


INFO

webinar jest nagrywany

nagranie wideo, prezentacja oraz materiały dodatkowe będą dostępne 
na stronie: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-
europejskie/bloom/

Q&A – pytania i odpowiedzi odbędą się w drugiej części webinaru, 
pytania zadajemy w czacie używając funkcji „zadaj pytanie” ☺

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/bloom/


Biologiczna ochrona roślin

Dr hab. Anna Gorczyca, prof. UR
Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie



Czym jest biogospodarka?

To zastosowanie biotechnologii, 
bioprocesów i bioproduktów w celu 

tworzenia dóbr i usług, to działalność 
wspierająca rozwój zrównoważony, czyli 

trwały mający na celu dobro środowiska i 
przez to dobro przyszłych pokoleń.



Niezależnie od skali uprawy w ochronie roślin sprawą 
pierwszorzędną jest profilaktyka. Rośliny w dobrej 
kondycji, tak jak inne organizmy, wykazują wyższą 
odporność i lepiej radzą sobie z agrofagami.

Kilka zasad, które o tym decydują:

→ interakcja między rośliną a środowiskiem ma kluczowe znaczenie 
dla jej zdrowia

→ monokultury są bardziej narażone na agrofagi, a bioróżnorodność 
zapewnia zrównoważoną interakcję

→ dobrze zarządzany ekosystem może być skutecznym sposobem 
ochrony roślin

→ odmiana (genotyp) rośliny decyduje o podatności na agrofagi



Zgodnie z wymaganiami
światło
temperatura
woda

Składniki pokarmowe
Prawo minimum

Prawo malejących przyrostów plonu
Prawo maksimum
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Działanie
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naturalnych
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Ochrona chemiczna - zagrożenia

uodparnianie się 
agrofagów

utrata skuteczności 

zmniejszanie 
bioróżnorodności 

zanieczyszczenie
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Alternatywa – to obowiązujące prawo

Obowiązująca obecnie Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ma na celu dążenie do 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
chemicznych, zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia 
ludzi wynikających z ich stosowania oraz 
promowanie integrowanej ochrony roślin oraz 
innych alternatywnych, bezpiecznych metod 
ochrony upraw we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.



Ochrona biologiczna - korzyści

populacja agrofagów
poniżej progu 
szkodliwości

zwiększamy 
bioróżnorodność 

eliminujemy 
potencjalne 

zanieczyszczenia

w
 p

ersp
ektyw

ie w
zro

st ilo
ści i jako

ści p
lo

n
u

n
at

u
ra

ln
a 

ró
w

n
o

w
ag

a 
b

io
lo

gi
cz

n
a 

 w
sp

ie
ra

n
a

sp
ad

ek
 p

o
zo

st
ał

o
śc

i w
 ła

ń
cu

ch
ac

h
 t

ro
fi

cz
n

yc
h



Biologiczna ochrona roślin

→ochrona organizmów pożytecznych - protekcja

→celowe stosowanie związków lub organizmów 
do zwalczania agrofaga – interwencja, 
introdukcja





Biologiczna ochrona roślin
Protekcja (ochrona) organizmów pożytecznych
→ dobra kondycja gleby to warunek podstawowy i niezbędny, 

bioróżnorodność organizmów w glebie decyduje o zdrowiu 
roślin 

→ stwarzaniu możliwie najbardziej korzystnych warunków 
bytowania, rozwoju, zimowania

→ umożliwienie żerowania i rozwoju w warunkach optymalnych

→ nieniszczenie wskutek zabiegów uprawowych i chemicznych



Biologiczna ochrona roślin

Przykłady działań:
→ w przypadku pożytecznych mikro i  makroorganizmów glebowych ważna 

jest zawartość materii organicznej i unikanie wprowadzania do gleby 
substancji toksycznych

→ bogata roślinność w otoczeniu pól – bioróżnorodność roślin sprzyja 
bioróżnorodności innych organizmów

→ urządzenia lub instalacje wspomagające rozwój pożytecznych zwierząt np. 
zakładanie skrzynek lęgowych dla ptaków, ustawianie w polach żerdzi 
ułatwiających drapieżnym ptakom polowanie

→ wysiewanie roślin miododajnych, ochrona zapylaczy!

