwika burakowego. Tutaj trzeba polozyc duzy nacisk na zwalczanie
wszelkich ,chwast6w z rodziny krzyzowych (lopucha, ognicha i inne), na 
kt6rych mcitwik ten pasozytuje, a kt6re Sq niestety powszechnymi chwasta
mi wielu p61. 

Bezposrednie zwalczanie mcttwik6w polega na dezynsekcji gleby przy 
pomocy metod chemicznych lub fizycznych. Metody te nie daj q dotych
czas zupelnie zadowalajq•cych wynik6w. Od dobrego srodka chemicznego
do zwalczania nicieni wymaga si~, aby: 1) posiadal dostatecznq sil~ zab6j
czci w glebie, 2) nie szkodzil roslinom uprawnym, 3) nie udzielal przykrego 
zapachu i smaku kl~bom i korzeniom-roslin w glebie, 4) byl prosty w uzy
ciu, 5) byl tani w produkcji. Niestety dotychczas takiego ·srodka nie zna-
leziono. Stojci temu na przeszkodzie: ogromna odpornosc „sk6rki" cysty, 
kt6ra chroni doskonale zawarte wewncitrz jaja i larwy; ochrona, jakq sta
nowi dla nicieni gleba przez swq adsorbcj~, jak tez i trudnosc r6wnomier
nego rozprowadzenia srodk6w w glebie. 

W Instytucie ·Ochrony Roslin Oddzial w Bydgoszczy przeprowadzono· 
caly szereg prob nad zwalczaniem mqtwika ziemniaczanego przez dezyn
sekcj~ gleby r6znymi srodkami chemicznymt. Z badanych srodk6w jedynie 
dwuchloroetan i forbiat daly pewne pozytywne wyniki. Dwuchloroetan 
w dawkach od 10 do 20 ton na ha spowodowal znaczne obnizenie si~ stop
nia porazenia roslin, forbiat zas w dawkach od 0,5 do 1 tony na ha zapo
biegl ta.kiemu porazeniu calkowi·cie. Pierwsz.y z tych srodk6w, ze wzgl~
du na narkotyczne dzialanie i swojq cieklq form~, pomijajqc duze dawki„ 
jakie trzeba stosowac na ha, jest niewygodny w uzyciu, nie niszczy przy 
tym -cyst znajdujqcych si~ w glebie. Forbiat, jako srodek w formie pylistej, 
jest praktyczny w stosowaniu, nie szkodzi roslinom nawet w wypadku 
bezposredniego zastosowani.a przed sadzeniem, jednak przy · stosunkowo 
duzej daw-ce r6wniez nie niszczy cyst w glebie. Ziemniaki posadzone 
w rok po zastosowaniu nawet bardzo duzej dawki, bo 9 ton na ha (kt6ra 
ujemnie dzialala na posadzone kl~by) zostaly por.azone tak jak na polet
kach kontrolnych. Na mcitwika burakowego, jak to wynika z dotychczaso
wych badan, srodki te nie majci wplywu. Zagranicci osicigni~to wprawdzie 
w zwalczaniu mcitwik6w pewne pozytywne rezultaty przy zastosowaniu , 
takich srodk6w:, jak chloropikryna, dwusiarczek w~gla czy D-D (miesza-· 
nina dwuchloropropanu i dwuchloropropylenu), jednakze wszystkie onE: 
mimo silnych wlasciwosci toksycznych nie wyniszczajci w dostateczneJ 
mierz.e cyst ,mcitwik6w w glebie, sei niebezpieczne w uzyciu i dro,gie w pro
dukcji, eo w polciczeniu z duzymi dawkami, jakie trzeba stosowac na ha> 
stwarza, iz z gospodarc_zego punktu widzenia nie nadaj ci si~ do szerokie
go zastosowania. Powszechnie stosowane w ochronie roslin takie srodki, 
jak HCH czy DDT, okazaly si~ w zwalczaniu mcitwik6~ nieprzydatne. ~re
paraty ukladowe aparte na bazie E (organiczne zwiq2k1 fo~forowe) d_o~1ero
przy duzych i niece1-owych gospodarczo dawkach wplywaJci na zmn1eJsze
nie si~ nicieni w glebie (np. E-605 forte przy dawce 400 kg. na ha) .. 

'Üczywis·cie przy badaniu przydatnosci r6znych srodk6w cherr_nczn-y_ch 
w walce z mcitwika,mi badania te prowadzono w kierunku zbadan:a truJq
cych wlas,ciwosci r6znych nawoz6w sztucznych, a przede wszystk1m azo:t
niaku, jako zawierajcicego silnie dzialajcicci gr~p~ cyja:nowci w polciczen1u 
z wapniem. Doswiadczenia wykazaly, iz odnosn1e mcitw1ka burakowego ~~
piero _Hose okolo 10 q na ha cyjanku wapnia (Ca(CNh) spowodowala zab1c1e 
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okolo 95% cyst. W zwalczaniu mqtwika ziemniaczanego dawka 25 q azot
niaku na ha podniosla wprawdzie znacznie plon kl~b6w, nie wplyn~la jed
nak na zmniejszenie si~ ilosci cyst w glebie. Inne nawozy sztuczne nie 
wywieraly zasadniczego wplywu. Og6lnie mozna pnwiedziec, ze o ile na
,vozy sztuczne nie obnizajq bezposrednio zakazenia gleby mqtwikiem, nie 
zwalczajq go zatern, to. jednak przez zastosowanie ich do gleby, cz~sto 
w wi~kszej ilosci, stwarzamy lepsze warunki wegetacji roslin, co oczywi
scie wplywa na zmniejszenie si~ strat wywolanych mqtwikami. 

