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Wstęp 

Współczesne rolnictwo preferuje integrowaną ochron<:, plonów przed agro
fagami, w której szczególną uwagę poświęca się zabiegom przyjaznym środowis
ku, ale nie wyklucza się też stosowania pestycydów. Ilość środków dopuszczonych 
do zabiegów chemicznych jest duża. W zaleceniach Instytutu Ochrony Roślin w 
Poznaniu na rok 1998 [Zalecenia Ochrony Roślin ... 1998] wykazano 832 preparaty, 
wśród których 32% stanowią herbicydy, środki do zwalczania szkodników 24,5%, 
a chorób 17,5%. Z pozostałych preparatów często stosuje się zaprawy nasienne 
(7,4% ogółu), a także: regulatory wzrostu i rozwoju roślin, adiuwanty, antraktanty 
i repelenty, desykanty i feromony. 

W piśmiennictwie dotyczącym wpływu pestycydów na środowisko liczni au
torzy zgodnie podkreślają, że tylko prawidłowe ich stosowanie nie wywołuje uje 
mnych następstw [WĘGOREK 1979, 1992; DĄBROWSKI 1986; HORBER 1988; DĄBROWSKI 
i in. 1996; ROGALSKI 1997; BOJARSKI, WACHOWIAK 1998]. Większość z nich przenika 
do gleby i ulega rozkładowi biologicznemu i chemicznemu. Są to skomplikowane 
procesy, w których naczelną rolę odgrywają mikroorganizmy przekształcające 

trwałość i toksyczność preparatu. Według wielu badaczy [NIEWIADOMSKI 1979; 
NOWAK 1982; OSTROWSKI, PIASECKI 1989; PIOTROWSKI, ŚU7..AK 1993; L0NC 1995a, 
1995b; NOWAK 1995, 1996; PIASECKI 1996] reakcja mikroorganizmów na środki 

ochrony roślin zależy od substancji aktywnej pestycydu, wrażliwości gatunkowej 
oraz warunków środowiskowych. Wśród nich ważną rolę odgrywają: pojemność 
sorbcyjna gleby, jej kwasowość, wilgotność, obecność minerałów ilastych, ponie
waż od nich zależy aktywność fizjologiczna mikroorganizmów, nie tylko rozkłada
jących pestycydy, ale także wpływających na żyzność i zdrowotność środowiska 
glebowego. 

W kształtowaniu ich ilości i aktywności należy podkreślić także rolę zabie
gów agrotechnicznych, a wśród nich uprawę mieszanin i mieszanek, która pozwa
la na ubogacenie środowiska glebowego i ograniczenie aktywności gatunków 
szkodliwych [GACEK, GÓRAL 1993; RUDNICKI i in. 1994; RóżALSKI i in. 1997; SIUTA i 
in . 1998). Korzystny efekt uprawy mieszanek to wykorzystanie mechanizmów 
obronnych genetyczno-biologicznych roślin, ograniczenie nasilenia agrofagów w 
dużej mierze zależy od doboru komponentów. Korzystniejsze okazały się uprawy 



588 J. Bła żej, M. Pisarek 

mieszane, w których rośliny były odlegle genetycznie. 
W niniejszych badaniach oceniono zdrowotność oraz wystqpowanie szkodli

wej i pożytecznej fauny na pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym oraz współ
m ;dnie z bobikiem. 

Materiały i metodyka 

Obserwacje prowadzono w latach 1996-1997 na 6-ciu polach o powierzchni 
0,5-0,6 ha należących do rolników indywidualnych w Przybyszówce k/Rzcszowa. 

Obiektami badań była pszenica odm. Banti w siewie czystym oraz w mie
szance z bobikiem o zdeterminowanym wzroście, odm. Tinos. 

