
Rozdział 4 

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

„Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym nie opiera się na zmianie środków 

chemicznych na biologicznych. Jej celem jest podwyższanie zdrowotności roślin, a nie 

zwalczanie  chorób.  W  całym  biologicznym  układzie  gospodarstwa  musi  panować 

harmonia, ponieważ zdrowotność roślin zależy od wielu czynników. Celem rolnictwa 

ekologicznego  jest  uprawa  roślin  w  takich  warunkach,  w  których  porażenie  przez 

szkodniki lub choroby nie ma znaczenia gospodarczego i jest ono niewielkie.”1

Na  plantacji  truskawek  występuje  wiele  chorób  powodujących  uszkodzenia 

zarówno  organów  nadziemnych  rośliny,  jak  i  systemu  korzeniowego.  W  naszych 

warunkach  głównymi  czynnikami  sprawczymi  chorób  truskawek  są  grzyby,  wirusy 

i fitoplazmy  i  szkodniki.  Wszystkie  choroby  wpływają  negatywnie  na  wzrost 

i owocowanie  roślin,  jednak  szczególnie  groźne  są  te,  które  powodują  zamieranie 

całych roślin.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami2 należy do najtrudniejszych składników 

ekologicznej  produkcji  owoców.  Jest  również  najważniejszym  elementem produkcji 

truskawek. Sposoby zapobiegania chorobom to.:

- właściwy dobór odmian (odpornych na podstawowe choroby i szkodniki)

- zdrowe i wolne od patogenów sadzonki truskawek

- lustracje  wizualne  i  prawidłowe  (na  czas)  wykonywanie  zabiegów 

agrotechnicznych na plantacji

- prawidłowa agrotechnika (prawidłowe nawożenie -ograniczenie nawożenia 

azotowego,  koszenie  i  wygrabianie  liści  truskawek  po  zbiorze,  jesienne 

stosowanie  przekompostowanego  obornika,  odpowiedni  dobór 

i przygotowanie  stanowiska,  właściwy  przedplon,  sposób  prowadzenia 

1  Wolfgan Neuerburg, Susanne Padel, Rolnictwo ekologiczne w praktyce, red.nauk. Urszula Sołtysiak, 
Warszawa 1994, s.65

2  Szczegółowe opisy ochrony truskawek i zapobiegania poszczególnym chorobą i szkodnikom 
metodami ekologicznymi można znaleźć w : Uprawa roślin jagodowych metodami ekologicznymi, 
praca zb. pod red. Z.S. Grzyba, Radom 2004, s. 25 - 26 – Ochrona przed szkodnikami, s. 32 – 34 -  
Ochrona przed chorobami; Metodyka : Integrowanej produkcji truskawek, praca zb. pod red. 
Edwarda Żurawicza, Warszawa 2005 s. 19-20
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plantacji,  ograniczanie  zachwaszczenia  i  zbyt  dużego  zagęszczenia  roślin 

ściółkowanie)

- izolacja przestrzenna nowo zakładanych plantacji 

- metody  biologiczne  (zastosowanie  nicieni  patogenicznych,  roztoczy 

drapieżnych)

- pobudzanie  rozwoju  organizmów  pożytecznych   (właściwe  otoczenie 

plantacji)

- usuwanie chorych i porażonych roślin i owoców

- stosowanie  dopuszczonych  do  produkcji  ekologicznej  środków  ochrony 

roślin  (posługiwanie  się  sprawnymi  i  atestowanymi  opryskiwaczami, 

odpowiednio wykalibrowanymi).

W ochronie roślin wykorzystuje się głównie związki pochodzenia mineralnego 

i roślinnego.  Są  stosunkowo  niedrogie,  ale  zwykle  mniej  efektywne  niż  związki 

syntetyczne,  działają  prawie  wyłącznie  powierzchniowo  i  kontaktowo,  nie 

przemieszczają się z sokami rośliny. Działają zwykle krócej niż związki syntetyczne.

Metody ekologiczne nie zawsze są skuteczne i nie zapewniają wysokiej i dobrej 

jakości  plonu.  Dlatego  niezwykle  ważne  jest  wykorzystanie  wszelkich  metod 

prewencyjnych  –  opóźniających  lub  ograniczających  rozwój  ważnych  agrofagów 

w uprawach.

 Podstawą ograniczania organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych 

jest poznanie biologii i ekologii szkodników oraz czynników chorobotwórczych oraz 

ich antagonistów. W ekologicznej ochronie roślin niezwykle ważne jest 

przewidywanie i właściwa ocena zagrożenia przez szkodniki i patogeny. Zaleca się 

prowadzenie monitoringu to jest obserwacji obecności i nasilenia występowania chorób 

i szkodników.
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Tabela nr 43

Wykaz substancji biologicznie czynnych, mikroorganizmów i żywych organizmów 
przeznaczonych do stosowania w ekologicznej uprawie roślin jagodowych

Grupa Preparaty Rodzaj i przeznaczenie

Środki zawierające miedź: Miedzian Extra WP/50 WG

Miedzian Extra 350 S.C.

Fungicydy zwalczająca antraknozę

Środki zawierające siarkę: Siarkol Extra 80 WP

Tiotar 800 S.C./80 Wp

Tiowal 800 S.C.

Fungicydy zwalczające 
mączniaka

Środki zawierające 
mikroorganizmy:

Dipel 3,2 WP 

Thuridan – Krem PA

Nicienie zwalczające 
opuchlaki i pędraki

Środki zawierające żywe 
organizmy:

Larvanem Insektycyd (zwalcza 
kwieciaka malinowca, 
kistnika malinowca i inne 
szkodniki zjadające liście)

Środki zawierające naturalną 
pyretrynę:

Insektycyd (zwalcza mszyce)

Szare mydło (mydło 
potasowe)

Coraz  bardziej  widoczne  i  popularne  w  ekologicznym  rolnictwie  staje  się 

wykorzystanie biologicznych metod zapobiegania szkodnikom. Na plantacje truskawek 

próbuje się wprowadzać drapieżne roztocza z rodziny dobroczynkowatych.  W pobliżu 

plantacji zakłada się budki lęgowe dla ptaków, żywiących się owadami. Problemem na 

plantacjach mogą być gryzonie, które w ściółkach organicznych znajduję dobre miejsca 

do  życia.  Stwarza  to  dużo  problemów.  Gryzonie  zwalcza  się  za  pomocą  pułapek 

rurowych.  Bardzo  problematyczne  jest  również  odstraszanie  ptaków,  zwłaszcza 

z rodziny  krukowatych,  które  na  plantacjach  wczesnych  odmian  czynią  znaczne 

szkody. Skuteczną metodą jest instalowanie specjalnej aparatury generującej dźwięki 

przerażonych ptaków. Są to jednak duże koszty – ale w ogólnym bilansie, zwłaszcza na 

dużych plantacjach nastawionych na produkcje wczesnych truskawek warto ponieść. 

3   Uprawa roślin jagodowych metodami ekologicznymi, praca zb. Pod red. Z.S. Grzyba, Radom 2004, 
s. 22; Opisy różnego rodzaju środków w: Wolfgan Neuerburg, Susanne Padel, Rolnictwo ekologiczne 
w praktyce, red.nauk. Urszula Sołtysiak, Warszawa 1994, s.75 - 78
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