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IMPACT OF MULCHES ON DISEASES AND INSECTS OCCURRENCE IN 
ORGANIC SWEET PEPPER CULTIVATION 

 

Summary 
 

The results of two- year experiments (2007-2008) conducted at Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice are 
presented. The aim of research was to evaluate the effect of growing method and plots mulching on the diseases and insects 
occurrence in sweet pepper cultivation. The examined methods were organic and conventional one and mulching with fresh 
cut red clover or black polypropylene. The control object was not covered. In organic pepper a seven- year crop rotation 
was applied and in conventional a three-year. In both years of research plants on conventional field suffered from soil 
borne diseases caused by Fusarium annum, Pythium sp. and Rizoctonia solani. In organic cultivation there were no signs of 
plant diseases. As a result lower marketable and total yield of fruits was obtained from conventional cultivation as com-
pared to the organic .Mulching with fresh cut red clover and black polypropylene mulch reduced share of fruits with blos-
som-end-rot (BER). Besides the fresh cut cover decreased Aphids occurrence on plants in both cultivation systems. More 
infested plants and higher number of insects per plant were found on conventional field.  
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WP�YW �CIÓ�KOWANIA NA WYST�POWANIE CHORÓB I SZKODNIKÓW  
W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE PAPRYKI 

 

Streszczenie 
 

Przedstawiono wyniki dwuletnich bada� wykonanych w latach 2007-2008 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach, 
których celem by�a ocena metody uprawy oraz �ció�kowania mi�dzyrz�dzi na wyst�powanie chorób i szkodników papryki. 
Zastosowano dwie metody uprawy: ekologiczn� i konwencjonaln�. Do �ció�kowania poletek u�yto czarnej agrow�ókniny 
oraz �wie�o �ci�tej koniczyny czerwonej, a kontrol� stanowi�y poletka nie �ció�kowane. W uprawie ekologicznej papryka ro-
s�a na polu, gdzie przez 7 lat nie uprawiano warzyw, a w uprawie konwencjonalnej przez 3 lata. W obu latach bada� ob-
serwowano wypadanie ro�lin w uprawie konwencjonalnej wywo�ane przez grzyby przenoszone z gleb� takie jak: Fusarium 
annum, Pythium sp. i Rizoctonia solani. W uprawie ekologicznej nie stwierdzono wypadania ro�lin. W efekcie uzyskano 
istotnie ni�szy plon handlowy i ogólny owoców z uprawy konwencjonalnej w porównaniu do ekologicznej. �ció�kowanie po-
letek �wie�o �ci�t� koniczyn� jak równie� agrow�óknin� w sposób istotny zmniejszy�o udzia� owoców z such� zgnilizn� 
wierzcho�kow� w plonie ogólnym. �ció�kowanie �wie�o �ci�t� koniczyn� ograniczy�o wyst�powanie mszyc na ro�linach 
w obu systemach uprawy. Na polu konwencjonalnym mszyce wyst�pi�y liczniej i zasiedli�y wi�cej ro�lin ni� na polu 
ekologicznym. 
S�owa kluczowe: papryka; uprawa; �ció�kowanie; gospodarstwo ekologiczne; choroby; szkodniki; badania polowe 
 
 
1. Wst�p  
 
 Ochrona ro�lin przed chorobami, szkodnikami i chwa-
stami to najtrudniejsze problemy w ekologicznej uprawie 
warzyw. Wobec braku skutecznych �rodków ochrony ro�lin 
dopuszczonych do stosowania w tym systemie uprawy wy-
korzystuje si� agrotechniczne sposoby do ograniczania cho-
rób i szkodników. Jednym z nich jest �ció�kowanie mi�dzy-
rz�dzi, którego rola polega nie tylko na ograniczaniu za-
chwaszczenia, ale tak�e na poprawie w�a�ciwo�ci fizyko-
chemicznych i warunków wodnych gleby. W warzywnic-
twie do tego celu u�ywa si� materia�ów ropopochodnych 
jak czarna folia PE czy czarna agrow�óknina PP oraz mate-
ria�ów organicznych, takich jak s�oma czy cz��ci nadziem-
ne �wie�o �ci�tych ro�lin. Te ostatnie spe�niaj� dodatkow� 
rol� wzbogacania gleby w próchnic� i sk�adniki pokarmo-
we, a przyorane po zbiorze zatrzymuj� wod� poprawiaj�c 
tym samym bilans wodny w glebie, wzbogacaj�c j� 
w próchnic�.  
 �ció�ki z ro�lin okrywowych mog� oddzia�ywa� na sto-
pie	 pora�enia uprawianych ro�lin przez niektóre choroby 

