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SKUTECZNO
W ZWALCZANIU MUCHÓWEK 

KOMENTARZ: 
Muchówki są znanym pieczarkarzom problemem jako 
patogenów a ich larwy bytujące w okrywie 
muchówek najważniejszym dla pieczarkarstwa jest ziemiórka, której 4 formy 
przedstawiono na Rys.1.  

 

a)   

Rys. 1. Formy życiowe ziemi

Środowisko uprawy pieczarek 
pieczarkarni są często otwierane
podłoża i okrywy, które w trakcie produkcji, przechowywania, transportu i nakładani
są otwarte na infekcje wtórne
wynoszone są narzędzia, sprzęt ludzie/odzie

W każdej z tych sytuacji mo
zainfekować uprawę. Cykl 
ziemiórki jest krótki (Rys.2) i pozwala na jej 
wymierny niszczący wpływ na dobrostan i 
plonowanie w trakcie cyklu produkcyjnego
Metody walki z muchówkami nie s
oczywiste ani też tanie, bezpieczne
są całkiem skuteczne. Należą
metody fizyczne poprzez maksymalne 
odizolowanie hali uprawowej, filtry 
powietrzne, lampy i muchołapki z 
wiatrakami oraz chemiczne środki 
insektycydowe, środki wabiące bą

Wszystkie wymienione metody 
oddziaływania wokół miejsca ich lokalizacji.
insektycydy, jak na przykład wycofany ostatnio z u
diflubenzuronu. 

Nieoczekiwanie stwierdzono skuteczno
gazowego dwutlenku chloru stosowaneg
rozwiązaniem idealnym, poprzez penetracj
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SKUTECZNOŚĆ GAZOWEGO ClO2  
MUCHÓWEK - JAJ, LARW I OWADÓW DOROSŁYCH

 znanym pieczarkarzom problemem jako źródło rozprzestrzeniania zarodników 
patogenów a ich larwy bytujące w okrywie żerując uszkadzają grzybnię

niejszym dla pieczarkarstwa jest ziemiórka, której 4 formy 

   

  b)   c)   

iemiórki, - a) jaja,  b) larwa,  c) poczwara i  d) owad doros

pieczarek nie jest wyizolowane od otoczenia, gdyż
otwierane. Z zewnątrz przemieszczane są do hal uprawowych 

w trakcie produkcji, przechowywania, transportu i nakładani
na infekcje wtórne. Wprowadzana jest woda technologiczna oraz w

ęt ludzie/odzież i obuwie. 
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owanie w trakcie cyklu produkcyjnego. 
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, bezpieczne oraz nie 
całkiem skuteczne. Należą do nich 

metody fizyczne poprzez maksymalne 
odizolowanie hali uprawowej, filtry 
powietrzne, lampy i muchołapki z 

środki  Rys. 2. Cykl życiowy ziemiórki

ące bądź odstraszające a także łączenie tych metod i 

Wszystkie wymienione metody i środki posiadają jednak fizycznie ograniczony obszar 
oddziaływania wokół miejsca ich lokalizacji. Coraz bardziej ograniczane s
insektycydy, jak na przykład wycofany ostatnio z użytkowania Dimilin i inne 

Nieoczekiwanie stwierdzono skuteczność przeciwko wszystkim formom życiowym ziemiórki
loru stosowanego w stężeniach dezynfekcyjnych

zaniem idealnym, poprzez penetrację całego obszaru pieczarkarni 
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JAJ, LARW I OWADÓW DOROSŁYCH  

ródło rozprzestrzeniania zarodników 
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d) 

d) owad dorosły 

nie jest wyizolowane od otoczenia, gdyż pomieszczenia 
 do hal uprawowych materiały 
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podczas dezynfekcji pieczarkarni 
muchówkami w trakcie cyklu upraw
nałożeniu podłoża i okrywy na półki oraz jeszcze ewentualnie dodatkowo po wlaniu pierwszej 
wody. 

Celem przeprowadzonego badania był
- w stosunku do głównych form ż
- przeprowadzonej w warunkach laboratoryjnych

OPIS DOŚWIADCZENIA. 

Sprzęt i materiały:   
− Układ doświadczalny zaprojektowany 

i zrealizowany przez MEXEO (Rys.3).
− Stosowane preparaty ClO2

ARMEX 5 różowy, MEXACID 
− Materiał biologiczny w postaci owadów 

dorosłych, larw i jaj pochodził z hodowli PGU 
InHort w Skierniewicach. 
 

Warunki do świadczenia: 
− Bilansowe stężenie ClO2: 1000 ppm (m/m).
− Czas ekspozycji 120 min. 
− Wilgotność względna >80%.
− Wymuszona wewnętrzna cyrkulacja powietrza.

 
Sposób kontroli fitosanitarnej:

Badania przeżywalności prowadzono poprzez obserwacj
 

WYNIKI POMIARÓW: 
 
Obiekty badane: 

a. Jaja muchówek – 12 sztuk, w okrywie torfowej
b. Larwy muchówek – 12 sztuk, 
c. Osobniki dorosłe muchówek 

 
Wyniki obserwacji: 

a. Jaja muchówek – 12 sztuk martwe
b. Larwy muchówek – 4 sztuki martwe, 8 sztuk 
c. Osobniki dorosłe muchówek 

 
WNIOSKI: 
1. Podczas ekspozycji na gazowy ClO

owady dorosłe oraz jaja ziemiórki 
2. W warunkach ekspozycji 120 minut w st

zakopują się w okrywie. Larwy na powierzchni okrywy nie prze
 

3. Skuteczną dezynfekcję gazowym ClO
pieczarkarni do 3 dni od czasu otwarcia hali w celu nało
aby nie dopuścić do utworzenia larw, które mog
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dezynfekcji pieczarkarni w krytycznych momentach podatnoś
muchówkami w trakcie cyklu uprawowego pieczarki, to jest po wyrzutce

a i okrywy na półki oraz jeszcze ewentualnie dodatkowo po wlaniu pierwszej 

badania była ocena skuteczności dezynfekcji gazowym ClO
form życiowych ziemiórki  

w warunkach laboratoryjnych. 

wiadczalny zaprojektowany  
i zrealizowany przez MEXEO (Rys.3). 
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Materiał biologiczny w postaci owadów 
dorosłych, larw i jaj pochodził z hodowli PGU 
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Rys.3. 
Układ komory doś
kontrolowanego gazowania ClO

Sposób kontroli fitosanitarnej: 
ści prowadzono poprzez obserwację makroskopow

12 sztuk, w okrywie torfowej. 
12 sztuk, w okrywie torfowej. 

sobniki dorosłe muchówek – 50 sztuk, w komorze esykatora 12 dm

12 sztuk martwe. 
4 sztuki martwe, 8 sztuk żywe (zakopane w okrywie).

sobniki dorosłe muchówek – 50 sztuk martwe. 
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ziemiórki nie przeżywają. 
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pieczarkarni do 3 dni od czasu otwarcia hali w celu nałożenia podłoża i okrywy na półki, 

 do utworzenia larw, które mogą przeżyć gazowanie w 
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a i okrywy na półki oraz jeszcze ewentualnie dodatkowo po wlaniu pierwszej 

dezynfekcji gazowym ClO2  

 
Rys.3.  
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kontrolowanego gazowania ClO2. 
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