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O szkodliwości mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) dla bobiku (Vicia faba 

sp. minor) wspomina Grigorov [3], podajęc niektóre dane dotyczące jej cyklu roz

wojowego na tej roślinie . Weisman i Vallo [7] podzieli l i wtórne rośliny żywiciel

skie tej mszycy na 3 grupy : I - rośliny, na których mszyca ta rozwija się więcej 

niż w dwu pokoleniach, należą tu burak, mak i bób; II - rośliny, na których obser

wować można 1--2 pokoleń, należę tu wyka jara , rabarbar, kukurydza i ziemniaki 
oraz niektóre chwasty; III - rośliny, na których żeruje przez krótki okres, są to 

konopie , fasola, l ucerna i pomidory. Płodność mszycy burakowej na tych roślinach 

jest bardzo niska (2-10 larw), a śmiertelność larw duża . Autorzy ci podaję rów

nież dane dotyczące strat masy korzeni b1Jraków w zależności od liczby mszyc i ter

minu zasiedlenia roślin. Z danych tych ~,ynika , że straty w masie korzeni liuraków 

mogą wynosić nawet 50% , a straty masy liści używanych jako karma dla zwierząt mo

gę być jeszcze v1yższe. Kilka prac dotyczy 1·1pły\/u żerowania mszycy burakm1ej na 

plon i jakość nasion bobu [1 , 3, 5, 7 J . Nie spotkaliśmy natomiast prac traktujących 
o szkodach wyrządzanych przez tę mszyce na bobiku . 

MATERIAŁ I METODY 

Obserwacje nad terr:iinami poja1,1u, liczebnością i biologię mszycy burakowej na 

bobiku przeprowadzono na 3 odmianach: Jasny, Dębek i Nadwiślański. Badania prze
pro~1adzone były na terenie Ursynowa na poletkach o wymiarach 2 x 2m. Poletka z po

szczególnymi odmianami bobiku rozmieszczone zostały według kviadratu łacińskiego. 

Obserwacje nad płodnością i biologią tej mszycy przeprowadzono w izolatorach z ga -

zy młyńskiej, w których boki wszyto suwaki, aby ułat\'lić obsen1acje. Do izolatora 

wkładano 2 samice i co 2-3 dni liczono płodność. W trakcie obserwacji określano: 

płodność samic bezskrzydłych i uskrzydlonych, liczbę pokoleń na bobiku, liczeb-
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ność mszyc przez cały okres ich żerm1ania oraż określono terniny pojawu wrogów na

turalnych . Płodność liczono dla 30 samic każdego pokolenia. Badania nad szkodli-

1-iościę tej mszycy dla bobiku przeprowadzono na 100 roślinach kontrolnych i 100 
uszkodzonych przez mszycę. Ponieważ bobik uprawiany jest na kiszonkę i na suche 

ziarno, stęd oceniano szkodliwość mszyc w dwóch fazach: I - termin przydatności 

roślin do kiszenia, II - dojrzałości ziarna. Badano wpływ na: masę roślin prze

znaczonych do kiszenia ważąc całe rośliny kontrolne i uszkodzone przez mszyce; 
długość roślin, liczbę strąków na roślinie, liczbę nasion w strąku, masę nasion z 

rośliny i masę nasienia. Określono także wpływ żerowania tej mszycy na kiełkowa

nie nasion pochodzących z roślin uszkodzonych. 

Otrzymane Y1yniki poddano analizie t1ariancji jednoczynnikowej dla układu kom
pletnej randomizacji przyjmując jako x - 5% istotności i jako xx - 1% istotno
ści. 

Celem określenia szkodliwości mszycy burakowej dla bobiku określono także jej 

wpływ na zawartość białka, suchej masy, cukrów prostych i chlorofilu w liściach i 

strąkach oraz wpły1'I na asymilację i oddychanie roślin. Asymilację i oddychanie 

oznaczono za poroocę analizatora co2 typu Infralyt . Natężenie światła wewnątrz ka
mery wynosiło 40 tysięcy luksów. Na czas trwania pOITliarów analizator co

2 
był zamy

kany w kamerze z plaksiglasu. Intensywność wymiany gazowej określano w µg ccymirvg 

świeżej masy . Każdy pomiar powtarzano 5-krotnie. Cukry proste oznaczano metodę 

Nelsona[ 4], białka metodę Bradforda [2], chlorofil metodę Szłyka [6], a suchą 
masę metodę suszenia do stałej wagi w aparacie Mettles LP-12. Oznaczenia powta
rzano 5-krotnie. 