i szkodniki np. na �erowanie mszyc i innych agrofagów na 
kapu�cie brukselskiej [10]. 
 Celem omawianych bada	 by�a ocena wp�ywu �ció�kowa-
nia mi�dzyrz�dzi na wyst�powanie chorób i szkodników 
w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie papryki polowej.  
 
2. Materia� i metody 
 
 Badania prowadzono w latach 2007-2008 w Instytucie 
Warzywnictwa w Skierniewicach na ekologicznym polu 
do�wiadczalnym oraz na polu konwencjonalnym.  
 W uprawie ekologicznej papryk� odm. Roberta F1 sa-
dzono w p�odozmianie po przyoranej jesieni� mieszance 
koniczyny czerwonej z trawami, na stanowisku, na którym 
przez 7 lat nie uprawiano warzyw. W systemie konwencjo-
nalnym do�wiadczenie za�o�ono na stanowisku po mie-
szance motylkowatych ze zbo�ami stosuj�c standardowe 
nawo�enie mineralne oraz trzyletni p�odozmian. W ramach 
ka�dego systemu uprawy zastosowano �ció�kowanie ro�lin 
czarn� agrow�óknin� P-50 o gramaturze 50g
m2 oraz �wie�o 
�ci�t� koniczyn� w dawce 50 t
ha-1 �wie�ej masy. Kontrol� 
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stanowi�y poletka nie �ció�kowane. Na polu ekologicznym 
wiosn� po�ow� poletek nawieziono kompostem w dawce 
20t/ha. Obserwowano wyst�powanie chorób i szkodników 
na ro�linach podczas ca�ego okresu wegetacji oraz na owo-
cach podczas zbiorów. Owoce zbierano w okresie od ko	ca 
lipca do ko	ca wrze�nia oceniaj�c wielko�� i jako�� plonu. 
Przy ocenie chorób i szkodników pos�ugiwano si� opisami 
zawartymi w [1, 9]. Uzyskane wyniki poddano analizie wa-
riancji dla uk�adu dwuczynnikowego zale�nego, a ró�nice 
mi�dzy �rednimi okre�lono testem Newmana-Keulsa przy 
prawdopodobie	stwie � = 0,05. 
 
3. Wyniki bada� 
 
 Na polu konwencjonalnym w obu latach uprawy wkrót-
ce po posadzeniu rozsady wyst�pi�o miejscowe wi�dni�cia 
i wypadanie ro�lin wywo�ane przez grzyby odglebowe takie 
jak Fusarium annum, Pythium sp. i Rizoctonia solani.  
W pierwszym roku wypad�o �rednio 20,4% ro�lin, a w dru-
gim 18,2% (tab. 1 i 2). W uprawie ekologicznej w drugim 
roku odnotowano pojedyncze wypady. Podczas pierwszych 
zbiorów na owocach z uprawy ekologicznej stwierdzono 
objawy niedoboru wapnia. Chore owoce stanowi�y �rednio 
5,5% plonu ogólnego w pierwszym roku i 10,3% w drugim 
roku bada	 (tab. 1 i 2). W uprawie konwencjonalnej, gdzie 
ro�liny opryskiwano saletr� wapniow� uszkodze	 by�o 
znacznie mniej - 1,8% owoców. W obu latach bada	 naj-
wi�cej owoców chorych zebrano z kontroli. �ció�kowanie 
poprzez ograniczenie waha	 temperatury i wilgotno�ci pod-
�o�a poprawi�o dost�pno�� i transport wapnia w ro�linie 
i wyra�nie zmniejszy�o udzia� chorych owoców w uprawie 
ekologicznej. 
 Podczas ca�ego okresu wegetacji na poletkach obser-
wowano zagniwanie owoców wywo�ane przez bakteri� 

