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WSTĘP 

Wielostronny i szybki rozwój chemicznych i biologicznych badań nad substan

cjami pochodzenia roślinnego, które można by zastosm~ać w ochronie roślin, w 
mniejszym stopniu dotyczy poszukiwania nowych pestycydów i ich systematycznego 

testowania na szkodliwych gatunkach owadów. Największe zainteresowanie budzą hor

mony i feromony, mechanizm ich działania oraz ewentualne zastosowanie. [por. np. 

10, 30, 2B]. Ostatnio rozwinęły się dość poważne badania nad repelentami i anty

fidantami [3, 23]. Tymczasem substancji o działaniu owadobójczym wyodrębniono już 

wiele setek [ 10, 16, 11, 12, 24] i jak świadczy przykład pyretroidó~, daję one 

wielką szansę wytworzenia pestycydów mniej zaburzających ró\mowagę przyrody i 

mniej zagrażających zdrowiu ludzkiemu niż dotychczas stosowane środki czysto syn

tetyczne. Takich prac o aspekcie praktycznym jest niewiele [1, 5, 6, 7, 14, 15, 

26, 29]. W Polsce pionierami badań nad roślinnymi substancjami owadobójczymi są 

Witkowski [ 33] oraz Miętkie1~ski i Janowicz [ 18]. Mając na u1·1adze tę sytuację, ~1y

konaliśmy, na łatwo dostępnym materiale jakim są mszyce, szereg doświadczeń do
tyczących działania wyciągów z surowców roślinnych uży1vanych zwykle w lecznictwie 

lub jako przyprawy. Dobieraliśmy surowce łatwo dostępne w kraju, o których znale

źliśmy wzmianki w literaturze, że mają własności owadobójcze, roztoczobójcze lub 

nicieniobójcze, gdyż są one zazwyczaj powiązane ze sobę [13, 1B, 18, 20, 21, 22, 

25]. Wśród roślin użytych do sporządzenia wyciągów znalazło się 14 gatunków olej
kodajnych i 8 o przeważających innych składnikach. Wymienia się, że zawierają one 

owadobójcze fenole, terpenoidy, alkaloidy, aminy, kwasy, a substancje lotne i hy

drofobne występuję w formie wiązanej, jako laktony seskwiterpenowe bądź jako nl ' 
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kozydy, które sę zarówno nielotne jak i rozpuszczalne w wodzie, łah10 się 

jednak uwalniaję. Sę to często substancje o nienasyconych więzaniach między ato
mami węgla potrójnych i podwójnych, wykazujęce przeważnie szerokie działanie bio

logiczne w tym także bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Niektóre zwięzki wystę

puję zaró~ino w roślinach, jak i w wydzielinach ogromnych owadów jak np. cytral i 

cytronellal[B, 24, 30]. W teście z mrówkę faraona, jaki przeprowadził pierwszy 

z autorów niniejszej pracy, owady te zginęły w szalce Petriego w 100% pod wpły

wem świeżej skórki z cytryny w cięgu 2 godzin. Wydzieliny obronne mogę być używa

ne jako trasery, a hormon owadzi beta - farnezen jest substancję alarmowę w zma

gajęcę działanie pestycydów [31]. 

Zoocydalne działanie składników zawartych w roślinach lub wydzielanych przez 

rośliny może się łęczyć z bakteriobójczym i grzybobójczym działaniem. Jest intere

sujęce, że izotiocyjanian allilu (rys. 1.1) ma niezwykle silne własności bakterio

bójcze i grzybobójcze, tak że może być używany do konserwowania preparatów anato

micznych[32], a równocześnie ma budowę chemicznę bardzo zbliżonę do izotiocyja

nianu metylu (rys. 1) pojawiajęcego się w glebie po zastosowaniu preparatu Basa

mid uży~rnnego do totalnego odkażania gleby. 

1. CHz- CH=CHz - N=C=S 

2. CH3-N=C=S 

.~~o,~,~ .St.~~ ~ .2 
/'./\s-s/\/ 

9 li . o 

A/'s-s/\/' 
10. 

