Precyzyjny System Monitoringu i Sygnalizacji chorób
w uprawach roślin jagodowych
W technologii upraw roślin jagodowych ważnym i niezwykle trudnym elementem jest ochrona roślin
przed organizmami szkodliwymi, głównie patogenami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Zbyt późno
wykonany zabieg ochronny lub niewłaściwa identyfikacja patogena skutkuje obniżeniem jakości plonów,
a w konsekwencji przyczynia się do strat finansowych dla samych rolników.

Choroba rośliny jest złożonym i długotrwałym procesem biologicznym, który zależy od trzech
elementów działających na siebie w określonym czasie: patogena, rośliny gospodarza i warunków środowiska.
W czasie choroby patogen i gospodarz działają wzajemnie na siebie, ulegają zmianom i w tym czasie stanowią
pewną całość.

W przebiegu procesu chorobowego wyróżnia się fazy:


infekcja (zakażenie)



inkubacja (wylęganie)



choroba właściwa (symptomacja)



śmierć rośliny lub jej wyzdrowienie.

Spośród wymienionych faz największe znaczenie ma infekcja. Fot. 1. Grzybnia i strzępki konidialne na powierzchni
rośliny (źródło:https://pl.wikipedia.org)

Jest to okres od zetknięcia się patogena z rośliną do nawiązania
z nią kontaktu pasożytniczego, czyli pierwszego pobrania pokarmu z rośliny. Do zakażenia rośliny potrzebna
jest odpowiednia ilość materiału infekcyjnego, a więc zarodników czy strzępek grzyba lub komórek bakterii,
tzw. propagul.
Przebieg infekcji zależy w dużym stopniu od warunków środowiska, ponieważ większość tej fazy patogen
spędza jeszcze poza rośliną. Obecność wody i czas, w którym jest ona dostępna decyduje o tym czy zarodniki
skiełkują oraz o ich liczebności. Wysoka wilgotność powietrza również sprzyja infekcji i w przypadku niektórych
gatunków grzybów może umożliwiać ich wzrost nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do wody. Temperatura ma
istotne znaczenie dla długości trwania infekcji. Jeżeli w danej temperaturze czas zwilżenia liści jest
wystarczająco długi, aby dokonała się infekcja, mówimy wtedy o okresie krytycznym, w którym należy
rozpocząć zabiegi ochronne zwalczające danego patogena.

Do zwalczania chorób roślin stosuje się środki różniące się sposobem działania oraz mobilnością w roślinie.
Dotychczasowa strategia ochrony roślin opiera się na wykonywaniu zabiegów:

•

profilaktycznych w cyklicznych terminach lub przed spodziewanym zagrożeniem - działanie tych
preparatów polega na inaktywacji inokulum (zarodników i strzępek grzyba lub komórek bakterii) przed
dalszym rozwojem przy zastosowaniu preparatów o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym,

•

interwencyjnych, bezpośrednio po zakażeniu lub wystąpieniu pierwszych widocznych objawów
chorobowych najczęściej przy wykorzystaniu preparatów o działaniu systemicznym.

Dostępna jest jeszcze trzecia możliwość ochrony roślin przed patogenami w oparciu o dane ze stacji
meteorologicznych oraz wykorzystaniu modeli matematycznych w celu precyzyjnego ustalenia momentu
infekcji.

Fot. 2-3. Mechanizm działania systemu Precyzyjnego Doradztwa Agro Smart Lab Sp. z o.o. na bazie urządzeń firmy Metos Polska oraz
stacja meteorologiczna zainstalowana w uprawach truskawek pod osłonami

Precyzyjny System Monitoringu i Sygnalizacji chorób w uprawach roślin oparty jest o dane ze stacji
meteorologicznych, które przesyłają informacje o temperaturze powietrza, temperaturze gleby, wilgotności
względnej powietrza, wielkości opadów oraz czasu zwilżenia „sztucznego” liścia. Modele chorobowe zostały
opracowane przez naukowców z całego świata. Wskazują warunki, które muszą być spełnione aby nastąpił
rozwój grzyba czy bakterii. Dane z czujników stacji meteorologicznej spływają do systemu i są nanoszone na
model chorobowy. Po spełnieniu odpowiednich warunków, model

dokładnie wskazuje poziom ryzyka

wystąpienia infekcji chorobowej (Fot. 2-3). Informacje pochodzące z systemu pozwalają na wykonanie zabiegu
ochronnego w optymalnym terminie i świadome podjęcie decyzji czy zabieg należy wykonać, czy też
zrezygnować z niego. Dzięki temu można wyeliminować nadmierne, niepotrzebne zużycia środków ochrony
roślin.