WYNIKI 

\'i rol~u 1984 uskrzydlone migrantki fi1szycy burakowej pojawiły się na bobiku już 

w końcu maja. Mszyce żerowały do 30 lipca i obserwowano rozwój 4 pokoleń (tab. 1). 

Pierwsze pokolenie pojawiło się 26 maja, drugie 9 czerwca, trzecie 24 czerwca, a 

czwarte 10 lipca. Potomstwem samic czwartego pokolenia były wyłącznie osobniki 
uskrzydlone, które odlatywały z bobiku. Płodność samic była różna w poszczegól

nych pokoleniach i wahała się od 6 do 49 larw u samic bezskrzydłych i 4 do 21 

larw u samic uskrzydlonych (tab. 1). W każdym pokoleniu na bobiku obserwowano 

uskrzydlone samice, początkowo pojedyncze, a w końcu pierwszej dekady lipca sta

nowiły one 78% populacji. Na bobiku, zależnie od terminu obserwacji, 30-83% roś

lin było zasiedlonych przez mszyce (tab. 1). Liczba mszyc na roślinie wahała się 

od 72 do 469 na roślinach doświadczalnych, a na polu produkcyjnym sięgała nawet 
800 mszyc. 



T a b e 1 a 1 

Roz~1ój mszycy burakowej na bobiku w 1984 r . 

Termin Pako- Płodność samic Samice Płodność samic Rośliny ! Liczba Biedronki •Mszyce 
obserwacji lenie bezskrzydłych uskrzydlone uskrzydlonych zasiedlone mszyc na 

szt/m2 spasoży-

od da śr. % od do śr % 
roślinie towane 

% 

26 V I 20 38 29,0 2 7 14 9,4 42 72 2 o 
9 VI II 6 49 22,5 7 6 11 7,9 73 107 2 o 

24 VI III 15 23 19,9 14 4 17 . 8,2 83 469 1 o 
10 VII IV 19 38 24,2 78 8 18 9,8 30 257 2 o 
30 VII 84 11 21 10,2 5 18 o o 



T a b e 1 a 2 

Występowanie mszycy burako1-1ej na różnych odmianach bobiku 1-1 1985 r. 

Odmiana Termin Rośliny Średnia liczba Mszyce spasożyto- Biedronki 
obserwacji zasiedlone na roślinie wane szt ./m2 

% % 

Nadwiślański 6 VI 40 172 o 2 
12 VI 41 226 o o 
22 VI 75 348 o o 
2 VII 50 234 o o 

13 VII 5 22 o o 
30 VII 4 5 o o 

Jasny II 6 VI 35 241 o o 
iB VI 40 354 o 1 
28 VI 81 560 o 1 
9 VII 35 320 o o 

22 VII 20 14 o o 
30 VII 5 9 o o 

Dębek 6 VI 40 266 o o 
18 VI 81 656 o o 
28 VI 100 802 o o 
2 VII 100 750 o o 
9 VII 30 52 o o 

13 VII 25 24 o o 
30 VII 5 14 o o 
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W roku 1905 mszyca burako~,a pojawiła się na bobiku dopiero 10 lirica i żero~ia

ła do pierwszych dni sierpnia. Obsen1owano roz\1ój tylko 2 pokoler'l . W obu latach 

obserwacji najliczniejsze mszyce znajdowano na odmianie Dębek. Odmiany Nadwiślań

ski i Jasny II były znacznie słabiej zasiedlane. Oprócz tego, zależnie od terminu 

obserwacji, na odmianie Dębek zasiedlonych było od 30 do 85% roślin (tab. 2). 

Liczba \ffogów naturalnych ~, koloniach tej mszycy na bobiku była nie11ielka (tab . 1 
? 

i 2) . Na roślinach spotykano pojedyncze biedronki (1-5 sztul</m~ poletka ) , a spa-

sożytowane, nieliczne mszyce obserwmrnno jedynie w roku 1985. 