Rys. 1. Wzory strukturalne substancji omawianych w tekście: 1 - izotiocyjanian al
lilu, 2 - izotiocyjanian metylu, 3 - citronellal 4 - cytral, 5 - tujon, 6 - tujol, 
7 - beta-pinen, 8 - alfa-felandren 9 - monosulfotlenek dwusiarczku dwuallilowego, 
10 - dwusiarczek dwu allilu, 11 - farnezol, 12 geranylo geraniol, 13 - histamina, 

14 - kwas tyglinowy, 14 - kwas fumarowy 
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Dotychczas nie próbowano używać izotiocyjanianów, przeciw szkodnikom,lecz wy

konano badania nad zwalczaniem szkodników zbożowo-męcznych chlorkiem metyloal
lilowym(2]. Preparat ten stosunkowo skuteczny pozostawiał duże pozostałości w 
męce (czosnkowy zapach), jednak to nie wyczerpuje wcale możliwości badania sub

stancji pokrewnych i to nie tylko w magazynach i na produktach spożywczych. 

MATERIAŁ I METODYKA DOŚWIADCZEŃ 

Doświadczenia miały charakter laboratoryjnych badań testowych. Jako obiektu 

doświadczalnego użyto w większości przypadków bezskrzydłych morf mszycy brzoskwi
niowej (Myzodes persicae Sulz.) umieszczonych na wycinkach z liści: złocienia 

ogrodowego (Chrysanthemum indicum L.) papryki (Capsicum annuum L. )(wykonane przez 

M. Sarnę), rzodkiewki (Raphanus sativus L.) i asparagusa Sprengera (Asparagus 

officinalis L. ). Ponadto wykonano kilka doświadczeń na mszycy kapuścianej (Bre

vicyrine brassicae L.) na wycinkach liści z kapusty (Brassicae oleracea L. varie

tas capitata L.), mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.), na bobie (Vicia faba L.) 

oraz doświadczenie nad repelentnościę 27% wycięgu z czosnku w stosunku do mszycy 
kapuścianej na kapuście i brzoskwiniowej - na złocieniu. Mszyce umieszczano w wy-
łożonych wilgotnę bibułę szalkach Petriego, na krężkach z liści wyciętych z roś

lin o ogólnej powierzchni 10 cm2. Całość w otwartej szalce była opryskiwana wy

cięgami z roślin z góry, z odległości 50 cm, szklanym opryskiwaczem laboratoryj

nym. Stosowano przeważnie wycięgi 1 i 2%. Wycięgi wodne wykonywano przez zalanie 

wrzęcę wodę rozdrobnionego surowca i odstawienie na 24 godziny w ciemnym miejscu, 

wycięgi etanolowy i acetonowy - w temperaturze pokojowej przez 24 godz. Te ostat

nie po osęczeniu odparowano prawie do sucha na łatni wodnej l00°C, po czym po do
daniu emulgatorów Emulgator P-8 i Rokacet, rozcieńczono wodę do pożędanego stę

żenia i używano do doświadczeń. Doświadczenia wykonano w 3-4 powtórzeniach, kom

binacje kontrolne opryskiwano wodę z dodatkiem rozpuszczalników i emulgatorów w 

tej samej ilości (0,002%). śmiertelność mszyc notowano w li 2 dniu po zabiegu. 

Skuteczność obliczano według wzoru Abbotta i poddawano analizie statystycznej. 

Do sporzędzania 1~ycięgów używano suszu (z 1~yjętkiem cebuli i czosnku) z nastę
pujęcych roślin: 

Rośliny olejkodajne 

Achillea millegolium L. 

Allium cepa L. 

Allium sativum L. 

Rośliny z przewagę innych składników 

Agropyron repens P.B. 
Calluna vulgaris L. 

Equisetum arvense L. 



56 

Artemisia absinthium L. 

Artemisia vuloaris L. 

Coriandrum sativum l. 

Lavandula vera 0.C. 

Matricaria chamomilla L. 
Melissa officinalis L. 

Pimpinella anisum L. 

Rosmarinus officinalis L. 

Salvia officinalis L. 

Tanacetum vulgare L. 

Thymus serphyllum L. 
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Juglans regia L. 
Lycopersicon esculentum 

Quercus robur L. 
Salix alba L. 
Urtica dioica L. 

Mill. 

0MÓl~IENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 

Wyniki doświadczeń przedstawione w tabelach 1-6 wykazuję dużę zmienność, zna

czna również była śmiertelność obiektów zwierzęcych w kontroli (spowodowana za

pewne dodatkiem emulgatorów). Mimo tego, w większości przypadków otrzynano istot

ne statystycznie różnice w stosunku do kontroli. Nie zaznaczaję się także wyraź

niej różnice w działaniu wycięgów wykonanych różnymi rozpuszczalnikami z wyjęt

kiem ziela pomidora, skrzypu i pokrzywy. 

