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11c)czlik szklarnim1y jest polifagiem. Z roślin warzywnych upra1tianych pod 

szkłem zasiedla najliczniej oberżynę, ogórki i pomidory. Len teren i wsp. [ 36] obser

wowali, w jaki sposób mączlik wybiera roślinę żywicielską. Zaobserwowali oni, że 

przed przystąpieniem do żerowania owad wybiera roślinę wizualnie, następnie siada 

na niej i próbuje. Jeśli pokarm mu odpowiada, to zaczyna żerować. Autorzy ci dali 

mączlikowi do 1tyboru 4 rośliny: oberżynę, ogórek, pomidor i paprykę. Naj1vięcej do

rosłych owadów usiadło na liściach oberżyny i ogórka, a najmniej na papryce. Po

dobne obserwacje poczynili Merendonk i Lenteren [4]. O wyborze rośliny w pierw

szej chwili decyduje barwa liści. Zdaniem Kampa i Lenterena [2] różnice w stopniu 

porażenia roślin 1vynikaję ze składu chemicinego soku we floemie, a nie z istnieją

cych barier mechanicznych. O' Reilly [ 5] podzielił szkody powodowane przez mączli

ka szklarniowego na 3 kategorie: 1 - szkody fizjologiczne. Dorosłe i larwy wysy
sają sok, co osłabia wzrost rośliny; 2 - mączlik wydala słodki kał-spadź. IJagro

madzenie się spadzi na liściach powoduje zawsze zasiedlenie jej przez grzyby z ro

dzaju Cladosporium sp., co wywołuje zakłócenia w fotosyntezie i oddychaniu. Owoce 

pokryte spadzią sę niehandlowe, przed sprzedażą należy je myć, a oprócz tego łat

wo gniję; 3 - działanie patogenne. Mączlik może przenosić bakterie patogeniczne -

Xanthomonas pelargonii wywołujące chorobę zwaną bakteryjną plamistością liści pe
largonii. Quffos [ 1] przypuszcza, że różne wirusy występujące na sałacie, ogór

kach i roślinach ozdobnych są przenoszone przez mączlika. 

Celem badań było określenie wpływu żerowania mączlika szklarniowego na plon 

~nórków i pomidorów w zależności od terminu zasiedlenia roślin. 
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MATERIAŁ I METODY 

Do doświadczeń używano pomidorów odmiany Revermun i ogórków odmiany l'lilanow

ski. Rośliny wysadzone zostały do cylindrów plastykowych napełnionych parowanę 

ziemię kompostowę. Cylindry z roślinami ustawiono na 20 cm warstwie ziemi kompo

stowej na parapetach. Doświadczenie prowadzone było w 30 powtórzeniach, to znaczy 

30 roślin wolnych od męczlika stanowiło kontrolę i na 30 roślinach zasiedlonych 

przez męczlika badany był plon. W celu określenia wpływu męczlika szklarniowego 

na plon pomidorów i ogórków wykonano 3 doświadczenia. Doro~łe osobniki męczlika 

szklarniowego wpuszczono do szklarni (50 osobników na roślinę), I - z młodymi roś

linami pomidora (poczętek kwitnięcia pierwszego grona), a ogórki nie □sięgnęły 1 m 

wysokości. II - pomidory w okresie więzania owoców na pierwszym gronie, a ogórki 

w mome~cie zbioru pierwszych owoców. III - ogórki były w pełni owocowania, a na 

pomidorach dojrzewały pierwsze o~mce. \'I czasie trwania doświadczenia co tydzień 

liczono męczlika na liściach ogórków i pomidorów, a zbierane owoce dokładnie wa

żono. 

Do obliczeń statystycznych zastosowano analizę wariancji, a ocenę istotności 

różnic wykonano za pomocę testu t Studenta przy poziomie istotności 0,01. 

WYNIKI 

W tabelach 1 i 2 zestawiono dane dotyczęce wpływu męczlika szklarniowego na 

plon pomidorów i ogórków w zależności od terminu zasiedlenia roślin. Jeżeli męcz

lik zasiedlał pomidory i ogórki w stadium rozsady, rośliny ginęły nie wydajęc plo

nu. W przypadku zasiedlenia kwitnęcych ogórków (tab. 1 - P1) i pomidorów więżę

cych owoce na pier1~szym gronie (tab. 1 - P 1) różnice w plonie wynosiły średnio 

2,15 kg z rośliny w przypadku ogórków i 0,88 kg z rośliny w przypadku pomidorów. 