W tabeli 3 zebrano dane dotyczące ~,pływu żero~1ania mszycy burakowej na masq 

roślin bobiku przeznaczonego na kiszonkę. Wynika z niej, że średnia masa roślin 

uszkodzonych przez mszyce była istotnie niższa niż roślin kontrolnych . Należy jed

nak dodać, że mszyce zasiedliły na polu najwyższe rośliny bobiku i pomimo teoo 

Termin 
zbioru 

13 VII 

T a b e 1 a 3 

Wpływ żerowania mszycy burakm~ej na masę roślin bobiku 
przeznaczonego na kiszonkę (w dag) 

Kontrola 

od do 

40 69 

Rośliny uszkodzo
ne prżez mszyce 

śr. od do śr. 

54,0 32 63 49,2 

Istotność 
różnic 

df = 
F 

1,58 
4,13* 

*Różnica istotna przy 5% istotności (poziom istotności 0,05). 

ich masa była niższa niż kontrolnych. Jeszcze większe różnice zaobsenmwano mię

dzy kontrolnymi a uszkodzonymi przez mszyce roślinami bobiku przeznaczonymi na 
nasiona (tab. 4). Rośliny uszkodzone przez mszyce były krótsze (o prawie 8 cm). 

Istotnie niższa była liczba nasion w strąku i masa nasienia. Nie było natomiast 

różnic w liczbie stręków na roślinie oraz liczbie nasion z rośliny. Nasiona z roś

lin uszkodzonych przez mszycę burakową miały tę sarnę siłę kiełkowania co kontrol

ne (tab. 5). Zaobserwowano natomiast różnice we wzroście kiełkó1,, i korzeni . Na na
sionach pochodzących z roślin uszkodzonych przez mszyce zamierało 31% kiełkó1~, 

podczas gdy w kontroli tylko 21%. Oprócz tego kiełki na roślinach kontrolnych by
ły dłuższe i korzenie roślin kontrolnych silniej rozgałęzione. 

Po 300 nasion z roślin kontrolnych i uszkodzonych przez mszyce zebranych w 
1984 roku wysiano na poletka w roku następnym i obserwowano wzrost roślin (tab. 6) 

Rośliny pocl1odzące z nasion kontrolnych i uszkodzonych nie różniły się masę i 
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Tabela 4 

Wpływ żerowania mszycy burakowej na masę roślin i plon nasion 

Badana 
cecha 

Długość roślin 
w cm 

Liczba stri;!kó1~ 
na roślinie 

Liczba nasion 
z rośliny 

Liczba nasion 
w str<;jku 

Masa nasion 
z rośliny 

Kontrola 

od do śr . 

llD 163 137 ,4 

9 34 16,4 

25 118 50,7 

2 5 3,2 

12,2 66,5 28,6 

Rośliny uszkodzo
ne przez mszyce 

od do śr . 

105 160 130,8 

7 30 15,1 

20 88 47,0 

2 4 3,0 

10 ,o 61,5 24 .0 

Istot
ność 
różnic 

F = 9,79** 

F = 1,--33 

F = 0,80 

F = 4,45* 

F 3,25* 

Masa 1 nasie
nia 0,37 0,69 0,56 0,32 0,67 0,49 F = 13,49** 

*Różnica istotna przy 5% istotności (poziom istotności 0,05). 
**Różnica istotna przy 1% istotności (poziom istotności 0,01). 

długościę cał ych roślin . Istotne różnice były jednak w liczbie strąków na rośli

nie i liczbie nasion z rośliny, a wysoce istotne różnice stwierdzono między masą 

nasion z rośliny i masę nasienia . Stęd wniosek , że ~,zrost roślin z nasion uszko

dzonych przez mszyce przebiega podobnie jak kontrolnych, lecz wiąże się na nich 

mniej strękó1~ i mniejsza jest masa nasienia i ogólna masa nasion. 