Ervinia carotovora pv. carotovora. Odsetek owoców 
uszkodzonych w obu latach nie przekracza� 5,4%. Najwi�k-
sze nasilenie choroby wyst�pi�o w obiektach �ció�kowa-
nych koniczyn�, która sprzyja�a zachowaniu wi�kszej wil-
gotno�ci w glebie równie� nad jej powierzchni�. 
 Pod koniec wegetacji, przy spadaj�cej noc� temperatu-
rze poni�ej 13oC i wzro�cie wilgotno�ci powietrza, na owo-
cach wyst�pi�y objawy szarej ple�ni (Botrytis cinerea). 
Wi�ksze nasilenie choroby obserwowano w roku 2008, 
w którym stwierdzono �rednio 4,2% owoców chorych 
w uprawie ekologicznej i 7,8% w konwencjonalnej.  
W pierwszym roku bada	 odpowiednie warto�ci wynosi�y 
0,8 i 4,2%. Nie stwierdzono wp�ywu �ció�kowania na wy-
st�powanie tej choroby.  
 
 W roku 2008, wkrótce po posadzeniu rozsady, na li�ciach 
papryki pojawi�y si� mszyce (tab. 3). Silniejsze pora�enie ro-
�lin obserwowano na polu konwencjonalnym, gdzie kolonie 
mszyc by�y liczniejsze, a odsetek ro�lin zasiedlonych wi�kszy 
ni� na polu ekologicznym. W uprawie konwencjonalnej kolo-
nie mszyc stwierdzono w 13,3 do 66,7% ro�lin w zale�no�ci 
od zastosowanej �ció�ki, podczas gdy w ekologicznej odpo-
wiednio od 0,0 do 26,7%. Na polu ekologicznym w wi�kszo-
�ci przypadków stwierdzano pojedyncze osobniki lub niewiel-
kie kolonie owadów. Natomiast na polu konwencjonalnym 
zw�aszcza w obiektach �ció�kowanych czarn� agrow�óknin� 
oraz w kontroli wyst�powa�y wi�ksze kolonie mszyc. Stwier-
dzono wyra�ne zró�nicowanie liczebno�ci mszyc na ro�linach 
papryki w zale�no�ci od �ció�kowania. Najmniej owadów za-
notowano na poletkach �ció�kowanych �wie�o �ci�t� koniczy-
n� od 6,7 i 13,4% zasiedlonych ro�lin. Natomiast najsilniejsze 
pora�enie w obu metodach uprawy wyst�pi�o w obiektach 
�ció�kowanych czarn� agrow�óknin� od 13,4% w ekologicznej 
uprawie z kompostem do 66,7% w konwencjonalnej.  

 
Tab. 1. Wyst�powanie chorób na ro�linach i owocach papryki uprawianej w sposób ekologiczny i konwencjonalny  
(% ro�lin i owoców pora�onych), Skierniewice, 2007  
Table 1. Diseases occurrence on plants and fruits of organic and conventional pepper (per cent of diseased plants and 
fruits), Skierniewice, 2007 
 

Metoda uprawy 
Growing method  

�ció�kowanie 
Mulching 

Chore ro�liny 
Diseased plants 

% 

Sucha zgnilizna 
wierzcho�kowa 

(BER) 