→ stosowanie selektywnych pestycydów chemicznych tylko w okresie kiedy 
liczebność wrogów naturalnych jest mała



Ptaki zjadają 450 - 550 mln ton owadów rocznie!

Naukowcy oceniają, że jest to 20 kwadrylionów osobników.
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→ alternatywne źródła pożywienia 
(pyłek, nektar, inne stawonogi)

→ schronienia (na czas 
przezimowania i do składania jaj)

Szkodniki czują się dobrze w monokulturach..

a owady pożyteczne potrzebują więcej



Siew i sadzenie wielu różnych roślin, szczególnie kwitnących 
zapewnia źródło pożywienia owadom pożytecznym i zapewnia 

aktywność wrogów naturalnych szkodników roślin

np. nasadzenia kopru, kolendry, kminku stanowią ciągłe źródło cennych kwiatów



bazylia pospolita
Ocimum basilicum

wrotycz pospolity Tanacetum 
vulgare

wawrzyn szlachetny, laur, 
Laurus nobilis

bylica piołun
Artemisia absinthium

lawenda wąskolistna
Lavandula angustifolia

palczatka szlachetna 
Cymbopogon nardus

Liczne rośliny mają właściwości repelentne względem szkodników 
kilka przykładów



„Hotele” dla owadów są miejscem gdzie owady pożyteczne mogą 
bezpiecznie zimować



Alternatywą dla syntetycznych 
chemicznych pestycydów są bioprodukty



Jeżeli musimy zwalczać



Spektrum działania biologicznych środków ochrony roślin

Bioinsektycydy

do zwalczania 
owadów 

uszkadzających 
rośliny 

zawierające 
mikroorganizmy 

lub związki 
entomopatogenne

przykład: 
owadobójcza 

bakteria Bacillus
thuringiensis

Bioakarycydy

do zwalczania 
roztoczy 

uszkadzających 
rośliny

przykład: 
drapieżny 

roztocz 
dobroczynek
szklarniowy 
Phytoseiulus

persimilis

Bionematocydy

wykorzystywane 
do zwalczania 

nicieni 
fitofagicznych

przykład: 
bakteria Bacillus

firmus

Biofungicydy

wykorzystywane 
do zwalczania 

grzybów 
powodujących 
choroby roślin 

przykład: grzyby 
antagonistyczne 

z rodzaju 
Trichoderma

Bioherbicydy

wykorzystywane 
do zwalczania 

chwastów 

przykład: 
związek 

pochodzenia 
roślinnego 

sarmentyna

Biobakteriocydy

wykorzystywane 
do zwalczania 

bakterii 
powodujących 
choroby roślin 

przykład: 
lipopeptydy
wytwarzane 

przez bakteriaę
Bacillus subtilis

Biowirusocydy

do zwalczania 
wirusów 

powodujących 
choroby roślin 

przykład: tzw. 
słaby szczep 
wirusa żółtej 

mozaiki cukinii 
ZYMV – WK



Biochemikalia – chemiczne informatory owadów - feromony

Zakłócanie rozmnażania owadów 
szkodliwych

Monitoring - wykrywanie 
obecności i liczebności

Masowe odławianie owadów 
szkodliwych



Biochemikalia – związki pochodzenia roślinnego

Związki pochodzenia roślinnego działające jak pestycydy 
dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym:

→ azadirachtina z Azadirachta indica (miodla indyjska) - owadobójczy

→ olejki roślinne (np. olejek miętowy, sosnowy, kminkowy) - owadobójczy, 
roztoczobójczy, grzybobójczy oraz środek ograniczający kiełkowanie

→ pyretryny z roślin należących do rodzaju złocień Chrysanthemum
(Pyrethrum) lub wrotycz (Tanacetum), a szczególnie gatunku wrotycz 
dalmatyński- owadobójczy

→ kwasyna - z drewna drzew tropikalnych Quassia amara (gorzkla właściwa) i 
Picrasma excelsa z rodziny biegunecznikowate - owadobójczy

→ rotenon – z krzewów Derris, Lonchocarpus i Tephrosia - owadobójczy



Związki pochodzenia roślinnego  - azadirachtina jako 
biopestycyd, suplement diety, kosmetyk



Związki pochodzenia roślinnego  - olejki eteryczne

Kompleksowy środek owadobójczy, 
grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na 
mieszance naturalnego, tłoczonego na 
zimno olejku pomarańczowego