W tabelach 7 i 8 zebrano dane dotyczące wpływu żerowania mszycy burakowej na 

fizjologię roślin bobiku. Po 14 dniach żerowania mszyc (200-500 mszyc roślinie) w 

momencie pobi.er ;;,'ia prób zaobsenim~ano tendencję do zwiększania się zawartości su

chej masy w liściach roślin uszkodzonych, a więc do obniżenia się zawartości wody . 

To niev,iielkie odvmdnienie roślin mogło być spowodowane intensy~mym żerowaniem 

mszyc l11b zwiększam~ transpiracją uszkodzonych roślin. Po opuszczeniu roąlin 

przez mszyce nastąpiła kompensacja ubytków wody (tab. 7) . W wyniku żerowania tej 

mszycy obniżyła się zawartość cukrów redukuj<;jcych zarówno ~" liściach, jak i w 

strąkach bobiku. Jest prawdopodobne, że przyczynę tego było szybkie przekształ

canie się ich w inne cukry, ponieważ w tym czasie wzrastała zawartość cukrów ogól

nych . Transport cukrów do owoców nie był jednak intensywniejszy. 

W poczętkm1yr.1 okresie żerm,ania mszyc wzrastała zawartość białek rozpuszczal-

nych v, uszkodzonych przez mszyce liściach . Wzrost zawartości białek przy 



T a b e 1 a 5 

Wpływ żerowania mszycy burakowej na siłę kiełkowania nasion bobiku (150 nasion) 

Rośliny 
Siła kiełkowania Liczba kiełków Liczba kiełków Liczba kiełków Liczba korzeni 

zdrowych zar.iierajęcych dłuższych niż rozgałęzionych 
śr. % szt. % szt . % 2 cm 

szt . % szt. % 

Kontrolne 99 117 79 33 21 80 56 78 58 
Uszkodzone 
przez mszyce 99 102 69 50 31 70* 47* 62 47 

*Różnice istotne przy 5% istotności. 

Energia kiełkownia po 4 dobach: kontrola 1%, uszkodzone 2%. 
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T a b e 1 a 6 

Wzrost roślin bobiku z nasion kontrolnych i uszkodzonych 
przez mszycę burakm,ę 

Podana l<ontrola Nasiona z roślin Istotność 
cecha uszkodzonych różnic 

przez rnszyce 

od do śr. od do śr. 

Masa roślin 
w dag· 35,2 198,6 82,6 13,7 117,4 64,2 

Długość roś-
lin 1-1 cm 140 200 177,0 108 201 166,9 

Liczba strę-
ków na roś-
linie 7 311 18,6 4 29 13, 7 * 

Liczba na-
sion z roś-
liny 20 104 58,5 10 101 44,6 * 

Liczba na-
sian vi strę-
ku 7.,4 3,8 3,2 2,5 4,1 3,2 

Masa nasion 
z rośliny 11,8 50,7 29,6 3,2 48,0 16,0 ** 

Masa 1 na-
sienia 0,34 o, 72 0,51 0,19 0,50 0,34 ** 

jednoczesnym spadku za11artości cukrów redukujących świadczyć może o niewielkiej 

mianie w kierunku przemian węgla w fotosyntezie (z c3 na c4). Zjawisko to było 
obserwowane w roślinach uszkodzonych przez inne stawonogi. Może to być reakcja 

krótkotn,ała w poczętkowym okresie żerowania mszyc. W trzy tygodnie pófoiej zawar

tość białek rozpuszczalnych u roślin uszkodzonych zmniejszyła się. Nie jest to 

przypuszczalnie spmmdowane ograniczeniem ich syntezy, lecz przyśpieszeniem tran
srortu do młodych strękfa, i zawięzujęcych się nasion. Dowodem na to jest wzrost 

zawartości białek rozpuszczalnych w strąkach bobiku (tab. 7). 