Najsłabsze działanie wykazały wodne wycięgi z kory dębu, kory wierzby, liścia 

rozmarynu, kłęcza perzu, ziela tymianku, liścia orzecha włoskiego i kwiatu wrzosu 

(tab. lb). Skuteczność według Abbotta 14,9-49,9%. 

Najwyższę skuteczność, dochodzęcę do 100% (w porównaniu do kontroli tylko 80-

-79% wg Abbotta), uzyskano przy stosowaniu wycięgów z szałwi, piołunu, pomidora, 

skrzypu oraz czosnku. Mieszanki wycięgów z piołunu i szałwii z czosnkiem wykazały 

skuteczność obniżon~. 

Reszta ziół wykazała skuteczność średnię, wahajęcę się między 50 a 70% według 
Abbotta. 

Nieoczekiwanie zawiódł zupełnie rumianek, a z krwawnika silniej był skuteczny 
tylko wyci,m alkoholowy, natomiast z wrotycza - wycięg alkoholowy bardziej stężony 

(3%). Pokrzywa w stanie suchym daje bardzo mierne wyniki (18, 8-70, 3%). Być może isto

tna j~st tu zawartość lotnego kwasu mrówkowego i histaminy łatwo ulegajęcej rozpado,.,i. 

Jak można było oczekiwać, rośliny olejkodajne jak czosnek, szałwia, piołun 

działały silnie mszycobójczo, jednak zupełnie nieoczekiwanie silne działanie wy

kazał susz pomidorów i skrzypu. Z poznanych dotychczas składników farmakologicz
nych może tu mieć znaczenie tomatyna, glikozyd steroidowy zbliżony do ekdyzonów i 

dwuterpen geranylo-oeraniol bardzo podobny w budowie chemicznej do farnezolu hor-
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Działanie wycięgów z surowców roślinnych na mszycę 
brzoskwiniowę (Myzodes persicae Sulz.) 

Rodzaj surowca Skuteczność wg Abbotta 
i wycięgu do 50% 50-70% pow . 70% 

Kwiat krwawnika 
Achilea millefolium 

wodny 43,8 
alkoholowy 78,0 
chloroformowy 53 ,1 

K~iiat rur.iianku 
Matricaria cnamomilla 

wodny 30,6 
alkoholowy 20,8 
acetonowy 39,8 

Liść szałwii 
Salvia officinalis 

wodny (2,49%) 20,0 
alkoholowy (1,32%) 56,5 
acetonowy (1,35%) 46,6 
wodny (1%) 89 ,9 
alkoholowy (1%) 96,4 
acetonowy (1%) 92 ,8 

alkoholowy (2%) 38,6 
acetonowy (2%) 42,8 

Ziele piołunu 
Artemisia absinthium 

wodny (3%) 19,1 
alkoholowy (1,42%) 21,5 
acetonowy (0,95% 30,5 

wodny (1%) 71 ,8 90,5 
alkoholowy (1%) 59,6 96,5 
acetonowy (1%) 51,7 83,3 

Ziele bylicy pospolitej 
Artemisia vulgaris 

wodny (2,49%) 2,8 
alkoholowy (1,03%) 12,4 
acetonowy (1 , 10%) 11,1 
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T a b e 1 a la 

Uwagi 

na rzodkiewce 
w wazonach 

po 1 dobie 
NUR= 20,15 

na złocieniu 
po 2 dobach 
NUR - brak 

na złocieniu 
po 2 dobach 

NUR= 23,2 

na złocieniu 
po 2 dobach 

NUR= 20 ,9 

na złocieniu 
po 2 dobach 

NUR= 35,7 

na złocieniu 
po 1 dobie 

NUR= 20,6 

na złocieniu 
po 1 dobie 

NUR = 17 ,92 
po 2 dobach 
NUR= 20,9 
na złocieniu 
po 1 dobie 
NUR - brak 
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d.c. tab . la 