Różnice 1~ plonie ogórków kontrolnych i uszkodzonych przez męczlika szklarniowego 
były statystycznie istotne (tab. 2 - P1). Liczebność męczlika na 1 cm2 liścia 
ogórka wynosiła wówczas 2,0-3,1, a na liściach pomidora 2,0-5,0 (tab. 1). 

W przypadku gdy męczlik szklarniowy zasiedlił pomidory i ogórki w momencie 

zbioru pierwszych owoców (tab. 1 - P2), plon ogórków był niższy o 0,2 kg z rośli
ny, a pomidorów wyższy o 0,01 kg. Różnice nie były jednak statystycznie istotne 

(tab. 2 - P2). Liczebność męczlika szklarniowego wynosiła w tym przypadku 0,3-1,6 

na ogórkach i 0,02-1,5 na pomidorach. Wynika stęd, że przy tak niskich liczebno

ściach męczlika na 1 cm2 liści i pótnym zasiedleniu roślin nie było istotnego 

wpływu na plon m~oców. 



Tabela 1 

Wpływ żerowania mączlika szklarniowego na plon ogórków i pomidorów w zależności od terminu 

zasiedlenia roślin i liczebności mączlika 

Liczba osobJ Plon z rośliny, w kg Liczba O~/OCÓW z rośliny Masa l m-iocu, w dag 
Roślina ników na 1 c 

liścia od do śr. od do śr. od do śr. 

Ogórek kontrola 2,50 7,90 6,23 14 45 33 12,2 29,3 19,0 

pl 2,0-3,1 2,62 6,64 4,08 15 38 22,9 12,0 23,4 17,7 

p2 0,3-1,6 2, 71 8,01 6,03 14,9 47,6 31,0 13,04 30,0 20,1 

Pomidor kontrola 1,64 3,66 2,52 30,48 48,07 36,87 3,9 11,2 6,84 

pl 2,0-5,1 1,07 2,12 1,64 15,06 29,40 26,04 2,5 9,0 4,2 

p2 0,02:1 ,5 1,88 4,24 2,62 22,13 40,06 32,24 3,9 14,5 8,58 

P 1 Plon ogórków i pomidoró1~ w przypadku gdy mącznik zasiedlił ogórki w okresie wiązania owocó1-1 na pierwszym gronie. 
P2 Plon pomidorów i ogórków w przypadku zasiedlenia roślin w momencie zbioru pierwszych owoców. 



70 W. GOSZCZYŃSKI 

Tabela 2. 

Różnice w plonie ogórków kontrolnych i zasiedlonych 

przez mączlika szklarnim'lego 

Rośliny 

Ogórek kontrola 

pl 

p2 

Pomidor kontrola 

pl 

p2 

+ różnice istotne. 

Średni f]lon 
w kg z roś

liny 

6,2263 

4,0769 

6,0023 

2,5911 

1,6399 

2 ,8111 

- różnice nieistotne. 

Różnice w 
plonie 

2 ,1494 

0,2240 

0,8612 

0,2200 

Różnica przy 
Ot= 0,01 

1,3802 

0,6802 

0,7301 

0,6010 

Istotność 
różnic 

+ 

+ 

T a b e 1 a 3 

Różnice w liczbie owocó1'ł ogórkó~1 i pomidoró~, kontrolnych i 

uszkodzonych przez lliączlika szklarnio1'łego 

Średnia liczba 
Rośliny Ol'IOCÓW z roś-

liny 

Ogórek kontrola 33,0000 

pl 23,0625 

p2 30,9998 

Pomidor kontrola 37,1579 

pl 26 ,0410 

p2 32,8421 

Różnice w 
liczbie 
owoców 

9,9375 

2,0001 

11, 1168 

4,3158 

Różnica przy 
a. = 0,01 

7,8939 

3,4221 

8,1342 

6,1652 

Istotność 
różnic 

+ 

+ 
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T a b e 1 a 4 

Różnice w masie owoców ogórków i pomidorów z roślin kontrolnych 
i uszkodzonych przez mączlika szklarniowego 

Rośliny 

Ogórek kontrola 

pl 

p2 

Pomidor kontrola 

pl 

p2 

średnia masa 
owocu w dag 

18,9625 

17,7063 

20,1001 

6,8789 

4,0011 

8,4526 

Objaśnienia jak w tabelach 1 i 2. 

