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WPàYW MIKRONAWODNIEē NA WYSTĉPOWANIE
POSKRZYPEK W UPRAWIE SZPARAGA
NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ
____________
EFFECT OF MICROIRRIGATION ON OCCURRENCE
OF ASPARAGUS BEETLES IN ASPARAGUS
CULTIVATION ON THE VERY LIGHT SOIL
Streszczenie
Do wiadczenia polowe zosta y przeprowadzone w latach 2005-2006 we
wsi Kruszyn Kraje ski ko o Bydgoszczy. Celem przeprowadzonego do wiadczenia by o okre lenie wp ywu ró nych sposobów nawadniania wybranych
miesza ców oraz odmian szparaga uprawianego na glebie bardzo lekkiej na
wyst powanie poskrzypek. Badania prowadzono jako dwuczynnikowe w uk adzie
losowanych podbloków, w czterech replikacjach. Czynnikiem pierwszego rz du
by o nawadnianie: O – bez nawadniania (kontrola), K – nawadnianie kroplowe,
M – mikrozraszanie. Drugim czynnikiem prowadzonych do wiadcze by y dwa
miesza ce szparaga literowo oznaczone przez producenta: Ap, Gr oraz odmiana
Schwetzinger Meisterschuss. Trzykrotnie w okresie wzrostu p dów asymilacyjnych (w lipcu i sierpniu, co 3 tygodnie) przeprowadzono makroskopow obserwacj stanu liczebno ci owadów doskona ych i larw poskrzypki szparagowej i dwunastokropkowej przebywaj cych na wszystkich ro linach rosn cych na
poszczególnych poletkach do wiadczalnych. Powierzchnia poletka do wiadczalnego wynosi a 14,5 m2 (23 ro liny x 0,35 m x 1,8 m). Miesza ce szparaga: Ap, Gr
oraz ‘Schwetzinger Meisterschuss’, ch tniej zasiedlane by y przez imagines i larwy poskrzypki dwunastokropkowej, w porównaniu do poskrzypki szparagowej.
Mikrozraszanie testowanych ro lin szparaga: Ap, Gr i ‘Schwetzinger Meisterschuss’ nie ró nicowa o ich podatno ci na zasiedlenie przez owady doskona e oraz
larwy poskrzypki dwunastokropkowej i szparagowej. Podobna sytuacja mia a
miejsce w przypadku stosowania nawadniania kroplowego. Mieszaniec szparaga
Ap by preferowany bardziej przez imagines oraz larwy poskrzypki dwunastokropkowej i szparagowej, w porównaniu do miesza ca Gr oraz odmiany ‘Schwetzinger Meisterschuss’, niezale nie od stosowanego wariantu nawadniania.
Sáowa kluczowe: poskrzypki, szparag, mikrozraszanie, nawadnianie kroplowe
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Summary
The field experiments were carried out in two consecutive years (20052006) at Kruszyn KrajeĔski near Bydgoszcz. The aim of the study was the influence of different systems of irrigation in asparagus hybrids cultivation on the very
light soil on the occurrence of asparagus beetles. The experiments were conducted
in a randomized block design of a two-factorial system with four replications. The
first tested factor was irrigation in three following variants: O – non-irrigated
plots (control), K – drip-irrigated plots and M – micro-irrigated plots. The second
factor was associated with two asparagus hybrids (called by producer): Ap, Gr
and one cultivar ‘Schwetzinger Meisterschuss’. The number of adults and larvae
of both asparagus beetles was observed on every single plot area; three times
during the vegetation period from July to August (beginning from the first decade
of July and continuing every third week). The harvest plot area was 14.5 m2
(23 plants x 35 cm x 180 cm). Generally, the adults and larvae of twelve-spotted
asparagus beetles were more numerous than common asparagus beetles on asparagus hybrids plants: Ap, Gr and ‘Schwetzinger Meisterschuss’. Microirrigation
applied on asparagus hybrids wasn’t related with these two asparagus beetles did
not susceptible to. Much the same situation was observed when the drip irrigation
was used. The adults and larvae of both asparagus beetles preferred Ap than Gr
and ‘Schwetzinger Meisterschuss’ hybrids plants, irrespectively from irrigation
used.