Ziele pomidora na papryce 
Lycopersicon esculentum po 2 dobach 

wodny (2,12%) 14,6 
(3,14%) 32,3 

alkoholowy (0,67%) 83,9 
(1,18%) 88,4 

acetonowy (0,42%) 45,3 
(1,02%) 74,9 NUR= 15,1 

alkoholowy (1%) 97,4 na złocieniu po 
\ 2 dobach 

alkoholowy (1%) 36,6 na asparagusie 
w szklarni 

NUR - brak 
Ziele skrzypu na papryce 
Equisetum arvense po 2 dobach 

wodny (2%) 11,0 
(3%) 11,2 

alkoholowy (a) 70,9 
(2%) 80,4 

acetonowy (1%) 85,8 
(2%) 91,7 NUR= 5,05 

alkoholowy (1%) 95,6 na złocieniu 
po 2 dobach 
NUR = 27,9 

alkoholowy (2%) 35,4 na złocieniu 
acetonowy (2%) 42,3 po 2 dobach 

NUR= 17,8 
alkoholowy (2%) 94,1 na papryce 
acetonowy (2%) 51·,8 po 2 dobach 

NUR= 37,5 

Ziele wrotycza na papryce 
Tanacetum vulgare po 2 dobach 

wodny (2%) 46,3 
(3%) 71,4 

alkoholm~y (1%) 70,3 
(2%) 68,8 

acetonowy (1%) 32,7 NUR= 11,4 
(2%) 60,7 

Liść pokrzywy na papryce 
Urtica dioica po 2 dobach 

wodny (1%) 73,9 NUR= 10,0 

alkoholowy (1%) 11,6 na asparagusie 
w szklarni 
NUR - brak 

Mięż i łuski cebuli na rzodkiewce 
Allium cepa - wycięgi po 1 dobie 
wodne NUR= 19,9 

mięższ (0 ,32%) 36,8 
łuski (0,2%) 51,2 



Miąższ czosnku 
Allium sativum 

wodny (1,10% 

wodny (5%) 

wodny (5%) 
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76,5 

81,3 

75,2 
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d.c. tab. la 

na rzodkiewce 
po 1 dobie 
NUR= 19,9 

na złocieniu, 
po 2 dobach 

na papryce 
po 2 dobach 

T a b e 1 a 1 b 

Skuteczność 1% wyciągów wodnych z ziół przeciw mszycy 
brzoskwiniowej na papryce (po 2 dobach) 

Surowiec 

Kora dębu 
Quercus robur 
Kora wierzby 
Salix alba 
Liść rozmarynu 
Rosmarinus officinalis 

Kłącze perzu 
Agropyron repens 

Ziele tymianku 
Thymus vulgaris 

Liść orzecha włoskiego 
Juglans regia 

Kwiat wrzosu 
Calluna vulgaris 

Owoc kolendry 
Coriandrum sativum 

Ziele melisy 
Melissa officinalis 

Owoc anyżu (biedrzyńca) 
Pimpinella anisum 
K1~iat lawendy 
Lavandula vera 

Skuteczność ~,g Abbota 

do 50% 50-70% pow 70% 

14,9 

18,1 

21,4. 

24,7 

33,7 

46,9 

49,9 

57,4 

59,8 

68,0 

81,3 

NUR= 10,0 



T a b e 1 a 2 

Skuteczność 2% wycięgów z piołunu i szałwii oraz ich mieszanek 
z 5% wodnym wycięgiem z czosnku przy zwalczaniu mszycy kapuścianej 

na kapuście (4 powt.) 

Wycięg acetonowy Wyciąg alkoholowy 

Czas działania kontrola piołun szałwia piołun szah~ia kontrola piołun szałwia piołun szah~ia 
+ + + + 

czosnek czosnek czosnek czosnek 

x% 33,6 75,9 65,9 75,4 58,9 20,0 79,9 73,9 76,2 60,5 

Po 1 dobie NUR ________________________ ;__ ______ _ 18,3 

wg. 
Abb. 

x% 
Po 2 dobach tlUR 

wg. 
Abb. 

63,7 

57 ,5 95,1 

88,5 

48,6 62,9 

91,6 93,0 

80,2 83,6 

98, 1 - 74,8 67,3 70,2 50,6 

84,4 32,5 97,7 92, 7 93,0 85,8 

13,4 

63:3 - 96,6 89,2 89,7 79,0 



T a b e 1 a 3 

Skuteczność 2% wyciągów z piołunu i szahłii w zwalczaniu mszycy 
trzmielinowa-burakowej na bobie (4 powt.) 

Wyciąg acetonowy Wyciąg alkoholowy 
Czas działania kontrola piołun szah1ia piołun szałwia kontrola piołun szałwia piołun szałwia 

+ + + + 
czosnek czosnek czosnek czosnek 

po 1 dobie x% 11,4 19,8 22,5 35,0 35,0 12,0 24,3 53,6 20,5 44,2 
NUR 18,1 
wg. - 9,4 12,5 26,6 26,6 - 14,0 47,3 9,6 36,6 Abb. 
--
x% 17,3 45,4 67,7 67,5 72,5 21,8 47,7 84,4 43,9 80,3 

po 2 dobach NUR 25,5 
wg 
Abb-:- - 34,0 61,0 60,7 71,1 - 33,1 80,0 28,3 74,5 
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T a b e 1 a 4 

Skuteczność 2% wycięgu ze skrzypu, 5% wycięgu z czosnku oraz ich mięszanki 
w zwalczaniu mszycy brzoskwiniowej na złocieniu (4 powt.) 