Uprawy zlokalizowano na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
Przedplonem były ziemniaki. Nawożenie mineralne - polifosk<.; stosowano wiosm1 
bezpośrednio przed siewem w ilości 150 kg·ha- 1• Zaprawione ziarno/nasiona 
preparatem Zaprawa Funaben T (200 g·lO0 kg-1) wysiewano w pierwszej deka
dzie kwietnia w ilościach na 1 ha: 

siew czysty - pszenica 200 kg 
mieszanka 50% ilości wysiewu - pszenica 100 kg + 110 kg bobiku. 

W okresach wegeta~ji oceniono nasilenie chorób na pszenicy w oparciu o 
9-cio stopniową skale;, w której 1 oznacza - całkowicie odporne, a 9 - całkowicie 

wrażliwe, tj. powyżej 50% roślin porażonych [RALSKJ, MUSZYŃSKA 1970]. Również 
w tym czasie prowadzono cotygodniowe odłowy (2x25 zagarni<.;ć czerpaka) w celu 
ustalenia nasilenia szkodliwej i pożytecznej fauny pszenicy (PISAREK 1998]. 

W fazie mlecznej dojrzałości ziarna zebrano z głównych źdźbeł po 100 liści 
flagowych i obliczono wielkość uszkodzeń powodowanych przez larwy skrzypio
nek [KANJUCZAK i in. 1992). Natomiast w pełnej dojrzałości pobrano z czterech 
punktów każdego pola (pszenica - siewy czyste, mieszanka) 4x25 roślin. Ocenio
no zdrowotność podstawy źdźbła oraz udział roślin ze zmianami na tym organie. 
Badania laboratoryjne diagnostyczne wykonano dla podstawy źdźbła oraz ziarnia
ków (po 200 sztuk) z każdego pola. Analizy materiału roślinnego i ziarniaków 
przeprowadzono zgodnie z obowiązując,1 metodyką, a pozyskane kolonie ozna
czono w oparciu o monografie [GJLMAN 1962; KWAŚNA i in . 1991 ]. 

Rys. 1. 
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Z analizy warunków pogody w latach 1996 i 1997 wynika, że wartości śred
meJ miesięcznej temperatury w obu sezonach wegetacji zbóż były podobne (rys. 
1 ). Również sumy opadów w okresie od marca do sierpnia były zbliżone: 1996 -
380,1 mm, 1997 - 399,6 mm. Wystąpiły jednak różnice w ilości opadów w posz
czególnych miesiącach. W 1996 roku było ich dużo w maju (27% ogółu), w 
czerwcu wyst,wiły okresowe susze. W lipcu padało dość czc,sto (72 mm), nato
miast w sierpniu bardzo obfite deszcze (130 mm) utrudniały i przedłużały zbiór 
zbóż. W 1997 roku 44% z sumy marzec - sierpień odnotowano w lipcu, w okresie 
wypełniana i dojrzewania zbóż. 

Wyniki i dyskusja 

Szkodniki 

W każdym wariancie uprawy pszenicy jarej nasilenie występowania owadów 
uznanych za szkodliwe, takich jak: muchówek z rodziny niezmiarkowate oraz 
mszyc: czeremchowo-zbożowej i zbożowej było niskie, a skrzypionek (zbożowej i 
błękitek) wysokie. W siewie czystym średnio 68%, a w mieszanym 54% roślin 
pszenicy miało uszkodzony przez larwy skrzypionek liść flagowy (rys. 2). 

Analizując rozmieszczenie i wielkość uszkodzeń plonotwórczej powierzchni 
asymilacyjnej zaobserwowano, że larwy najczęściej żerowały w środkowej lub 
wierzchołkowej części liścia. Średni proc~nt uszkodzenia powierzchni liścia 
pszenicy w uprawie jednogatunkowej wynosił 36,8 i był wyższy o 10,4% niż w sie
wie mieszanym. Jednak w każdym wariancie doświadczenia został przekroczony 
próg szkodliwości larw skrzypionek (10% powierzchni liści flagowych) o znacze
niu gospodarczym [KANIUCZAK 1994a]. Również wysokie wartości tego parametru 
uzyskała KANIUCZAK [1994b) na odmianach Hanika i Omega. 
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Rys. 2. Średni procent: (A) uszkodzonych roślin, (B) uszkodzenia powierzchni liści 
flagowych przez larwy skrzypionek 