Olejek pomarańczowy działający jako  
insektycyd, akarycyd oraz fungicyd w 
formie mikroemulsji o działaniu 
kontaktowym, przeznaczony do 
zwalczania szkodników o miękkiej 
budowie ciała. Działanie grzybobójcze 
polega na wysuszeniu ścian 
komórkowych grzybni i zarodników



Związki pochodzenia roślinnego  - pyretryny

Środek owadobójczy do zwalczania 
licznych szkodników kłująco-ssących 
(mszyce, mączliki), jak i gryzących (stonka 
ziemniaczana) oraz przędziorków.

Pyretryny początkowo działają 
paraliżująco, a następnie szkodniki giną.

Dodatkowo olej rzepakowy działa na 
drodze fizycznej, na powierzchni ciała 
szkodnika tworzy film powodujący 
uduszenie się owadów i roztoczy.



Sposoby i przykłady samodzielnego wykonywania 
pestycydów pochodzenia roślinnego

→ wyciąg roślinny (dla ekologów również nastój) - świeże lub suszone ziele 
zalewa się zimną wodą i zostawia na około 12-24 godziny, aż do wytworzenia 
lekkiej pianki. Przecedzony wyciąg najlepiej użyć tego samego dnia, gdyż po 
tym czasie następuje jego fermentacja - starszy niż jeden dzień wyciąg można 
pozostawić do całkowitego przefermentowania

→ odwar otrzymujemy zalewając świeży lub wysuszony materiał roślinny zimną 
wodą na 24 godziny. Po tym czasie odwar należy podgrzać do wrzenia i 
stosować po wystudzeniu

→ wywar otrzymujemy tak jak odwar z tym, że po 24 godzinach gotujemy 20 -
30 minut

→ napar świeże lub suszone rośliny zalewamy wrzącą wodą i pozostawiamy pod 
przykryciem jakieś 20-30 minut, aż wystygną. Napar, podobnie jak wyciąg, 
musimy wykorzystać jeszcze tego samego dnia 

https://pl.wikibooks.org/wiki/Ekoogrodnictwo



Sposoby i przykłady samodzielnego wykonywania 
pestycydów pochodzenia roślinnego

→ gnojówka - 1 kilogram świeżego ziela zalewamy 10 litrami zimnej wody, 
najlepiej deszczowej. Naczynie może być drewniane, kamionkowe lub 
plastikowe, nie wolno jednak używać naczyń metalowych. Fermentacja ziela 
powinna odbywać się w warunkach tlenowych, z tego względu gnojówkę 
musimy przynajmniej raz dziennie dokładnie wymieszać. Naczynie z 
preparatem przykryć należy siatką, zapobiegającą topieniu się owadów lub 
nawet małych ssaków, ale taką, która zapewnia swobodny przepływ 
powietrza. Podczas fermentacji wydzielać się będzie nieprzyjemny zapach, 
który można złagodzić dodając 200-400 g mączki skalnej. Cały proces 
fermentacji trwa w zależności od pogody około 2 do 4 tygodni (w wyższej 
temperaturze przebiega szybciej), a jego zakończenie można rozpoznać po 
klarowności preparatu, który przestaje się pienić 

https://pl.wikibooks.org/wiki/Ekoogrodnictwo



Pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica



Preparat/rozcieńczenie Działanie Stosowanie 

Gnojówka nierozcieńczona 
przyspiesza rozkład materii 
organicznej 

polewać wielokrotnie kompost 

Gnojówka 1:10-20 wzmaga wzrost roślin 
polewać glebę i opryskiwać rośliny w okresie 
wegetacji 

Gnojówka 1:10-20 
zapobiega chorobom grzybowym i 
szkodnikom 

polewać glebę wczesną wiosną po mrozach 

Gnojówka 1:20 chlorozy, mszyce, przędziorki opryskiwać rośliny przed ruszeniem pąków 

Gnojówka fermentująca 
1:50 (4-5 dniowa) 

mszyce, tarczniki, miseczniki, 
przędziorki 

opryskiwać zwłaszcza drzewa owocowe 
trzykrotnie w ciągu 10 dni przed tworzeniem 
się pąków i kwiatów. 