Czas działania Wycięg acetonowy Wycięg alkoholowy Wycięg 
wodny 

kontrola skrzyp skrzyp kontrola skrzyp skrzyp czosnek 
+ + 

czosnek czosnek 

x% 26,6 53,8 40,8 19,l 34,5 44,4 44,6 
Po 1 do- tJUR brak bie 

wg 37,0 19,3 19,0 31,3 Abb, 

Po 2 do- x% 41,3 71,6 59,8 40,7 61,7 61,4 81,2 

bach NUR 17 ,8 

wg. 
Abb . 42,3 30,9 35,4 35,0 81,3 

monu alarmowego mszyc. Ma on jedynie nieco dłuższy łańcuch alifatyczny; farnezol 

- 15 węgli, geranylo geraniol - 20 węgli. Ten ostatni składnik przez fosforylację 

bierze udział w syntezie giberelin, a stadium pośrednim jest kauren zbliżony do 

kwasu kaurenm~ego, określanego przez Harmathę i Nawrota [ 9] jako insektycyd z 

kwiatów słonecznika. 

Mszycobójcze działanie skrzypu jest bardziej niejasne. Wprawdzie skrzyp zawie

ra alkaloidy, które mogę mieć działanie owadobójcze, jak kwas nikotynowy, palu

stryna i 3-metylopirydyna, lecz występuję 017e w bardzo nieznacznych ilościach (13]. 
Występuje tam natomiast niezidentyfikowany glikozyd saponinowy, ekwizetonina, któ-

ry może mieć silne działanie zwilżajęce - szkodliwe dla owadów, 

wiajęce przenikanie innych składników przez oskórek. 

a zarazem ułat-

Dobre działanie mszycobójcze tych dwóch surowców stwarza dogodne możlil-mści 

ich bezpośredniego wykorzystania w praktyce, tym bardziej, że w uprawie poraidoróN 

susz ziela pomidorów dałby się gromadzić bardzo łatwo przy wykonywaniu zabiegów 

pielęgnacyjnych. Skrzyp polny jest roślinę dość pospolitą, a ziele skrzypu nie 

jest zbyt drogie. Być może na pomocę jakichś prostych zabiegów można by in~ensy

wność owadobójczego działania ekstraktów z tych roślin jeszcze bardziej zwiększyć. 



Czas 
działania 

Po 1 dobie x% 
NUR 
wg. 
Abb. 

Po 2 dobach x% 
NUR 
wg. 
Abb. 

Skuteczność 2% wyciągów z piołunu, szałwii, skrzypu i ich mieszanek z 5% 
wyciągiem z czosnku w zwalczaniu mszycy brzoskwiniowej na papryce 

Wyciąg acetonowy Wyciąg alkoholowy 

T a b e l a 5 

\'łyciąg 

kontro- pio- szał- skrzyp piołun szałwia skrzyp kontro- pio- szał- skrzyp pio- szał- skrzypwpdny 
la łun \'łia + + + la lun wia lun 1·1ia 

czosnek czosnek czosnek + czosnek 
czas- czas- czas-
nek nek nek 

26,9 59,4 31,3 50,8 13,9 16,5 45,8 5,9 37,5 28,8 ·40,8 15,0 14,6 47,9 46,7 

27,5 

- 44,5 4,4 32,6 brak brak 25 ,8 - 33,6 24,3 37,1 9,7 9,2 44,6 

37,1 82,5 64,0 69,7 53,3 66,6 70,3 13 260,5 47,8 97,5 32,4 56,2 95,6 75,2 

35,7 

- 72,2 42,8 51,8 25,7 46,9 52,8 - 52,8 38,6 94,1 91,4 48,0 92,1 
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T a b e 1 a 6 

Repelentne działanie lotnych substancji z wycięgu czosnku na mszycę 
kapuścianę i brzoskwiniowo-ziemniaczanę (% mszyc opuszczajęcych 

roślinę po 3 godzinach testu) 