Fig. 2. Avcragc perecntagc of: (A) injurcd plants, (B) damaged flag leaf surface 
causcd by larvae of !caf beetles 
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Sposób uprawy pszenicy wpływał na liczebność pożytecznych naroślinnych 
owadów. Na pszenicy w siewie czystym dominowały drapieżne pluskwiaki różno
skrzydłe z rodziny zażartkowate. Stanowiły one 83,2% wszystkich badanych na tej 
uprawie entomofagów. Zarówno dorosłe osobniki jak i łatwy są niewyspecjalizo
wanymi drapieżcami, aktywnie wyszukującymi i nakłuwającymi żywe owady i pa
jęczaki. Natomiast w kombinacji pszenica + bobik, obok wyżej wymienionych 
przedstawicieli Heteroptera (63,0% ), licznie występowały drapieżne chrząszcze -
27,8%. 

Udział mszycożerców w ogólnej liczbie odłowionych drapieżnych owadów 
był wyższy w mieszance niż w siewie czystym - 20,6%, wobec 13,3%. W uprawie 
współrzędnej wśród afidofagów dominowały dorosłe osobniki biedronek - szcze
gólnie biedronka siedmiokropka (35%) oraz dorosłe i larwalne stadia złotooków 
(25% ). Natomiast w uprawie jednogatunkowej głównie występowały formy larwal
ne biedronek i bzygów (po 40% ). 

Zdrowotność pszenicy 

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w okresie wegetacji stwierdzo
no występowanie rdzy brunatnej oraz septoriozy liści i kłosów. Rozwój tych cho
rób uzależniony był głównie od układu warunków pogody. Ciepło, częste, ale 
niezbyt obfite opady w trzeciej dekadzie czerwca i w lipcu 1996 r. spowodowały 
intensywniejszy rozwój Puccinia recondita. Natomiast w 1997 roku duża ilość 
opadów w lipcu (170 mm) sprzyjała rozwojowi septorioz liści i kłosów. Średni 
stopień porażenia przez rdzę brunatną i grzyby z rodzaju Septaria przedstawiono 
na rys. 3. Wynika z niego, że nasilenie zmian chorobowych w mieszance było po
niżej progu zagrożenia, który w przybliżeniu wynosił dla rdzy brunatnej 20-30% 
źdźbeł z porażonymi liśćmi (stopień - 5, 6), a dla septoriozy do 8% liści z plama
mi lub jedno piknidium na liść (stopień 4) [KANIUCZAK i in . 1992]. 

W 1997 roku na pszenicy wystąpiła również fuzarioza kłosów. W fazach 
wypełniania i dojrzewania ziarna w siewie czystym - 4%, w mieszance - 0,6% 
roślin miało kłosy w których kłoski żółkły, a na nich widoczny był różowo-poma
rańczowy nalot zarodników (rys. 4). 

Z analizy zdrowotności podstawy źdźbła wynika, że zmianami w postaci 
ciemnych smug, sięgającymi często do pierwszego kolanka w obu wariantach 
uprawy, objęte było około 9% roślin. Z tych fragmentów pozyskano liczne 
kolonie grzybów, wśród których gatunki z rodzaju Fusarium stanowiły: 57,8% u 
pszenicy uprawianej w siewie czystym i 50, 1 % w mieszance. Gatunki Fusarium 
spp. występowały również w ziarniakach, a ich udział wynosił: z upraw jednoga
tunkowych 23%, z mieszanek 17% ogółu wyrosłych kolonii (rys. 5). 

