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Do zwalczania męczlika szklarniowego używa się wielu środków chemicznych, co 

zdaniem Goulda [2] prowadzi do szybkiego wytwarzania ras odpornych na insektycydy. 

O'Reilly [2] zwraca uwagę, że pestycydy najlepiej docieraję do osobników doro-

słych, a znaczenie słabiej do pokrytych woskowę puszkę larw . Celem tej pracy było 
zbadanie skuteczności wybranych pestycydów w stosunku do poszczególnych stadiów 

rozwojowych męczlika szklarniowego . 

Materiał i metody 

Aby ustalić skuteczność pestycydów w stosunku do poszczególnych stadiów roz
wojowych należało najpierw określić procentowy udział stadiów rozwojowych w po

pulacjach na różnych roślinach żywicielskich. W tym celu do szklarni wysadzono po

midory, ogórki, paprykę, gerberę, pelargonię i złocienie, a następnie do każdej 
kamery (z 1 gatunkiem rośliny) wpuszczono po 100 samic męczlika szklarniowego 

(10 samic na roślinę).Co trzy dni z każdej z badanych roślin zrywano po 5 liści i 

liczono wszystkie stadia rozwojowe. Obserwacje te przeprowadzano przez 2 miesięce 

od \~puszczenia dorosłych osobnikó1~ na rośliny. 

Zabiegi chemiczne wykonane były przy użyciu opryskiwacza ciśnieniowego. Do za
biegów użyto następujęcych pestycydów: Actellic 50 EC w stężeniu 0,1%, Isathrine 

w stężeniu 0,05%, Lannate 25 WP w stężeniu 0,1% i Decis 2,5 EC w stężeniu 0,075%. 

Skuteczność liczono po upływie 24, 4B i 72 godzin. Liście przeględano pod binoku
larem liczęc żywe i martwe osobniki. Każdorazowo liczono wszystkie stadia rozwo

jowe na 100 liściach różnego wieku . 
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T a b e 1 a 1 

Procentm1y udział poszczególnych stadiów roz~mjowych mączlika 
szklarniowego na całych roślinach 

Stadia ro zwojowe, w% 

Roślina imago puparia larwy jaja 

dni od zasiedlenia 

do 12 po 30 do 12 po 30 do 12 po 30 do 12 po 30 

Pomidor 74,0 17,6 o 28,7 o 28,3 o 25,3 
Ogórek 86,2 5,8 o 18,8 o 42,5 o 32,5 
Papryka 77,7 36,0 o 1,5 o 4,5 22,3 58,0 
Gerbera 69,9 20,1 o 32,5 o 26,62 30,1 20,43 
Złocień 84,9 24,6 o 3,4 o 11,5 15,1 60,5 
Pelargonia 84,3 20,3 o 2,1 o 3-5,2 15,7 42,4 

WYNIKI 

W tabeli 1 zest~iono dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych sta-
diów rozwojowych mączlika szklarniowego na wybranych roślinach szklarniowych. Ro

śliny zasiedlane były przez dorosłe osobniki mączlika szklarniowego, które nala

tują z uprawianych pod szkłem roślin ozdobnych. W piernszym okresie - do 12 dni 

po zasiedleniu roślin - w populacji przeważają osobniki dorosłe i jaja (tab. 1). 

Jednak po upływie miesiąca od pojawu dorosłych, sytuacji była zupełnie inna. Na 

pomidorach najliczniejszą grupę stanowiły larwy (28,3%) i puparia (28,7%), nieco 
mniej było jaj (25,3%), a dorosłe osobniki stanowiły tylko 17,6% 

roślinie. W przypadku ogórków najliczniejsze były larwy (42,5%) 
populacji na 

i jaja (32, 5%), 

a dorosłe osobniki stanowiły tylko 5,8% populacji na całej roślinie. 

Papryka jest złym żywicielem dla mączlika szklarniowego. Na tej roślinie obse

rwuje się tylko osobniki dorosłe i jaja, natomiast wylęgające się larwy zamiera

ją w ponad 90%. Stąd na tej roślinie populacja składała się głównie z jaj i osob
ników dorosłych. 

Na gerberze do 12 dni po jej zasiedleniu przez mączlika obserwowano tylko oso

bniki dorosłe i jaja, ale już po 30 dniach osobniki dorosłe stanowiły tylko20 ,1% 

populacji. Złocienie i pelargonia (z wyjątkiem Pelargonium domesticum) nie na

leżą do roślin, które są dobrymi żywicielami dla mączlika szklarniowego. Podob-
nie jak na papryce, obserwowano na nich żerujące dość liczne dorosłe, a nawet 
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składanie jaj, lecz większość larw zamierała. Na roślinach tych mogę jednak prze
trwać dorosłe osobniki i nieliczne larwy w oczekiwaniu na ogórki, pomidory czy 
fuksję. 

