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WP YW STOSOWANIA FERTYGACJI
PODPOWIERZCHNIOWEJ AZOTEM
WYBRANYCH ODMIAN SZPARAGA
NA WYST POWANIE POSKRZYPEK

____________

EFFECT OF NITROGEN SUBSURFACE DRIP IRRIGATION
OF CHOSEN ASPARAGUS CULTIVARS

ON THE OCCURRENCE OF ASPARAGUS BEETLES

Streszczenie

Celem przeprowadzonego do wiadczenia by o okre lenie wp ywu stosowa-
nia fertygacji podpowierzchniowej azotem ró nych odmian szparaga na wyst po-
wanie poskrzypek.

 Do wiadczenia polowe zosta y przeprowadzone w latach 2009-2010 we
wsi Kruszyn Kraje ski ko o Bydgoszczy na m odej nieplonuj cej plantacji szpara-
ga. Badania prowadzono jako dwuczynnikowe w uk adzie losowanych podblo-
ków, w czterech replikacjach. Czynnikiem pierwszego rz du by o nawadnianie:
bez nawadniania (kontrola) i podpowierzchniowe nawadnianie kroplowe po czo-
ne z fertygacj  azotem. Drugim czynnikiem prowadzonych do wiadcze  by y od-
miany szparaga: 5 z USA: ‘Apollo’, ‘Atlas’, ‘UC-157’, ‘Grande’ i ‘Purple Pas-
sion’ oraz 3 niemieckie: ‘Ramada’, ‘Rapsody’ i ‘Ravel’. Trzykrotnie w okresie
wzrostu p dów asymilacyjnych (w lipcu i sierpniu, co 3 tygodnie) przeprowadzo-
no makroskopow  obserwacj  stanu liczebno ci owadów doskona ych i larw po-
skrzypki szparagowej oraz dwunastokropkowej przebywaj cych na wszystkich ro-
linach rosn cych na poszczególnych poletkach do wiadczalnych. Powierzchnia

poletka do wiadczalnego wynosi a 14,7 m2 (20 ro lin x 0,35 m x 2,1 m).
Badane odmiany szparagów ch tniej zasiedlane by y przez imagines i lar-

wy poskrzypki dwunastokropkowej, w porównaniu do poskrzypki szparagowej.
Imagines poskrzypki dwunastokrokowej preferowa y fertygowane podpowierzch-
niowo odmiany szparaga: ‘Atlas’, ‘UC-157’, ‘Grande’ i ‘Rapsody’, ni  ro liny
nienawadniane tych odmian. Liczebno  larw gatunku nie ró nicowa y, zarówno
stosowanie fertygacji, jak i w a ciwo ci odmianowe szparagów. Stadium dosko-
na e poskrzypki szparagowej zasiedla o ch tniej nienawadniane odmiany szpara-
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ga: ‘Grande’ i ‘Purple Passion’ a larwy odmian  Rapsody, w porównaniu do ro lin
fertygowanych podpowierzchniowo.

S owa kluczowe: poskrzypki, nawadniane kroplowe, fertygacja podpowierzch-
niowa azotem, odmiana uprawna

Summary

The aim of this study was the effect of the subsurface drip irrigation with
nitrogen fertilization chosen asparagus cultivars on the occurrence of asparagus
beetles.

The field experiment was carried out in two consecutive years (2009-2010)
at Kruszyn Kraje ski near Bydgoszcz. The experiment was conducted in a ran-
domized block design of a two-factorial system with four replications. The first
tested factor was irrigation in two following variants: non-irrigated plots (control)
with hand sowing nitrogen fertilizer and subsurface drip irrigated plots with nitro-
gen fertigation. The second factor was associated with asparagus cultivars: 5 from
USA: Apollo, Atlas, UC-157, Grande and Purple Passion, and 3 from Germany:
Ramada, Rapsody and Ravel. 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 14,7 m2 (20 plants x 0,35m x 2,1m).

The adults and larvae of twelve-spotted asparagus beetles were more nu-
merous than common asparagus beetles on tested asparagus cultivars. The adults
of twelve-spotted asparagus beetles prefered subsurface drip irrigation asparagus
plants: Atlas, UC-157, Grande and Rapsody, than non-irrigated plants of these
cultivars. Both subsurface drip irrigation and asparagus cultivars did not affect
the occurrence of larvae of this species. The adults of common asparagus beetles
were significantly more numerous on the non-irrigated asparagus cultivars:
Grande and Purple Passion and the larvae of this species on the cultivar Rapsody,
in comparison with subsurface drip irrigation plants of these cultivars.