Różnice Różnica przy Istotność 
w masie owocu ~=O.Ol różnic 

1,2562 1,5913 

1,6376 1,8672 

2,8778 1,3814 + 

1,5737 1, 4.415 + 

W tabelach 3 i 4 zestawiono dane dotyczące wpływu żerowania tego szkodnika na 

liczbę i masę owoców. Liczba owoców z rośliny była w obu terminach zasiedlenia 

roślin niższa. W przypadku ogórków na roślinie było o 10 owoców mniej, gdy mącz

lik zasiedlił je w okresie kwitnienia i o 1 owoc mniej, gdy rośliny zasiedlone 

zostały w okresie zbioru pierwszych owoców. Podobne wyniki uzyskano w przypadku 

pomidorów . Gdy rośliny pomidora zasiedlone zostały w okresie wiązania owoców, na 

pierwszym gronie z rośliny uszkodzonej zbierano średnio o ponad 11 owoców mniej 

niż z kontrolnej. Natomiast gdy rośliny zostały zasiedlone w okresie zbioru pierw

szych owocó~,, z rośliny uszkodzonej przez mączlika szklarniowego zbierano o po

nad 4 owoce mniej (tab . 3). Różnice w liczbie owoców były statystycznie istotne 

tylko w przypadku, gdy ponidory i ogórki były zasiedlone przez mączlika szklar

niowego we 1~cześniejszym terminie . Natomiast różnice w masie owoców z roślin kon

trolnych i uszkodzonych przez mączlika nie były statystycznie istotne, niezależ

nie od terminu zasiedlenia roślin (tab . 4). W przypadku pomidorów wyraźnie zmniej

szała się masa owoców na roślinach zasiedlonych przez mączlika w okresie wiązania 

pierwszego grona (średnio o 2,87 dag). Gdy ponidory zasiedlone zostały w momencie 

zbioru pierwszych owoców - masa owoców wzrastała średnio o 1,57 dag. Wynika stąd, 

że zasiedlanie pomidorów w okresie zbioru pierwszych owoców powodowało niewielki 

wzrost plonu pomidorów poprzez wzrost masy owoców. Należy dodać, że przy tak póź

nym zasiedteniu roślin liczebność mączlika pod koniec zbioru owoców nie przekra

czała 1,5 osobnika na 1 cm2 liścia. 
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T a b e 1 a 5 

Plon ogórków uszkodzonyct1 przez męczlika szklarniowego w zależności 
od procentu zasidlo~ych liści na roślinie 

Procent za- Średnia lic,:ba Plon :: rośliny w kg ~ = O.Ol 
siedlonych liści osobników na Różnica= 

r,a roślinie 1 cm 2 liścia od do śr istotność 
różnic 

kontrola o 6,26 12,7:. 9,42 

2-6 1,50 6,00 11,4C 8,20 

7-19 2,75 3,57 8,71 6,30 + 

20-31 23,00 3,00 6,97 5,23 + 

+ różnice istotne - różnice nieistotne 

2.4 

W tabeli 5 zebrano dane dotyczęce plonu ogórków w zależności od procentu liś

ci zasiedlonych przez różne stadia męczlika szklarniowego. Z tabeli tej wynika, 

że przy zasiedleniu 2-6% liści liczebność męczlika nie przekraczała 1,5 osobnika 

na 1 cm2 liścia i nie powodowało to istotnych różnic w plonie og6~ków. Gdy na roś
linach ogórków zasiedlone zostało 7-19% liści, wówczas na 1 cm2 liści znajdowano 

średnio 2,75 osobników tego gatunku. W tym przypadku plon z rośliny zmniejszał 

się prawie o 3 kg. Największe straty w plonie obserwowano, gdy męczlik zasiedlił 

ponad 20% liści. Liczebność męczlika wynosiła wówczas średnio 23 osobniki na 

1 cm2 liści. Przy tym porażeniu średni plon z rośliny zmiejszał się prawie o 4 kg 

(tab. 5). 