Mokra zgnilizna 
Bacterial soft rot 

Szara ple�	 
Gray mould 

Kontrola  
Check 0,0 8,1 a 2,8 c 3,6 

Koniczyna 
Red clover 0,0 4,6 bc 5,4 a 3,5 Ekologiczna z kompostem  

Organic with compost 
Agrow�óknina  
Black flies  0,0 4,9 b 1,6 c 3,1 

�rednio / Mean   5,9 0,7 3,4 
Kontrola 
Check 0,0 6,1 ab 2,9 c 2,7 

Koniczyna 
Red clover 0,0 3,9 bc 4,2 ab 3,0 Ekologiczna bez kompostu  

Organic without compost 
Agrow�óknina 
Black flies 0,0 5,0 ab 1,4 c 2,0 

�rednio / Mean   5,0 2,8 2,6 
Kontrola 
Check 12,8 2,8 c 1,3 c 0,6 

Koniczyna 
Red clover  24,0 1,0 c 3,7 b 1,2 Konwencjonalna 

Conventional  
Agrow�óknina  
Black flies  24,3 1,6 c 1,7 c 0,5 

�rednio / Mean  20,4 1,8 2,2 0,8 
 

�rednie oznaczone jednakowymi literami nie ró�ni� si� istotnie 
Numbers followed by the same letter or with no letter do not differ significantly  
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Tab. 2. Wyst�powanie chorób na ro�linach i owocach papryki uprawianej w sposób ekologiczny i konwencjonalny  
(% ro�lin i owoców pora�onych), Skierniewice, 2008  
Table 2. Diseases occurrence on plants and fruits of organic and conventional pepper (per cent of diseased plants and 
fruits), Skierniewice, 2008 
 

Metoda uprawy 
Growing method 

�ció�kowanie 
Mulching 

Chore ro�liny 
Diseased plants 

% 

Sucha zgnilizna 
wierzcho�kowa 

BER 

Mokra zgnilizna 
Bacterial soft rot 

Szara ple�	 
Gray mould 

Kontrola 
Check 0,7 13,4 2,9 8,4 

Koniczyna 
Red clover 1,7 7,1 4,9 9,4 Ekologiczna z kompostem  

Organic with compost 
Agrow�óknina 
Black flies  1,8 5,4 4,9 7,6 

�rednio / Mean  1,4 8,6 ab 4,2 8,5 
Kontrola 
Check 0,8 24,5 2,3 5,5 

Koniczyna 
Red clover 0,2 7,5 5,4 8,0 Ekologiczna bez kompostu  

Organic without compost 
Agrow�óknina 
Black flies  1,0 3,6 4,2 7,8 

�rednio / Mean   0,7 11,9 a 4,0 7,1 
Kontrola 
check 14,4 1,8 1,2 6,3 

Koniczyna 
Red clover 18,3 0,8 3,2 3,3 Konwencjonalna  

Conventional  
Agrow�óknina  
Black flies 21,9 2,8 2,5 3,1 

�rednio / Mean  18,2 1,8 b 2,3 4,2 
 

�rednie oznaczone jednakowymi literami nie ró�ni� si� istotnie 
Numbers followed by the same letter or with no letter do not differ significantly  
 
Tab. 3. Wyst�powanie mszyc na ro�linach papryki, Skierniewice 2008 
Table 3. Aphids occurrence on pepper plants, Skierniewice 2008 
 

Metoda uprawy �ció�kowanie  
Mulching 

Pojedyncze  
osobniki 

Single insects 

Kolonie 
Colony 
< 1 cm 2 

Kolonie 
Colony 

1-2 cm 2 

Kolonie 
Colony 
> 1 cm 2 

Ro�liny 
z koloniami 

Infested plants 
(%) 

Kontrola 
Check 0 1 1 0 6,7 c 

Koniczyna 
Red clover 4 0 0 0 13,4 bc Ekologiczna z kompostem 

Organic with compost  
W�óknina 
Black flies 4 4 0 0 13,4 bc 

�rednio / Mean  2,7 1,7 0,3 0 11,2 
Kontrola 
Check 0 0 0 0 0,0 c 

Koniczyna 
Red clover 2 0 0 0 6,7 c Ekologiczna bez kompostu 

Organic with no compost 
W�óknina 
Black flies 14 3 0 0 26,7 b 

�rednio / Mean  5,3 1,0 0,0 0,0 11,1 
Kontrola 
check 1 6 3 8 63,3 ab 

Koniczyna 
Red clover 4 0 0 0 13,3 cb Konwencjonalna 

Conventional  
W�óknina 
Black flies 4 6 5 5 66,7 a 

�rednio / Mean  3,0 4,0 2,7 4,3 47,8 
 

�rednie oznaczone jednakowymi literami nie ró�ni� si� istotnie 
Numbers followed by the same letter or with no letter do not differ significantly 
 