Wyciąg nierozcieńczony (1 
kg świeżych lub 200 g 
suchych roślin na 10 l wody) 

mszyce, przędziorki 
opryskiwać rośliny zapobiegawczo i w czasie 
pojawu szkodników 

Wywar 1:5 (proporcje jak 
dla wyciągu) 

chowacze łodygowe, chowacz 
szczypiorak 

opryskiwać rośliny wczesną wiosną 

Napar 1:3 (proporcje jak dla 
wyciągu) 

przy zmieszaniu w 1/3 z bylicą 
piołunem lub wrotyczem chroni 
przed pachówką strąkóweczką

opryskiwać rośliny co dwa tygodnie przez trzy 
dni podczas pojawienia się owadów 

Przepisy na domowe pestycydy z pokrzywy

https://pl.wikibooks.org/wiki/Ekoogrodnictwo



Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) to bardzo popularna roślina ruderalna na terenie 
całego kraju. Zapach wrotyczu, przypominający zapach kamfory, skutecznie odstrasza 
owady. Z tego też względu jest używany jako repelent do odstraszania much, mrówek i moli, 
również komarów i kleszczy. Odwar z ziela nadaje się do ekologicznego zwalczania stonki 
ziemniaczanej i mszyc.



Bylica piołun (Artemisia absinthium L.) zwyczajowo nazywana także piołunem, psią rutą, 
absyntem, wermutem. Dawniej dodawano wyciągów z piołunu do atramentu, by uchronić 
bardzo drogie wówczas książki przed myszami i owadami, a w pasiekach sadzono piołun dla 
zapobiegania chorobom pszczół. Jest używany do odstraszania moli. Bardzo bogaty w 
związki aktywne, również w tujon, ale też olejki eteryczne i glikozydy.



Jeżeli musimy zwalczać



Jeżeli musimy zwalczać – wykorzystanie wirusów

Obecnie wirusy są wykorzystywane do zwalczania szkodliwych owadów 
(granulowirusy lub wirusy jądrowej poliedrozy) i bakterii chorobotwórczych 
(bakteriofagi np. do zwalczania Pseudomonas syringae jednego z 
najgroźniejszych bakteryjnych patogenów roślin lub Erwinia amylovora
powodującej zarazę ogniową). Wirusy wykazują specjalizację – są w stanie 
zabijać komórki jedynie własnych specyficznych żywicieli.
W Polsce dysponujemy bioinsektycydami zawierającymi  granulowirusa do 
zwalczania owocówki jabłkóweczki lub zwójki siatkóweczki.



Jeżeli musimy zwalczać – wykorzystanie bakterii

Najważniejsza grupa mikroorganizmów w biologicznej ochronie 
roślin. Biopestycydy na bazie bakterii zdominowały rynek, a 
dotyczy to właściwie tylko jednego gatunku o nazwie Bacillus
thuringiensis. Bakteria ta była wykorzystywana do zwalczania 
szkodliwych owadów we Francji już w 1938 r. Produkcja 
preparatów z Bt jest obecnie powszechna. Produkowane są przez 
wiele firm pod różnymi nazwami handlowymi i stanowią globalnie 
ponad 90% biopestycydów.

Bacillus thuringiensis to bakteria, która jest też wykorzystywana w 
transformacji genetycznej roślin (GMO) do tworzenia odmian 
transgenicznych odpornych na owady.

Na rynku pojawiają się też obecnie liczne biopestycydy na bazie 
bakterii do zwalczania chorób roślin.



Bioinsektycydy z Bacillus thuringiensis w Polsce



Biopestycydy z Bacillus amyloliquefaciens do zwalczania suchej 
zgnilizny kapustnych i pchełki rzepakowej lub szarej pleśni



Biopestycyd z Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do 
zwalczania rizoktoniozy ziemniaka



Biopestycyd z Bacillus subtilis szczep QST 713 przeciwko
chorobom grzybowym oraz bakteryjnym np. do zwalczania szarej 
pleśni, alternariozy, raka bakteryjnego drzew owocowych, zarazy 

ogniowej, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej



Bakterie w glebie indukują odporność i konkurują
z fitopatogenami



Bakterie w glebie stymulują rozwój korzeni



Bakterie w bioproduktach wspierające odporność i rozwój roślin



Jeżeli musimy zwalczać - wykorzystanie grzybów



Bioinsektycydy zawierające grzyby

Grzyby owadobójcze (entomopatogeniczne) to gatunki wykazujące w swym 
rozwoju właściwości chorobotwórcze lub bezpośrednie zależności troficzne o 
charakterze pasożytniczym względem żywych osobników stawonogów (owadów i 
pajęczaków). W Polsce w rejestrze środków znajdujemy dwa bioinsektycydy do 
zwalczania mączlików, wciornastków i przędziorków.