W tabeli 2 zebrano dane dotyczące skuteczności pestycydów Actellic 50 EC i 
Isathrine w stosunku do poszczególnych stadiów rozwojowych mączlika szklarniowe
go . Wynika z niej, że żaden z tych pestycydów nie był skuteczny na jaja mączli

ka. Actellic 50 EC nie działał również na puparia i w minimalnym stopniu zwal

czał larwy (tylko I stadium). Jego skuteczność w stosunku do osobników dorosłych 

była również bardzo niska, gdyż nie przekraczała 58,1%. Najprawdopodobniej mie
liśmy do czynienia z populację mączlika odporną na ten pestycyd. Ponieważ jednak 
na opryskiwanych pomidorach osobniki dorosłe stanowiły tylko 17,6% populacji, 
skuteczność pestycydu była minimalna. 

T a b e 1 a 2 

Skuteczność pestycydów Actellic 50 EC i Isathrine w stosunku 
do różnych stadiów rozwojowych mączlika szklarniowego 

Stadium 
rozwojowe 

Imago 

Puparium 

Larwa 

Jajo 

Actellic 50 EC - O Pl% 

czas po zabiegu śmiertelność, 
w godz. % 

24 58,10 
48 56,25 
72 31,43 
24 O 
48 O 
72 O 

24 0,70 
48 2,60 
72 7,68 
24 O 
4B O 
72 O 

Isathrine - 0,05% 

czas po zabiegu 
w godz. 

24 
48 
72 

24 
48 
72 

24 
4B 
72 

24 
4B 
72 

śmiertelność, 
% 

100 
100 
81,0 
5,20 

50,00 
50,04 

11, 70 
B7,90 
37,71 
o 
o 
o 

Inaczej przedstawiała się skuteczność preparatu Isathrine . Już po upływie 24 
godzin śmiertelność osobników do~osłych wynosiła 100%. Jednak po upływie 72 go

dzin obserwowaliśmy wychodzenie dorosłych z pupariów, stąd pojawiły się one na 

roślinach i ńie ginęły. Isathrine należy do nielicznych insektycydów wykazujących 

niewielką skuteczność w zwalczaniu larw i pupariów (tab : 2). Nie niszczył jaj. 
Przyczynę nieskuteczności lub niewielkiej skuteczności preparatów chemicznych w 
stosunki do larw i pupariów jest gruba warstwa woskowa pokrywająca te stadia raz-
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wojowe . Jedynie lamy I stadium w początkowym okresie życia (do 12 godzin) maję 

cienką otoczkę woskowę, stąd dość często ginę po zabiegach. Pestycyd Lannate 25 WP 
(tab . 3) nie -był skuteczny w stosunku do pupariów i jaj, niszczył natomiast w nie

wielkim stopniu larwy. Preparat ten okazał się jednak mało skuteczny w z~alczaniu 

dorosłych osobników. Po 24 godzinach od zabiegu skuteczność tego preparatu wyno

siła 85,7%, po 48 godzinach 90~, ale już po 72 godzinach jego skuteczność malała. 

Przyczynę tego było wychodzenie z pupariów, dorosłych osobników dla których Lan
nate 25 WP nie był już toksyczny. Znacznie skuteczniejszym pestycydem w naszych 

badaniach okazał się Oecis (tab . 3) . Już po upływie 24 godzin od zabiegu sb1ier

dziliśmy 100-procentowę śmiertelność osobników dorosłych. Pestycyd ten wykazał 

również pewnę skuteczność w stosunku do pozostałych stadiów larnalnych, nie nisz
czył jednak jaj. 

T a b e 1 a 3 

Skuteczność pestycydów Lannate 25. WP i Oesis 2,5 EC w stosunku 
do poszczególnych stadiów męczlika szklarnio~1ego 

Stadium LannatJi 25 \~P - O ,1% Oecis 2,2 EC - 0,075% 

rozwojowe czas po zabiegu śmiertelność czas po zabiegu, śmiertelność 
w godz. % ~, godz. % 

Jmago 24 85,70 24 100 
48 90,00 48 100 
72 62,50 72 100 

Puparium 24 o 24 25,00 
48 o 48 20,03 
72 o 82 33,20 

Larwa 24 2,67 24 25,00 
48 9,80 48 26,60 
72 5,20 72 39,70 

Jajo 24 o 24 o 
48 o 48 o 
72 o 72 o 

Ponieważ osobniki dorosłe stanowiły 5-36% populacji, a badane pestycydy zwal

czały w zasadzie tylko osobniki dorosłe, łatwo obliczyć, że skuteczność pestycy
dów w stosunku do całej populacji była niewielka . . Stąd istnieje konieczność po

wtarzania zabiegó1·1 ~, odstępach 4-5 dndiowych. Jeśli zabieg chemiczny ~,ykonany zo
stanie później niż po upływie 5 dni, wychodzęce z pupariów samice zdężę złożyć ja

ja, na które pestycydy nie działaję. Zasadę powinno być zwalczanie każdej ilości 
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nalatujących dorosłych męczlikó~, do szklarni natychmiast po ich zaobserwm~aniu. 