Uzyskane wyniki w badaniach własnych są zgodne z wcześniejszymi donie
sieniami o korzystnym wpływie upraw współrzędnych na zdrowotność pszenicy 
[MICHALSKI i in. 1996; ROGALSKI 1997]. Ograniczenie w mieszance rozwoju rdzy 
brunatnej pszenicy, grzybów z rodzaju Septaria poniżej progu szkodliwości, poz
wala zrezygnować z zabiegów chemicznych bez ryzyka strat w plonie [JACZEWSKA

KALICKA 1996]. Należy nadmienić, że w zaleceniach ochrony roślin [Zalecenia 
Ochrony Roślin .. . 1998] podane jest około 50 preparatów przeciwko tym patoge
nom. Różnią się one skutecznością działania w poszczególnych fazach rozwoju 
choroby infekcyjnej, więc ich dobór wymaga fachowej wiedzy od rolnika, a są to 
środki drogie i stosowanie ich zwiększa koszt produkc,ii. Ponadto zastosowane 
eliminują nie tylko patogeny ale także mikroorganizmy antagonistyczne, a przez 
to następuje zmniejszenie buforowego wpływu środowiska uprawnego. 
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Rys. 3. Nasilenie Puccinia recondita (A) i Septorin spp. (B) na pszenicy 
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Wnioski 

1. Na pszenicy w siewie czystym i współrzędnym z bobikiem gatunkami szko
dliwymi były skrzypionki: zbożowa i błękitek, ale na uwagę zasługuje duża 
liczebność i rozmaitość pożytecznej entomofauny, występującej w siewie 
mieszanym. 

2. Uprawa pszenicy w mieszance ograniczyła w okresie wegetacji rozwój cho
rób: rdzy brunatnej pszenicy, septoriozy liści i septoriozy kłosów do pozio
mu niewymagającego stosowania środków chemicznych. Natomiast nie za
obserwowano takiej zależności w odniesieniu do sprawców zgorzeli podsta
wy źdźbła. 

3. Uprawy mieszanek stwarzają możliwości ograniczenia walki chemicznej z 
agrofagami roślin, co ma duże znaczenie w ochronie walorów biologicznych 
środowiska glebowego. 
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Streszczenie 

W badaniach porównano zdrowotność oraz występowanie szkodliwej i po
żytecznej fauny na pszenicy uprawianej w siewie czystym i współrzędnie z bobi
kiem. Zaobserwowano, że w okresie wegetacji silniej przez choroby: liści Puccinia 
recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici (Eriks.) Johnson, kłosów Stagonospora nodo
rum (Berk.) były opanowane rośliny w siewie czystym. Ponadto z tych obiektów w 
analizie mikologicznej pozyskano więcej koloni grzybów chorobotwórczych, 
zarówno z materiału roślinnego, jak i z ziarniaków. Na pszenicy uprawianej w 
siewie czystym oraz w mieszance z bobikiem obserwowano duże nasilenie 
chrząszczy skrzypionek: zbożowej i błękitek. Na wszystkich obiektach odnotowa
no wysoki procent uszkodzonych roślin i stopień zżerowania liści flagolwych 
przez larwy tych owadów. Sposób uprawy miał wpływ na liczebność gatunków 
pożytecznych. Drapieżne pluskwiaki różnoskrzydłe występowały liczniej na pszeni
cy w siewie czystym, natomiast drapieżne chrząszcze w uprawie współrzędnej z 
bobikiem. 
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Summary 

The study compared the healthiness and occurrence of harmful and useful 
fauna in wheat cultivated in pure sowing and in wheat mixcd with faba beans. lt 
was observed that the plants cultivated in pure sowing were more severely 
attacked by leaf disease, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Eriks.) 
Johnson, and ear disease, Stagonospora nodorum (Berk.). 

Moreover, in mycological analysis these ob_jects exhibited morc colonies of 
pathogenic fungi in both, plant materiał and kernels. High intensities of 
coleopterans (Oulema melanopus L. and O. gallaeciana Hcyden) were observed 
on either the wheat cultivated in pure sowing and in that mixed with faba beans. 
High percentage of damaged plants and flag leaves being devoured by larvae of 
those insects wcre recorded on all studied objccts. The cultivation method 
affected the number of useful spccies. Wheat in pure sowing was settled by hig
her numbers of predatory heteropterans, while the whcat mixed with faba beans 
by more predatory coleopterans. 
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