Biopestycydy zawierające grzyby
Czy choroby grzybowe można zwalczyć grzybami?

Grzyby Aureobasidium pullulans
do zwalczania zarazy ogniowej, 
gorzkej zgnilizny, szarej pleśni, 
sinej pleśni (mokrej zgnilizny), 
brunatnej zgnilizny, antraknozy

Grzyb Coniothyrium minitans
zastosowany doglebowo 
działa na przetrwalniki 
grzybów z rodzaju Sclerotinia
(spr. zgnilizny twardzikowej) 
powodując ich wyniszczenie, 
rozpadanie się 

Organizm grzybopodobny Pythium
oligandrum poprzez rozkład 
enzymatyczny, stymulując 
jednocześnie mechanizmy 
odpornościowe chronionej rośliny, 
poprzez wprowadzenie do nich 
fitohormonów oraz fosforu i 
cukrów zwalcza patogeny 
pochodzenia glebowego 
powodujące fytoftorozę, zgorzel 
podstawy łodygi, fuzariozę, 
zgniliznę twardzikową



Biopestycydy zawierające grzyby
Grzyb Gliocladium catenulatum
powstrzymuje rozwój czarnej zgnilizny 
zawiązków i pędów roślin dyniowatych, 
szarej pleśni na truskawce, pomidorze i 
roślinach ozdobnych, jak również 
chorób odglebowych wywołanych przez 
organizmy grzybopodobne rodzaju 
Pythium i Phytophthora, grzyby rodzaju 
Rhizoctonia i Fusarium

Zarodniki pożytecznego grzyba Trichoderma harzianum po wykształceniu 
grzybni, która pokrywa korzenie roślin, chroni je przed licznymi 
patogenami np. : Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia. Dodatkowo 
grzyb ten wspomaga wzrost roślin, a szczególnie proces rozwoju korzeni i 
części nadziemnych



Trichoderma



Jeżeli musimy zwalczać – wykorzystanie 
makroorganizmów

W biologicznej ochronie roślin wykorzystywane jest zjawisko parazytyzmu –
pasożytnictwa, które powoduje śmierć szkodników i  drapieżnictwa. Dwie 
najpopularniejsze w zastosowaniu praktycznym grupy parazytoidów to nicienie 
owadobójcze i pasożytnicze błonkówki, które składają jaj do ciała owadów 
szkodliwych. Zjawisko drapieżnictwa wykorzystywane w ochronie roślin to 
zwalczanie fitofagicznych roztoczy i szkodliwych owadów.

Owadobójcze nicienie Pasożytnicze 
błonkówki

Drapieżne owady



Biopestycydy zawierające nicienie owadobójcze



Biopestycydy zawierające pasożytnicze błonkówki



Biopestycydy zawierające pasożytnicze błonkówki



Biopestycydy zawierające drapieżniki



Biopestycydy zawierające drapieżniki



Biopestycydy zawierające drapieżniki



Podsumowanie
Obecnie rynek bioproduktów, również w Polsce, stale wzbogaca 
się o nowe efektywne środki do zwalczania agrofagów, które są 
proekologiczną alternatywą dla syntetycznych pestycydów 
chemicznych. Przyczynia się do tego rozwój biotechnologii i 
technik molekularnych oraz świadomość producentów, 
konsumentów i decydentów o zagrożeniach jakie stwarza 
nieracjonalne stosowanie chemii w rolnictwie.

Pamiętajmy jednak, że wszystkie organizmy namnażane w 
laboratoriach pochodzą ze środowiska. Pamiętajmy o tym, że sami 
możemy je chronić i wspomagać w rozwoju.

Dbając o środowisko przyczyniamy się do zrównoważonego 
rozwoju naszej planety.



Dziękuję za uwagę
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