Key words: asparagus beetles, subsurface drip irrigation, nitrogen fertigation,
cultivar

WST P

Nawadnianie kroplowe jest jednym ze sposobów uzupe niania niedoborów
wodnych ro lin w czasie ich wzrostu i plonowania. W polowej uprawie rz do-
wej warzyw sta  si  bardzo popularny z racji niskiego zu ycia wody i energii
[Rolbiecki 2004]. Umiejscowienie linii b d  ta my kropluj cej pod powierzch-
ni  gleby pozwala na wykorzystanie tego systemu w uprawie warzyw wielolet-
nich (np. szparaga). Zastosowanie nawadniania podpowierzchniowego wymusza
równie  czne stosowanie wody i nawozów (fertygacja), gdy  pozwala to na
bezpo rednie dostarczenie wody i sk adników mineralnych do systemu korze-
niowego uprawianych ro lin [Kaniszewski 2005].
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W warunkach naszego kraju badano wp yw fertygacji powierzchniowej
jak i podpowierzchniowej, g ównie na wysoko  i jako  plonu m. in. warzyw
korzeniowych [Dy ko i Kaniszewski 2007; Kaniszewski i in. 2009], czy cebuli
[Rumpel i in. 2003].

W Polsce nie ma natomiast informacji na temat wp ywu fertygacji podpo-
wierzchniowej na erowanie i rozwój entomofauny zasiedlaj cej ro liny wielo-
letnie np. szparag. Zespó  autorów przeprowadzi  wcze niejsze badania nad
wp ywem mikronawadniania kilku odmian ro lin szparaga na zasiedlenie ich
przez dwa najwa niejsze szkodniki: poskrzypk  szparagow  i dwunastokropko-
w  Lamparski i in. [2010a, 2010b]. Wp yw stosowania powierzchniowego na-
wadniania kroplowego podczas wzrostu jednorocznych ro lin warzywnych
(g ównie dyniowatych), w okresie wegetacyjnym na wyst powanie owadów
zosta  przedstawiony w innych badaniach Lamparskiego i in. [2007, 2008,
2009]. Mansour i in. [2010] wykazali, e stosowanie insektycydu systemicznego

cznie z nawadnianiem jest obiecuj c  metod  zwalczania we nowców na
plantacjach winoro li.

St d podj to prób  okre lenia wp ywu stosowania fertygacji podpo-
wierzchniowej azotem ró nych odmian szparaga na wyst powanie poskrzypek.

MATERIA  I METODY

Do wiadczenia polowe zosta y przeprowadzone w latach 2009-2010 we
wsi Kruszyn Kraje ski ko o Bydgoszczy na m odej nieplonuj cej plantacji szpa-
raga. Badania prowadzono jako dwuczynnikowe w uk adzie losowanych pod-
bloków, w czterech replikacjach. Czynnikiem pierwszego rz du by o nawadnia-
nie: bez nawadniania (kontrola), po czone z nawo eniem posypowym
i podpowierzchniowe nawadnianie kroplowe po czone z fertygacj  azotem.
Drugim czynnikiem prowadzonych do wiadcze  by y odmiany szparaga:
5 z USA: ‘Apollo’, ‘Atlas’, ‘UC-157’, ‘Grande’ i ‘Purple Passion’ oraz 3 nie-
mieckie: ‘Ramada’, ‘Rapsody’ i ‘Ravel’. 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 kontrolowa-
nego za pomoc  tensjometrów glebowych. Nawadnianie rozpoczynano przy
spadku potencja u wody w glebie poni ej – 0,05 MPa. Nawo enie azotowe wy-
nios o w 1 roku uprawy – 100kg N ha-1, w drugim za  - 150kg N ha-1. Dawk
azotu w postaci saletry amonowej podzielono na 3 pojedyncze aplikacje w wy-
soko ci 50 kg N ha-1.

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 polet-
kach do wiadczalnych. Wyniki przedstawiono jako redni  liczebno  fitofagów
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na analizowanych poziomach czynników badawczych. Powierzchnia poletka
do wiadczalnego wynosi a 14,7 m2 (20 ro liny x 0,35 m x 2,1 m). Owady ozna-
czono przy pomocy kluczy: Warcho owski [1971] i Wilkaniec [2002]. Oblicze-
nia statystyczne wykonano wykorzystuj c test Tukey’a.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, e na analizo-
wanych poletkach ze szparagami wyst powa a nieco liczniej poskrzypka dwuna-
stokropkowa, w porównaniu do poskrzypki szparagowej. Sytuacj  podobn  od-
notowano w przypadku wielu nawadnianych odmian europejskich szparaga we
wcze niejszych badaniach autorów [Lamparski i in. 2010b].

Imagines poskrzypki dwunastokrokowej zasiedla y cz ciej fertygowane
podpowierzchniowo odmiany szparaga: ’Atlas’, ‘UC-157’, ‘Grande’ i ‘Rapso-
dy’, w porównaniu do ro lin z poletek kontrolnych z tymi odmianami. Lampar-
ski i in. [2010b] podaj  ze dla niemieckiej odmiany Ramada stwierdzono po-
dobna sytuacj  w przypadki stosowania nawadniana kroplowego dla imago tego
gatunku. W przypadku pozosta ych testowanych odmian szparaga nie stwier-
dzono istotnych ró nic w liczebno ci stadium doros ego tego gatunku na ro li-
nach z poletek testowych i kontrolnych. Stwierdzono, e najliczniej imagines
poskrzypki dwunastokrokowej wyst pi y na odmianach: ‘Atlas’ i ‘Grande’ (1,50
szt. na poletko) spo ród poddanych fertygacji podpowierzchniowej odmian
szparaga, natomiast na niefertygowanych odmianach szparaga najliczniej imagi-
nes poskrzypki dwunastokrokowej wyst pi y na odmianie Ravel (1,04 szt. na
poletko) (tab. 1). W badaniach Lamparskiego i in. [2010a] na niemieckiej od-
mianie Ramos, posta  doros a tego gatunku szkodnika najch tniej preferowa a
ro liny nawadniane kroplowo w porównaniu do kontroli. Odmiany szparagów
nawadnianych kroplowo charakteryzuj  si  wzgl dnie wysokimi p dami asymi-
lacyjnymi, w porównaniu do ro lin na poletkach kontrolnych (nie nawadnia-
nych) Rolbiecki, Rolbiecki [2008].