KORZYŚCI PRECYZYJNEGO SYSTEMU MONITORINGU ORAZ SYGNALIZACJI CHORÓB:
 Monitorowanie zagrożeń 24 godziny/ dobę
 Informacja o infekcji patogena na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych
 Lepsza jakość plonów
 Ograniczenie kosztów ochrony
 Bezpieczniejszy produkt

MONITORING CHORÓB W UPRAWACH TRUSKAWEK - maj 2019 r.
Dzięki danym przesyłanym ze stacji meteorologicznej rozmieszczonej w regionie lubelskim w uprawie
truskawek stwierdzono, iż ryzyko wystąpienia infekcji grzybowych w drugiej połowie maja było wysokie i przez
kilka dni utrzymywało się na poziomie 100% (Ryc. 1-3).
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Ryc. 1. Ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea) w maju 2019 roku
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Ryc. 2. Ryzyko wystąpienia infekcji antraknozy truskawki (Colletotrichym acutatum) w maju 2019 roku

Korzystając z wskazań modeli chorobowych można ograniczyć starty na etapie uprawy stosując ochronę
w okresach wysokiego ryzyka infekcji, jeszcze zanim pojawią się objawy chorobowe.

Agro Smart Lab Sp. z o.o. przy współpracy z firmą Metos proponuje rozszerzoną usługę monitoringu
i sygnalizacji infekcji chorobowych poprzez wybór najlepszych na polski rynku, sprawdzonych modeli oraz
ich interpretację. Dane te są zbierane w czytelny i prosty pakiet informacyjny, który jest wysyłany codziennie
rano w formie e-maila do rolnika.

Pakiet informacyjny zawiera:
1. Pełną informację o występujących infekcjach chorobowych na poszczególnych gatunkach roślin z dnia
poprzedniego (Tab. 1).
Gatunek

Choroba

Wartość

Poziom

Truskawka

Antraknoza owoców

47%

Niskie zagrożenie

Truskawka

Bakteryjna kanciasta
plamistość liści

17%

Brak zagrożenia

Truskawka

Biała plamistość liści

17%

Brak zagrożenia

Truskawka

Mączniak prawdziwy

0%

Brak zagrożenia

Truskawka

Szara pleśń

100%

Alarm

Truskawka

Skórzasta zgnilizna owoców

0%

Brak zagrożenia

Tab. 1. Informacja o występujących infekcjach chorobowych truskawki z poprzedniego dnia – 01.06.2019

Ryzyko infekcji %

2. Informacje o przebiegu infekcji chorobowej w formie graficznej do 30 dni wstecz
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Ryc. 3 Ryzyko wystąpienia infekcji białej plamistości liści (Mycosphaerella fragariae) w maju 2019 roku w miejscowości Wola
Różaniecka

3. Profesjonalną
prognozę

7-dniową

pogody,

która

zawiera informację o:
 temperaturze powietrza,
 opadach,
 zachmurzeniu,
 tzw. wskaźnik okna oprysku
(informuje

o

warunkach

atmosferycznych w czasie których
oprysk jest zalecany/niezalecany),
 ewapotranspiracji,
 wilgotności względnej powietrza,
 prędkości i kierunku wiatru (Ryc. 4).

Ryc. 4. Okno prognozy pogody

4. Dane ze stacji meteorologicznej dotyczące pomiarów: temperatury powietrza, temperatury gleby,
wielkości opadów oraz długości zwilżenia sztucznego liścia (Ryc. 5-7).
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Ryc. 5. Temperatura gleby i powietrza w maju 2019 roku w miejscowości Wola Różaniecka
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Ryc. 6. Suma opadów oraz wilgotność względna powietrza w maju 2019 w miejscowości Wola Różaniecka
długość okresu zwilżenia liścia [h]
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Ryc. 7. Długość okresu zwilżenia sztucznego liścia w maju 2019 roku w miejscowości Wola Różaniecka

Monitoringiem i sygnalizacją chorób objęte są rośliny takie, jak:


truskawka: szara pleśń, mączniak rzekomy, antraknoza owoców, biała plamistość liści, skórzasta
zgnilizna owoców, kanciasta plamistość liści



malina i jeżyna: antraknoza owoców, antraknoza pędów, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy,
rdza, szara pleśń



agrest i porzeczka: antraknoza pędów, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń



borówka wysoka: antraknoza owoców, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń



winorośl: antraknoza winorośli, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń.

Pełną ofertę gatunków roślin, dostępnych modeli chorobowych oraz regionów objętych monitoringiem
można odnaleźć na stronie internetowej www.agrosmartlab.com, e-mail: info@agrosmartlab.com