Innym· aspektem chemicznej walki z nicieniami byly pr6by wprowa
dzenia do gleby takich zwiqzk6w chemicznych, kt6re dzialalyby stymu
lujqco na wychodzenie larw z cyst. Larwy nie znajdujq•C roslin zywiciel
skich musialyby nast~pnie ginqc. W odniesieniu do mqtwika burakowego 
,okazalo si~, iz specjalnie silne dzialanie wykazujq wyciq,gi z odchod6vv 
ludzkich. Zwiqzki w nich zawarte mialy tak silne dzialanie stymulujqce na 
larwy, iz bezposrednie ich zastosowanie iprzed sie wem burak6w spowodo
walo zupelne zniszczenie mlodych siewek przez atakujqce je larwy. Sty
mulujqce dzialanie wykazalo r6wniez wapno chlorowane w rozcienczeniu 
;0,1 %. To ostatnie w stosunku do mqtwika ziemniaczanego nie dalo pozy
tywnych wynik6w. Badania te jednak, jak dotychczas, nie posiadajci wiel
kiego znaczenia, gdyz dawki stosowanych srodk6w Sq zbyt duze, aby opla
caly si~ gospodarczo, nie opr6.znialy one przy tym calkowicie cyst. 

M6wicic o metodach chemicznej walki z mcitwikami, nie mozna pomi
ncic" badan przeprowadzonych nstatnimi laty zagranicci, majcicych na celu 
wyodr~bnienie substancji zawartej w wydzielinach korzeniowych ziem
niak6w, a powodujcicej wychodzenie larw z cyst. Zwicizek ten wyodr~b
niono, nadajcic mu nazw~ ,,kwasu eclepsic". J est to kw.as zawierajcicy 
przypuszczalnie grup~ laktonu. W rozcienczeniu 1 do stu milion6w dzi.a
lal jeszcze stymulujcico na wychodzenie larw. Wyprodukowany syntetycz
nie podobny srodek dzialal stymulujcico jeszcze w rozcienczeniu 1 do, 2000. 
Pr6by wprowadzenia tego zwiqzku do gleby nie daly pozytywnego rezul
tatu ze wzgl~du na duzci adsorbcj~ gleby. 

Przechodzqc do fizycznych metod zwalczania mcitwik6w, nalezy 
wspomniec o dw6ch. Pierwszci z nich byly pr6by dezynsekcji gleby przy 
pomocy pary wodnej wprowadzonej pod pewnym cisnieniem. Spos6b ten 
dal dobre wyniki, jednakze ze wzgle.du na koszt odpo-wiednich urzcidzen 
moze miec zastosowanie jedynie w cieplarniach do zwalczania mcitwika ko
rzeniowego. Innci pr6bq bylo wprowadzenie do gleby prcidu elektrycznego 
stalego o niskim napi~ciu. Badania te daly pewne rezultaty, przy czym du
zci rolE~ odgrywa spos6b umieszczenia elektrod w glebie. 

Bez wcitpienia najlatwiejszci metodci zwalczania mqtwik6v.1 bylaby 
uprawa odmian odpornych. Niestety dotychczas takich odmian nie wyho
dowano (w stosunku do mqtwika korzeniowego niekt6re odmiany pew
nych gatunk6w roslin sci odporne). Stwierdzono jednakze, iz niekt6re dzi
kie formy ziemniaka posiadajci cech~ odpornosci w odniesieniu do mqtwi
ka ziemniaczanego. Czynione sci obecnie pr6by, by t~ cech~ w drodzc -
krzyzowania przeniesc na odmiany uprawne. 

Nie stwierdzono, 1by kt6rakolwiek z uprawianych dotychczas odmian 
ziemniak6w posiadala cech~ odpornosci. Og6lnie mozna po.wiedziec, ze od
miany p6zniejsze dajci zwykle mniejsze straty niz wczesnj..ejsze. Lciczy si~ 
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to z dluzszym okresem wegetacji i wi~kszq mozliwosciq wyr6wnania 
strat, jakie mqtwik ziemniaczany wyrzc}dza roslinie gl6wnie do polowy 
lata. 

Jak mozna wywnioskowac z tego og6lnego przeglqdu zagadnienia mc}t
wik6w, nie jest ono definitywnie rozwiqzane. W wielu krajach prowadzo~ 
ne Sq nadal intensywne badania nad znalezieniem racjonalniejszej i szyb
szej metody zwalczania mqh,vik6w, niz stosowanie plodozmianu. Dzisiaj 
jednakze, wydaje si~ ona najbardziej racjonalna do zastosowania na wi~k
szych obszarach. Stosujc}c plodozmian nie 0isiqga si~ wprawdzie calkowi
tego "vyt~pienia mc}twik6w, jednakze mo-zna obnizyc nasycenie ich w gle
bie do takiego poziomu, przy kt6rym osiqgalne Sq zadowalajqce plohy. 
Oczywiscie zastosowane byc muszc} r6wniez odpowiednie przepisy kwa
rantanny wewn~trznej i zewn~trznej: 

Drugim momentem, kt6ry nalezy podkreslic, jest stworzenie roslinom· 
na porazonych mc}twikami polach jak najlepszych warunk6w rozwoju. Na- -
lezec tu ~dzie zar6wno bogate nawozenie, jak i odpowiednia uprawa roli 
(dla burak6w ,mo-ze byc nieraz wskazana orka z pogl~biaczem). Wpraw
dzie metodam.i tymi nie z.walczy .si~ mc}twik6w w glebie, jednakze wply
nq·c mozna w ten spos6b na zmniejszenie si~ powodowanych przez nie stratl 
o czym nie nalezy zapominac· przy zagadnieniu bazy paszo-wej i produkcji 
.surowc6w dla przemyslu. 
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