Powtórzenie 

I 
II 

III 
IV 

-
X 

NUR 

wg Abbotta 

Mszyca kapuściana na 
kapuście 

Mszyca brzoskwiniowa-ziem
niaczana na złocieniu 

kontrola wodna wycięg czosnku kontrola wodna wycięg czosnku 

27,2 81,2 9,5 83,3 
33,3 93,1 35,0 85,7 
33,3 82,6 5,4 87,5 
25,0 83,3 18,7 60,0 

25,0 85,1 17 ,1 79,1 

8,4 22,5 

78,8 74,1 

Wymaga to dalszych dokładnych badań. Cebule czosnku znalazły zastosowanie w bio
logicznym preparacie 11Albereb" produkowanym w Polsce. Jest to preparat z liofi
lizowanych i rozdronionych cebul, zalecany do zwalczania pchełek występujęcych na 

rzodkiewce i innych roślinach krzyżowych. Jego działanie jest szersze, lecz nara

zie nieudokumentowane. Może np. ograniczać występowanie niektórych chorób roślin, 

jednak z powodu zawartości cukrów po pewnym czasie przyczynia się do rozwoju grzy

bków sadzionych i pleśni. 

Olejek z czosnku, jak i olejki z szałwii piołunu zawieraję składniki, które 
mogłyby być dobrymi substancjami ~odelowymi do tworzenia syntetycznie analogicz

nych zoocydów. Olejek czosnkowy zawiera owadobójczy monosulfotlenek dwusiarczku 
dwuallilowego i dwusiarczek dwuallilu. W piołunie owadobójczymi sę tujon i alfa

pinen, a zapewne także tujol alfa-felandren i inne składniki. Olejek zawiera spo

ro szałwi, tujolu .(50% zawartości olejku), cyneol, pineny, kamfeny. Po frakcji 

rozpuszczalnej w wodzie wycięg szałwi zawiera lakton seskwiterpenowy karmosol i 

0,1% niskoczęsteczkowego kwasu kumarowego, również nienasyconego jak owadobójczy 

kwas tyglinowy (z Croton. tiglium). 
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HCIT~TAHHfl B]HffiIBH PACTHTE]bHIDC B~TSDKEK B KAąECTBE A~.HJI.HlUł.llOB 

P e a 10 M e 

OnHCYBaIOTCH na6opaTopHYe HCilYTaHHa B03MOgHOCTH 6op&6Y C TJIHMH C 
HCDOnb30B8HHeM paCTHTeJibHYX BYTHXeK H3 22 BHAOB pacTeHHI, KOTOpYMH 
onpYCKHB8JIH TJIH noMe~eHH.ble Ha qamxax IleTpH. Hccne)U"eMYe paCTHTeJI&
Hble Bb!TJłl!tKH paa6aBJIHJIH BOAon, 3T8HOJIOM HJIH a~eTOHOM H npHMeHRJIH Ha 
cne)U'lOII\He BKAb! Txen: Myzodes persioae Sulz.', Breviooryne brassi
cae L. H Aphis fabae Scop. CMepTHOCT& TJieA onpeAeJIHJlJI Ha 1-Yn H 
2-ott ~eH& nocne onpb!CKa. Haa6oJiee aqxpeKTHBHb!MH OK838JIHC& BYTHUH 
aTaHoJioM HJIH a~eToHoM H3 Artemisia absinthium, Salvia officinalie, 
Equisetum arvense H Lycopersicon esculentum, a TaKllte BOĄHaJJ BYTa
ua H3Allium sativum. 06cyxAaeTCH XHMHqecxaa 6a3a aCW,eKTHBBOCTH 
YJt838HHblX BHĄOB pacTeHHA. 

J . Achremowicz, W. Cież 

TESTS ON THE EFFECT OF PLANT EXTRACTS 
APPLIED AS AHPHICIDES 

S u m m a r y 

The laborator tests on the control of aphids with the use of extracts of 22 
plant species, wi th ~,hich aphid5 r1ere sprayed on the Petr i dishes, were carried 
out . The plant extracts tested v1ere diluted wi th water, ethanol and/or acetone 
and ~,ere applied to the follm~ing aphid species: Myzodes persiae Sulz. , Brevico
ryne brassicae L. and Aphis fabae Scop. The mortality of aphids was determined 1 
and 2 days after spraying . The most efficient proved to be the ethanol and aceto
ne extracts fron Artemisia absinthium, Salvia officinalis, Equisetum arvense, 
Lycopersicon esculentum and water extract from Allium sativum. The chemical basis 
of the efficiency of the above plant species is discussed . 