Jeżeli dopuścimy do złożenia przez nie jaj, wówczas będzie konieczna większa licz

ba zabiegów i nie unikniemy uszkodzenia roślin. 
Z pm~yższych danych można wyciągnąć wniosek, że puszka woskowa 

ciało larw i pupariów mączlika szklarniowego jest nieprzepuszczalna 

cydów. Podobne obserwacje poczynił O'Reilly [2] nie podając jednak 
szych danych. 
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B. ro~RHbCKH, 3. URxouKa 

B03~EUCTBHE IIECTHUH~OB HA OT,IlEJlbHHE CTA,IU1H 
P A3BHTH.H TEil.JIWIHO~ BFJIOKPHJiłili 

P e 3 IO M e 

B CT8Tbe paccMaTpRB8IOTCJi peayJibT8Tbt pacąeTOB npoueHT_Horo yqac
THR HaceKOMbtX TenJIHT.JHott 6eJioKpb1JIKK (Trialeurodes vaporariorum 
Westw.) Bee OTĄeJibHbtX CT8AHRX pocTa. 3TH peayJibT8Tbl IlO3BOJIHJIH oue
HKTb 3q:.,q:,eKTKBHOCTb peKoMeHAYeMbtX neCTHUHĄOB B 6opb6e C 3THM BHAOM 
HaCeKOMoro B KaJltĄOtt CT8AHH ero pOCTa. 

CnycTH Mecau OT aaceJieHHR pacTeHHfi 6eJIOKpb1JIKOfi H8H6OJiee MHOro
ąacJieHHbtMH OK838JIHCb nynapHR (28,7%) H JIHT.JKHKH 3TOro HaceKOMOro 
( 25 '3%). B3pOCJir:ie H8CeKOMble COCT8BJIR.'IK B :no BpeMR TOJibKO 1 7' 6% BCefi 
nonyJIRUKH. Ha orypuax 6btJIO 42,5% JIKT.JRHOK, 32,3% H JIHmb 5,8% B3poc
JibIX aaceKOMliX, TOrAa KaK Ha pacTeHH.R:X MeHee npzroAHhlX AJIJI KOpMJieHH.R: 
6eJIOKpbtJIKH, TBKHX K8K nepeu, repaH&, xpH38HTeMa, qHCJieHHOCTb IlOCJieA
HHX 6btJI8 C&Mott BbtCOKOtt. Ha OAHH H3 KCilbtTyeMbtX neCTHUHĄOB He CMOr 
IlOJIHOCTbID YHHąTO~HTb 6eJIOKpbtJIOK. AKT8JIHK 50 EC OK838JICH He34'4J8KTHB
HblM npOTHB nynapHI K YHH'-łTO~aJI JIHmb ąaCTb JIHqHHOK H JIHfilb 58,1% B3pO
CJil,IX H8CeKOMhlX. JlaHHaT 25 y6HB8JI 90% B3pOCJlblX oco6ett H HeKOTOpbte JIH
ąHHKH, a He B03AefiCTBOB8JI Ha nynapHH. leUHC 2,5 YHH'-łTO~aJI 100% B3po
CJihtX oco6ett, He B03ĄefiCTBYR, OAHaKo, Ha JIHąHHKH. 

YKa38HHNe neCTHUH~ OK838JIHCb B~COK03qJqleKTHBHhlMH TO~bKO npOTHB 
B3POCXbtX H8C8ROMbtX, COCT8BJIRID~HX JIHmb 5-36% Bcett nonyJIRUHH aa TOMa
Tax H orypo;ax. 
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EFFECT OF PESTICIOES ON PARTICULAR GLASS-HOUSE 
WHITE FLY OEVELOPMENT STAGES 

S u m m a r y 

Results of calculations of the percentual share of white fly insects (Triale
urodes vaporariorum Westw.) in their particular development stages are presented 
in the paper . The results obtained allowed to estimate the efficiency of recom
mend~d pesticides in the control of this insect at its every development stage . 

One month after the tomata colonization with the white fly under study the 
most numerous appeared to be puparia (28.7%) and larvae of this insect (25.3%) . 
Adult insects amounted at that time only to 17.6% of the whole population . There 
11ere on cucumbers 42. 5% of larvae, 32. 3% of eggs and only 5. 8% of adul t insects . 
On plants less suitable as food of the insects, such as peper, geranjum, chrysan
themum, the adult insects were most numerous. None among pesticides was able to 
kill fully white fly. The Actelic 50 EC pesticide appeared to be ineffective aga
inst puparia and killed only a part of the larvae and only 58. l adults. La~nate 
25 WP killed 90% of adults and same larvae, but was ineffective against puparia. 
Decis 2 .5 killed 100% of adults, but was ineffective against larvae. 

The above pest1c1des appeared to be highly effective against adults only con
~tituting 5-36% of population on both tomatoes and cucumbers . 