Fotosyntezę i oddychanie mierzono jedynie po 14-dnim,ym żerm·1an1u mszyc. Za

obserwowano, że fotosynteza liści sęsiadujęcych bezpośrednio z zasiedlonym przez 

mszyce pędem v1zrastała (tab. 8). Przy czym 1~zrost ten był silniejszy w liściu 

starszym, w pełni wykształconym. Stymulacja procesu fotosyntezy była pra1-1dopodo

bnie reakcją obronną roślin . Można przypuszczać, że stymulacja ta zanika w miarę 
trnania okresu żerowania mszyc na bobiku. Intensywniejsza 1-1 tym czasie produkcja 

' 
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Wpły\'ł żerm,ania mszyc:y burakowej na zawartość niektórych s!<ładnil<ów l'ł roślinach bobiku 
(wartości średnie) 

Termin Przezna- Sucha Białka Cukry redukujące Cukry ogólne Chlorofil 
pobrania czenie masa mg/g _mg/g % mg/g mg/g % mg/g mg/g % A B A+B 

prób roślin " ś1'łieżej s.m s.m świeżej s.m s.m świeżej suchej s.m 
masy masy masy masy 

22 VI 
Liście l/1 dni że-

rowania 
mszyceK 17 , 7 21,9 123,7 12,4 7,5 42,6 4,3 1,1 0,3 1,4 

p rn, 1 26,2 140,2 14,0 6,0 32,3 3,2 1,0 0,3 1,3 

13 VII 
Liście faza na 

kiszonkę 
K 17,6 13,4 75 ,8 7,6 10,2 55,9 5,6 36,9 209,7 21,0 
p 17 , 1 11 , 7 68 ,4 6,7 7,2 43,2 4,3 37,4 218, 6 21,9 

13 VII 
Stręki li 

I< 12,3 3,9 32,1 3,2 23,5 190,7 19 ,1 36,3 294,9 29,5 
p 11,9 4, 2 35 , 11 3,5 21,0 176,2 17 ,6 34,3 287,8 28,B 

Nasiona ziarno 
suche siewne 

K 317 ,5 31,B 
p 325,1 32 , 5 

!~ - kontrola , P - roś li11y uszkodzone przez mszyce. 
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Tabela B 

Wpły~, żerowania mszycy burakowej na ~,ymianę gazowę bobiku po 14 dniach 
żerowania mszyc w µg/min/g suchej masy 

Doświadczenie 
Fotosynteza Oddychanie 

młody liść starszy liść młody liść starszy liść 

Km1trola 2lil ,6 299,4 86,4 52,9 
Rośliny z 
mszycami 253,4 357,2 68,5 49,4 

białek przez rośliny kontrolne sugeruje, że nastąpiła zmiana kierunku węgla w fo
tosyntezie z kierunku r.3, w którym pierwszym produktem jest cukier trioza,na c4, 

w którym pien1szym produktem sę czterowęglowe kwasy organiczne prowadzęce do syn
tezy aminokwasów. 

Wymiana dwutlenku węgla w ciemności (oddychanie) \J roślinach uszkodzonych 

przez mszyce ulegała zahamm1aniu (tab. 8). Przyczynę tego było prawdo11odobnie 
zmniejszenie się zawartości cukrów, które sę podstawowym czynnikiem energetycznym. 

Moi.na przypuszczać, że również wydalanie co2 1~ świetle było 1~ tym czasie obniżone, 
co potwierdzałoby hipotezę o zmianie kierunku przemian węgla. 

Zawartość chlorofilu w liściach roślin uszkodzonych przez mszyce burakowę nie 
ulegała zmianie (tab. 7), a więc wzrost intensy\'Jności fotosyntezy był prawdopo

dobnie spowodowany aktywację enzymó1~ fotosyntetycznyct,. 

Na podstawie pm~yższych badań można uważać, że żerowanie mszycy burakowej na 

bobiku powodowało zaburzenia w metabolizmie roślin, co było przyczynę zmian w 
składzie roślin wykorzystywanych na kiszonkę oraz zmian w jakości materiału siew
nego. Rośliny przeznaczone na kiszonkę miały obniżonę za\1artość białek, co zrnmeJ
szało ich wartość odżywczę. Nie przypuszcza się natomiast, aby rośliny te gorzej 

się kisiły, gdyż ogólna zawartość cukrów była wysoka. 
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3. UHxo~xa, B. ro~HH&CKH 

PA3BHTHEBID1 I..UiKJI H BPE,Il,HOCTb CBEKJIOBO~ TJIB HA KOHCKHE BOBli 

P e 3 10 M e 

B CT8T&e o6cylltĄ88TCH pa3BHTHe CBeKJIOBOłi TJ1H Ha KOHCKHX 6o6ax H 
ee BpeĄHOCTh ĄJłH pacTeHHH-X03HHHa. 