 W uprawie ekologicznej uzyskano istotnie wi�kszy plon 
owoców ni� w konwencjonalnej, co wynika�o z licznych 
wypadów ro�lin podczas wegetacji na polu konwencjonal-
nym. �redni plon handlowy wynosi� odpowiednio dla me-

tody 33,7 oraz 26,1 t/ha w pierwszym roku bada	 i 30,6 
oraz 13,2 t/ha w drugim roku. Zastosowanie kompostu 
zwi�kszy�o wysoko�� plonu ogólnego i handlowego, ale nie 
wp�yn��o na jego struktur� (tab. 4 i 5).  
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Tab. 4. Wp�yw badanych czynników na plonowanie papryki odm. Roberta F1 (Skierniewice, 2007) 
Table 4. The effect of examined factors on sweet pepper yield cv. Roberta F1 (Skierniewice, 2007) 
 

Plon handlowy 
Marketable yield 

Niehandlowy 
Non marketable 

Owoce chore 
Diseased fruit 

Plon ogólny 
Total yield Metoda uprawy 

Growing method 
�ció�ka 
Mulching t
ha-1 t
ha-1 t
ha-1 t
ha-1 
Kontrola / Check 36,1 12,3 2,2 46,2 
Koniczyna  
Red clover 35,6 11,9 3,2 44,3 

W�óknina 
Black flies  35,3 6,6 1,5 40,4 

Ekologiczna z kompostem 
Organic with compost 

�rednio mean 35,7 a 10,2 2,3 43,6 a 
Kontrola 
Check 28,6 7,5 1,0 35,1 

Koniczyna 
Red clover 31,1 6,5 1,0 36,3 

W�óknina 
Black flies 33,3 5,4 0,7 38,0 

Ekologiczna bez kompostu 
organic without compost 

�rednio / Mean 31,7 ab 5,7 0,9 36,5 ab 
Kontrola / Check 26,0 10,6 0,4 36,2 
Koniczyna 
Red clover 25,3 10,3 2,1 33,5 

W�óknina 
Black flies  26,9 7,9 0,8 34,0 

Konwencjonalna 
Conventional  

�rednio / Mean 26,1b 9,6 1,1 34,6 b 
Ekologiczna 33,7 8,0 1,6 40,1 �rednio metoda 

Mean for method Konwencjonalna 26,1 9,6 1,1 34,6 
Kontrola / Check 30,2 10,2 1,2 39,2 
Koniczyna 
Red clover 30,7 9,4 2,1 38,0 �rednio �ció�ka 

Mean for mulching 
W�óknina 
Black flies  31,8 6,7 1,0 37,5 

�rednie oznaczone jednakowymi literami nie ró�ni� si� istotnie 
Numbers followed by the same letter or with no letter do not differ significantly 
 
Tab. 5. Wp�yw badanych czynników na plonowanie papryki odm. Roberta F1 (t
ha-1) (2008) 
Table 5. The effect of examined factors on sweet pepper yield cv. Roberta F1 (2008) 
 

Plon handlowy 
Marketable yield 

Niehandlowy 
Nonmarketable 

Owoce chore 
Diseased fruits 

Plon ogólny 
Total yield Metoda uprawy 

Growing method 
�ció�ka 
Mulching  t
ha-1 t
ha-1 t
ha-1 t
ha-1 
Kontrola / Check 29,6 7,4 6,3 43,3 
Koniczyna 
Red clover 38,4 7,0 7,4 52,8 

W�óknina  
Black flies 38,1 7,8 5,6 51,5 

Ekologiczna z kompostem 
Organic with compost 

�rednio mean 35,4 a 7,4 ab 6,4 49,2 a 
Kontrola / Check 16,7 9,5 5,1 31,3 
Koniczyna 
Red clover 29,1 12,4 5,4 46,9 

W�óknina 
Black flies 31,2 9,8 4,4 45,4 

Ekologiczna  
bez kompostu 
Organic without compost  

�rednio mean 25,7 ab 10,6 a 5,0 41,2 ab 
Kontrola / Check 15,8 4,8 2,2 22,8 
Koniczyna 
Red clover 13,3 2,7 1,1 17,1 