Nie stwierdzono istotnych ró nic w liczebno ci, zarówno w przypadku
fertygowanych podpowierzchniowo, w porównaniu do kontrolnych ro lin dla
poszczególnych odmian, jak i ró nic w liczebno ci wszystkich testowanych
odmian, na których zastosowano fertygacj  lub na poletkach kontrolnych. Spo-
ród poddanych fertygacji odmian szparaga stwierdzono od 1,29 szt. na poletko

larw tego gatunku na odmianach: ‘Grande’ i ‘Rapsody’ do 1,96 na odmianie
Ramada. Na nie fertygowanych odmianach szparaga liczebno  larw poskrzypki
dwunastokropkowej kszta towa a si  w przedziale od 1,46 (‘Purple Passion’) do
1,75 (‘UC-157’) (tab. 1).
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Stadium doros e poskrzypki szparagowej zasiedla y cz ciej odmiany
szparaga z poletek kontrolnych: ‘Grande’ i ‘Purple Passion’ (odpowiednio: 2,54
i 2,04 szt. na poletko), w porównaniu do ro lin fertygowanych podpowierzch-
niowo z tymi odmianami (odpowiednio: 0,79 i 1,25 szt. na poletko). W przypad-
ku pozosta ych testowanych odmian szparaga nie stwierdzono istotnych ró nic
w liczebno ci imagines tego gatunku na ro linach z poletek fertygowanych
i kontrolnych. Stwierdzono, e imagines poskrzypki szparagowej wyst pi y
w podobnej liczebno ci spo ród poddanych fertygacji podpowierzchniowej od-
mian szparaga, natomiast na nie fertygowanych odmianach szparaga najliczniej
imagines poskrzypki szparagowej wyst pi y na odmianach: ‘Grande’ i ‘Purple
Passion’ (odpowiednio: 2,54 i 2,04 szt. na poletko) (tab. 2).

Lamparski i in. [2010a] twierdz , e imagines, jak i larwy poskrzypki
szparagowej, najmniej licznie zasiedlaj  odmian  Ramos. W przypadku osobni-
ków dojrza ych tego gatunku sposób mikronawadniania nie ma wp ywu na ich
liczebno . 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 [Szwejda 2002;
Knaflewski 2005]. Poza tym mimo wieloletniego odst pu czasu dynamika
populacji tego gatunku szkodnika szparaga niewiele ró ni a si  mi dzy sob .
W lipcu i w sierpniu, w latach, w których prowadzono obserwacje, stwierdzono
liczebno  C. asparagi nie przekraczaj c  kilku osobników na poletko [Szwejda
2002].

Stwierdzono, e w przypadku odmiany Rapsody larwy poskrzypki szpara-
gowej zasiedla y cz ciej ro liny szparaga z poletek kontrolnych (1,13 szt. na
poletko), w porównaniu do ro lin fertygowanych podpowierzchniowo (0,46 szt.
na poletko). W przypadku pozosta ych testowanych odmian szparaga nie stwier-
dzono istotnych ró nic w liczebno ci larw tego gatunku na ro linach z poletek
testowych i kontrolnych. Stwierdzono tak e, e na fertygowanych odmianach
szparaga najliczniej larwy poskrzypki szparagowej wyst pi y na odmianie Atlas
(1,33 szt. na poletko) natomiast w podobnej liczebno ci na wszystkich odmia-
nach na których fertygacji nie stosowano (tab. 2).

WNIOSKI

1. Badane odmiany szparagów ch tniej zasiedlane by y przez imagines
i larwy poskrzypki dwunastokropkowej, w porównaniu do poskrzypki szpara-
gowej.

2. Imagines poskrzypki dwunastokrokowej preferowa y fertygowane pod-
powierzchniowo odmiany szparaga: ‘Atlas’, ‘UC-157’, ‘Grande’ i ‘Rapsody’,
ni  ro liny nienawadniane tych odmian. Liczebno  larw gatunku nie ró nico-
wa o, zarówno stosownie fertygacji, jak i w a ciwo ci odmianowe szparagów.
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3. Stadium doskona e poskrzypki szparagowej zasiedla o ch tniej niena-
wadniane odmiany szparaga: ‘Grande’ i ‘Purple Passion’ a larwy odmian  Rap-
sody, w porównaniu do ro lin fertygowanych podpowierzchniowo z tymi od-
mianami.
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