KoHCKHe 6o6bl nopalKaIOTC.R: TJiett yxe B KOH~e Man. B YCJIOBH1IX IlOJU,mH 
TJiett nopalltaIOTCH 30-83% pacTeHHff, a ee rycToTa ĄOCTHraeT 800 oco6eA 
Ha pacTeHHH. IlpHpOĄHble BpeĄHTeJIH TJIH IlOHBJl./łlOTCH peĄKO HB HeMHOrHX 
KOJlHqecTBax. 

RopMJieHHe TJieA npHBOĄKT K IlOTepHM aeJieHoro Be~eCTBa pacTeRHti 
npeĄH83HaqeHHblX HB CH~oc. KoHCKHe 6o6bl B03ĄeJiblB8eMble Ha ceMeHa xa
p8KTepH3YJOTCH HH3KHM poCTOM npH HX nopaJ1CeHHH TJIHMH. qHCJłO ceMHH B 
6o6y H Bee CeMHH M8Hhme y nopaEeHHhlX pacTeHHff B cpaBHeHHR C Henopa
llt8HHh!MH. 

Cnoco6HOCTh npopacTSHHH ceMRH B noBpelltĄeHHblX pacTeHHHX CXOĄH8 C 
ceMeHaMH HenoBpelltĄ8HłU-lX pacTeHHłi, OĄH8KO ceRH~hl BblpocmHe H3 noBpex
ĄeHH~X ceMHH pa3BHB8IOTCR MeĄJ18HHee. PacTeHHR BblpOCmHe H3 noBpeKĄeH
HhlX ceMHH 6onee HH3Koro pocTa H 06paay10T MeH&mee ąHcJio 6060B H ce
MBH. 

IlocJie 14-cyTOl'.łHOro KOPMJieHHH TJieił (ąHCJIO TJ1e1!: Ha pacTeHHH KOJie-
6JieTCH OT 200 ĄO 500 oco6eff) npOHCXOĄJl:T CJie.ĄYJO~He <pH3HO.JIOrHąecKHe 
H3MeHeHHJl: B nopallteHHblX pacTeHHRX: a) OOBblmaeTCH QOĄepllt8HHe cyxoro 
aemecTB8 B noBpe~ĄeHH~X nHCT&Rx, 6) CHHJKaeTCR COĄep~aHHe caxapa B 
nKCT&RX H 6o6ax, B) DOB~maeTCR KOJIKqeCTBO 6eJIKOB B pacTeHHRX, r) 
CHKUDTCJl: TeMn~ AblX8HHR nHCTheB, Ą) IlOBYmaeTCR ypoBeH& ~OTOCHHT838. 

E. Cichocka, W. Goszczyński 

DEVEL0PMENT CYCLE AND HARMFULNESS OF THE BEET APHID 
ON FIELD SEANS 

S u m m a r y 

The development of beet aphid on field beans and its harmfulness to the host 
plant are discussed in the paper. 

Field beans were infested by the aphids as early as at the end of May. Linder 
Poland's conditions 30-83% of plants are infested by the aphid, its density rea
ching 800 specimens per plant. Natural enemies CJf the aphid occur rarely and in 
low numbers. 

Aphid's feeding resulted in a loss of the green matter of plants designed for 
ensiling. Field beans cultivated for seeds are characterized by a short growth 
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when infested by aphids . The number of seeds per poci and the weight of seeds are 
less in infested plants as COITllared with non-infested ones . 

The oermination power of seeds from damaged plants was similar to that of non
-damaged plants, still the seedlings grown from damaged seeds develop at a slower 
rate. Plant grown from damaged seed is shorter and forms a less number of pods 
and seeds. 

After 14-day feeding of aphids (the number of aphids per plant ranging within 
200-500 srecimens) the following physiologic changes occurred in the infested 
plants: a) increased the dr:y mat ter content in damaged leaves, b) decreased the 
sugar content in leaves and pods, c) increased the amount of proteins in plants, 
d) decreased the leaf respiration rate, e) increased the photosynthesis rate. 