WNIOSKI 

. 
Mączlik szklarniowy stanowi największe zagrożenie dla rozsad i młodych roś-

lin ogórków i pomidorów. 01atego też ~3leży dokładnie kontrolować rozsadę, aby na 

miejsca stałe nie została wysadzona z mączlikiem. 

Straty w plonie owoców ogórków i pomidorów były największe przy zasiedleniu 

roślin ogórkó1~ 1~ czasie kwitnienia, a pomidorów w okresie wiązania owoców na pier

wszym gronie. 

Zasiedlenie przez mączlika szklarniowego ogórków i pomidorów w okresie zbioru 

pierwszych owoców ni& powodowało strat w plonie owoców. 
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B. ro~HHl,CKH 

BJIHHHHE KOPMJIEHHR TEITJIWfHO~ EEJIOKPłilIKH HA YPO>KAH orYPUOB H TOMATOB 

P e 3 10 M e 

PaccMaTpHB8IOTCH pe3yn&T8TN H86JIIOAeHHtt Kaca~~ijXCH BnHHHHH A8TN 
nopa&eHJIH TennaąHott 6enoKp~nKott orypnos H TOMaToB Ha KonaqecTBeHHNa 
R KaqecTBeHHhltt ypoxatt nnOAOB 3THX Kyn1,Typ. IlosaneHHe 6enoKphlnKH Ha 
ceHHnax npHBO.D;Hno K HX rH6enH. ITopa&eHHe HCCne,zcreMłiM HaCeKOBłiM pac
TeHHI oryp~OB B ~a3e nBeTeHHH npH~OĄHno K DOTepe ypoxaeB COCTaBnRIO
~ett 2,15 r Ha pacTeHHe. KonÓHR38qHR 6enoKpNJilCott TOM8TOB B nepHOA 
4l0pMHpOB8HHS nepBNX nno.D;OB npHBO.D;Hna K CHHJCeaHIO ypOllC8.H nnO.D;OB aa 
0,88 Kr c pacTeHHR. TipH nopaEeHHH óenoKphlnKott TOM8TOB H orypnoB B 
nepHOA c6opa nepBNX nno.D;oB ypoxatt orypnoB cHzxancs Ha 0,2 Kr, a ypo
xatt TOM8TOB aa 0,01 Kr C pacTeHHH. 0.D;HaKO YK838HHNe p83HH~hl 6NXH 
CT8THCTHąecKH aecymeCTBeHH~MH. rycTOT8 nonynHn~H óeno~pHnKH B cny
qae no3.D;Hero B~JleTa cocTaBnsna 0,3-1,6 Ha 1 CM XHCTa orypna,a 0,06-

2 -1,5 HS 1 CM XHCTB TOMaTa. qHCRO nno.D;OB Ha o60HX pacTeHHHX 6Hno B 
Ka•.D;OM cxyqae RH~e, He38BHCHMO OT nepKo.D;a KOnOHH38~HH óenoKplinKO~ 
pacTemdt. 



74 W. GOSZCZYŃSKI 

W. Goszczyński 

EFFECT OF GLASS - HOUSE WHITE FL Y FEEDING ON CUCUMBER 
AND TOMATO YIELDS 

S u m m a r y 

Results of observations concerning the effect of white fily infestation date 
of cucumbers and tomatoes on the quantity and quality of their yields are presen
ted in the paper . Appearance of the insects on seedlings resulted in their withe
ring . The infestation with the insects under study of cucumber plants in their 
flm1ering phase led to the loss of yields amounting to 2 .15 g per plant. The to
mata colonization when the first fruits were forming led to a decrease of the 
yield by 0.88 kg per plant . At colonization of tomatoes and cucumbers with white 
fly at the harvest time of the first fruits, the yield of cucumbers was by 0.2 kg 
and that of tomatoes by O.Ol kg per plant lower. The above differences were, how
ever, not significant statistically. The white flY population density in case of 
a late colonization amounted to 0.3-1 .6 per 1 cm of cucumber and 0.02-1 .5 per 
1 cm2 of tomata leaf, respectively . The number of fruits on both plants was · in 
every case lower, irrespective of the colonization period of plants by the insects. 