Key words: asparagus beetles, asparagus, microirrigation, drip irrigation

WSTĉP

Stosowanie nawadniania ro lin podczas ich wzrostu wegetatywnego wymieniane jest przez wielu autorów jako jeden z najwa niejszych czynników
wp ywaj cych na ich plon i zdrowotno [Rolbiecki 2004, Rolbiecki i in. 2005a,
Rolbiecki i in. 2005b, Wichrowska i in. 2007]. W naszych warunkach glebowoklimatycznych, równie dobrej jako ci plony ro lin szparaga mo na uzyska
dzi ki prawid owej uprawie, która staje si bardzo popularna ze wzgl du na
du e mo liwo ci eksportowe oraz op acalno produkcji [Szwejda 2000]. Jednak
podczas wzrostu szparagi nara one s na pora enie przez liczne patogeny jak
rdza szparagowa, szara ple czy purpurowa plamisto [Knaflewski, Ka u ewicz 2006; Knaflewski, Weber 1995] oraz szkodniki owadzie. W Polsce szparagi s atakowane przez kilkana cie gatunków szkodników o gospodarczym znaczeniu. Do najwa niejszych zaliczane s poskrzypka szparagowa – Crioceris
asparagi L. i poskrzypka dwunastokropkowa – C. duodecimpunctata L. [Wilkaniec 2002]. Oprócz tych zdecydowanie najwa niejszych gatunków owadów
wzgl dem ro lin szparaga Knaflewski [2005] i Szwejda [2000] wymieniaj tak e
larwy muchówki – trzepa szparagowego, mszyc szparagow , mietki: glebow
i kie kówk oraz zmieniki. Liczebno owadów doskona ych oraz larw poskrzypek wyst puj cych podczas wzrostu p dów asymilacyjnych uzale niona jest
tak e od warunków wilgotno ciowych panuj cych w wierzchniej warstwie gleby
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oraz w a ciwo ci (podatno ci) odmianowej szparaga [Lamparski i in. 2010a;
2010b].
Celem przeprowadzonego do wiadczenia by o okre lenie wp ywu ró nych
sposobów nawadniania szparaga uprawianego na glebie bardzo lekkiej na
wyst powanie poskrzypek.
MATERIAà I METODY

Do wiadczenia polowe zosta y przeprowadzone w latach 2005-2006 we
wsi Kruszyn Kraje ski ko o Bydgoszczy na glebie bardzo lekkiej. Do wiadczenie zosta o za o one w 2000 roku. Badania prowadzono jako dwuczynnikowe
w uk adzie losowanych podbloków – „split-plot”, w czterech replikacjach.
Czynnikiem pierwszego rz du by o nawadnianie: O – bez nawadniania (kontrola), K – nawadnianie kroplowe, M – mikrozraszanie. Drugim czynnikiem prowadzonych do wiadcze by y dwa miesza ce szparaga literowo oznaczone
przez producenta: Ap, Gr oraz odmiana Schwetzinger Meisterschuss. Nawadnianie wykonywano w trakcie wzrostu p dów asymilacyjnych i by o to tzw. nawadnianie pozbiorowe. Dawki wody oraz ich cz stotliwo zale a y od potencja u wodnego gleby kontrolowanego za pomoc tensjometrów glebowych.
Nawadnianie rozpoczynano przy spadku potencja u wody w glebie poni ej –
0,05 MPa.
Trzykrotnie w okresie wzrostu p dów asymilacyjnych (w lipcu i sierpniu,
co 3 tygodnie) przeprowadzono makroskopow obserwacj stanu liczebno ci
owadów doskona ych i larw poskrzypki szparagowej i dwunastokropkowej
przebywaj cych na wszystkich ro linach rosn cych na poszczególnych poletkach do wiadczalnych. Wyniki przedstawiono jako redni liczebno fitofagów na analizowanych poziomach czynników badawczych. Powierzchnia poletka do wiadczalnego wynosi a 14,5 m2 (23 ro liny x 0,35 m x 1,8 m). Owady
oznaczono przy pomocy kluczy: Warcho owski [1971] i Wilkaniec [2002]. Do
oblicze statystycznych wykorzystano test Fishera-Snedecora dla stwierdzenia
istotno ci dzia ania czynników do wiadczenia oraz test Tukey’a dla porównania
otrzymanych ró nic.
rednia temperatura powietrza w okresie nawodnieniowym szparaga
(II dekada VI do III dekada VIII), wynios a rednio w latach 2005-2006 17,7°C.
Okres wegetacji w 2005 roku charakteryzowa si ni sz temperatur (16,9°C),
natomiast w 2006 roku – wy sz (18,6°C). Rozpatruj c poszczególne miesi ce,
stwierdzono, e w obu latach wy sze temperatury w odniesieniu do normy wieloletniej wyst pi y w lipcu, natomiast ni sze w sierpniu.
Suma opadów atmosferycznych w okresie prowadzenia nawodnie wynios a rednio dla dwóch lat bada 129,2 mm. W roku 2005 wynios a 91,8 mm,
natomiast w 2006 - 166,7 mm.
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Wy sze dawki nawodnieniowe zastosowano w roku 2005, mniejsze natomiast – w roku 2006. By y one ci le skorelowane z wielko ci i rozk adem
opadów atmosferycznych w okresie wegetacji.
WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono zró nicowan
liczebno owadów zasiedlaj cych szparagi w okresie wzrostu p dów asymilacyjnych w dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych. Badane miesza ce szparagów ch tniej zasiedlane by y przez imagines i larwy poskrzypki dwunastokropkowej, w porównaniu do poskrzypki szparagowej. Sytuacj podobn
odnotowano we wcze niejszych badaniach w przypadku wielu nawadnianych
odmian europejskich szparaga [Lamparski i in. 2010b]. W przypadku holenderskiej odmiany – Gijnlim oraz dwóch niemieckich: Ramos i Vulkan wykazano, e
larwy i imagines poskrzypki szparagowej ch tniej eruj na tych odmianach, w
porównaniu do poskrzypki dwunastokrokowej [Lamparski i in. 2010a]. Znaczne
ró nice w preferencjach pokarmowych poskrzypek wynikaj z podatno ci odmianowej szparaga. Potwierdzaj to badania Andrzejak, Werner [2006] oraz
Knaflewskiego, Ka u ewicz [2006] na pora enie ro lin szparaga przez liczne
patogeny. Szwejda [2002] podaje, e mimo wieloletniego odst pu czasu analizowana dynamika populacji niewiele ró ni a si mi dzy sob . W lipcu i w sierpniu, w latach, w których prowadzi obserwacje, stwierdzi on liczebno
C. asparagi nie przekraczaj c kilku osobników na poletko.
Na liczebno imagines poskrzypki dwunastokropkowej na miesza cach
szparaga Ap, Gr mia o wp yw stosowanie ró nych metod nawadniania (tab. 1).
W przypadku miesza ca Ap na poletkach mikrozraszanych odnotowano istotnie
wi cej tych owadów, w porównaniu do poletek nawadnianych kroplowo i kontrolnych (odpowiednio 2,17; 1,33 i 1,04 szt./ poletko). W przypadku miesza ca
Gr na poletkach nawadnianych kroplowo (1,33 szt. / poletko) przebywa o istotnie wi cej tych owadów, w porównaniu do poletek kontrolnych (0,54 szt. / poletko). W przypadku odmiany Schwetzinger Meisterschuss stosowanie zró nicowanego nawadniania nie mia o wp ywu na liczebno imagines poskrzypki
dwunastokrokowej. Podobne wyniki otrzymano dla holenderskiej odmiany
Gijnlim i niemieckiej odmiany Vulkan [Lamparski i in. 2010a], gdzie imagines
badanego gatunku preferowa y nawadniane p dy asymilacyjne. Jak podaj Rolbiecki, Rolbiecki [2008] odmiany szparagów nawadnianych kroplowo charakteryzuj si wzgl dnie wysokimi p dami asymilacyjnymi, w porównaniu do ro lin
na poletkach kontrolnych (nie nawadnianych), gdzie ro liny charakteryzowa y
si istotnie ni szymi warto ciami wzrostu. Wp yw nawadniania na zasiedlenie
owadów potwierdzaj tak e badania przeprowadzone na innych ro linach - dynia zwyczajna [Lamparski i in. 2009] i kabaczki [Lamparski i in. 2008].
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Stosowanie ró nych metod nawadniania wywar o istotny wp yw na liczebno larw poskrzypki dwunastokropkowej na miesza cach szparaga Ap,
gdzie na poletkach mikrozraszanych odnotowano istotnie wi cej tych owadów
(3,79 szt. / poletko), w porównaniu do poletek nienawadnianych – kontrolnych
(2,46 szt. / poletko). W przypadku miesza ca Gr i odmiany Schwetzinger Meisterschuss stosowanie zró nicowanego nawadniania nie mia o wp ywu na liczebno larw poskrzypki dwunastokropkowej (tab. 1).
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, e na liczebno
imagines poskrzypki szparagowej na miesza cach szparaga Ap i Gr wp yw nawadniania by nieistotny. W przypadku odmiany Schwetzinger Meisterschuss na
poletkach mikrozraszanych odnotowano istotnie wi cej tych owadów (0,38 szt. /
poletko), w porównaniu do poletek nawadnianych kroplowo i kontrolnych (po
0,04 szt. / poletko) (tab. 2). Jak podaj Szwejda [2002] i Knaflewski [2005] gatunek ten sk ada jaja najch tniej na ga ziakach ro lin szparaga, a w dalszej kolejno ci wybiera kwiaty oraz p dy boczne i g ówny a stadium doros e poskrzypki szparagowej w warunkach polskich najliczniej pojawia si zazwyczaj pod
koniec maja a larwy tego gatunku w czerwcu.
Nie stwierdzono istotnego wp ywu metod nawadniania na liczebno larw
poskrzypki szparagowej na analizowanych miesza cach szparaga (tab. 2).
WNIOSKI

1. Miesza ce szparaga: Ap i Gr oraz odmiana Schwetzinger Meisterschuss, ch tniej zasiedlane by y przez imagines i larwy poskrzypki dwunastokropkowej, w porównaniu do poskrzypki szparagowej.
2. Zarówno mikrozraszanie, jak i nawadnianie kroplowe miesza ców
szparaga: Ap i Gr oraz odmiany Schwetzinger Meisterschuss nie ró nicowa o
ich podatno ci na zasiedlenie przez imagines oraz larwy poskrzypki dwunastokropkowej i szparagowej.
3. Niezale nie od nawadniania, Mieszaniec szparaga Ap by silniej atakowany przez imagines oraz larwy poskrzypki dwunastokropkowej i szparagowej, w porównaniu do miesza ca Gr i odmiany Schwetzinger Meisterschuss.
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