W�óknina 
Black flies 10,6 3,6 1,4 15,6 

Konwencjonalna 
Conventional  

�rednio 13,2 b 3,7 b 1,6 18,2 c 
Ekologiczna 30,6 9,0 5,7 45,2 �rednio metoda  

Mean for method Konwencjonalna 13,2 3,7 1,6 18,2 
Kontrola / Check 20,7 7,2 4,5 32,5 
Koniczyna 
Red clover 26,9 7,4 4,6 38,9 �rednio �ció�ka  

Mean for mulch 
W�óknina 
Black flies 26,6 7,1 3,8 37,5 

�rednie oznaczone jednakowymi literami nie ró�ni� si� istotnie 
Numbers followed by the same letter or with no letter do not differ significantly 
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4. Dyskusja  
 
 Papryka jest gatunkiem o du�ych wymaganiach �rodo-
wiskowych wra�liwym na wahania temperatury zarówno 
powietrza jak i gleby [6].  
 Analizowana w pracy papryka odmiany Roberta F1 
w uprawie ekologicznej plonowa�a na wysokim poziomie 
porównywalnym do plonu uzyskanego przez autorów od-
miany. W dziesi�cioletnich badaniach Buczkowskiej i Bed-
narek [4] plon owoców papryki odm. Roberta F1 kszta�to-
wa� si� �rednio na poziomie 3,26 kg/m2. 
 

 �ció�kowanie gleby zalecane jest w uprawie papryki po-
lowej, poniewa� korzystnie wp�ywa na popraw� warunków 
mikroklimatycznych wokó� ro�lin, a �ció�ki organiczne 
stymuluj� rozwój mikroflory glebowej [3]. Uzyskany w ba-
daniach wp�yw �ció�ek na wyst�powanie mszyc jest zgodny 
z wynikami prac innych autorów, którzy stwierdzili zwi�-
zek pomi�dzy zasiedlaniem ro�lin uprawnych przez niektó-
re gatunki agrofagów a zachwaszczeniem. Owady kieruj�ce 
si� bod�cem wzrokowym �atwiej odnajduj� ro�lin� �ywi-
cielsk�, je�li ta ro�nie w pod�o�u silnie kontrastuj�cym ko-
lorystycznie z ni� [5]. Mszyce nale�� w�a�nie do tej grupy 
owadów, dla której kontrast mi�dzy zielon� barw� li�ci 
a ciemnym pod�o�em u�atwia uskrzydlonym migrantkom 
znajdowanie ro�liny �ywicielskiej.  
 

 W badaniach Larentzaki i in. [8] oraz Hooks i Johnson 
[7] �ció�kowanie s�om� ograniczy�o populacj� wciornastka 
na cebuli oraz zmniejszy�o populacj� osobników doros�ych 
�mietki (Delia radicum) na kapu�cie peki	skiej. Mulczo-
wanie ziemniaków s�om� spowodowa�o redukcj� liczby 
drugiego, trzeciego i czwartego stadium pierwszego poko-
lenia stonki ziemniaczanej oraz wszystkich stadiów drugie-
go pokolenia. �ció�kowanie wp�yn��o ponadto na wzrost 
liczebno�ci wrogów naturalnych szkodnika [2].  
 
 

5. Wnioski 
 
1. Papryka uprawiana metod� ekologiczna charakteryzo-
wa�a si� lepsz� zdrowotno�ci� ro�lin i wi�kszym plonem 
w porównaniu do uprawianej metod� konwencjonaln�.  
2. �ció�kowanie poletek �wie�o �ci�t� koniczyn� oraz 
agrow�óknin� poprawi�o dost�pno�� i transport wapnia 
w ro�linie i w sposób istotny zmniejszy�o udzia� owoców 
z such� zgnilizn� wierzcho�kow� w plonie ogólnym. 
3. W obu systemach uprawy �ció�kowanie �wie�o �ci�t� 
koniczyn� ograniczy�o wyst�powanie mszyc na ro�linach.  
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