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Znaczenie szkodników rzepaku 
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Wies∏awa Zieliƒska
Instytut Ochrony RoÊlin w Poznaniu

OCHRONA RZEPAKU 
PRZED SZKODNIKAMI

Straty w plonie powodowane przez
szkodniki wynoszà od 15 do 50%, a niekie-
dy sà przyczynà ca∏kowitego zniszczenia
plantacji.

W Polsce rzepak jest i b´dzie w dajàcej
si´ przewidzieç przysz∏oÊci g∏ównà roÊlinà
oleistà.

Obecnie w Polsce rzepak uprawia sie na
powierzchni ponad 0,5 mln ha. W najbli˝-
szych latach prognozuje si´ ̋ e area∏ ten wy-
niesie 1 mln ha (lub wi´cej). Wzrost po-
wierzchni zasiewów rzepaku w Polsce zale-
˝y od realizacji planów rozwoju produkcji
biopaliw.

Zwi´kszenie area∏u rzepaku w Polsce
wp∏ynie na wzrost zagro˝enia roÊlin ze stro-
ny szkodników (rysunek 1, tabela 1). Plan-
tacje rzepaku b´dà zak∏adali „nowi” rolnicy,
którzy dopiero uczà si´ prawid∏owej ochro-
ny roÊlin. Wi´kszy area∏ sprawi, ˝e nastàpi
niekorzystne, lokalne „skrócenie” p∏odo-
zmianów.

W zachodnich rejonach Polski oraz na
Mazurach w gospodarstwach wielkoobsza-
rowych rzepak b´dzie uprawiany po pszeni-
cy ozimej, pszen˝ycie  lub j´czmieniu. Przy-
czyni si´ to do zwi´kszenia zagro˝enia roÊlin
rzepaku ozimego ze strony Êlimaków. Roz-
wojowi Êlimaków sprzyjajà uproszczenia
uprawy i p∏odozmianu. Od kilku lat w Pol-
sce obserwuje si´ znaczne zwi´kszenie
uszkodzeƒ powodowanych przez szkodniki
∏uszczynowe, zw∏aszcza obrze˝y plantacji.
W ma∏ych gospodarstwach rolnych, gdzie
ca∏a plantacja jest brzegiem zagro˝enia te
sà szczególnie du˝e. Z tego wzgl´du rzepak

w warunkach rolnictwa rozdrobnionego
(np. Polska   po∏udniowo  -  wschodnia)   b´-
dzie w wi´kszym stopniu zagro˝ony przez
szkodniki.

Zwi´kszenie uszkodzeƒ rzepaku przez
szkodniki wp∏ynie na silniejsze pora˝enie 
roÊlin chorobami, gdy˝ ˝erowanie szkodni-
ków stanowi ,,bram´ wejÊciowà” wi´kszo-
Êci wa˝niejszych patogenów: suchej zgnili-
zny roÊlin kapustnych, zgnilizny twardziko-
wej, cylindrosporiozy i szarej pleÊni.

ZWALCZANIE JESIENNYCH 
SZKODNIKÓW RZEPAKU
W okresie jesiennego rozwoju zagro˝enie
dla upraw rzepaku ozimego stanowià:
pche∏ki ziemne, chowacz galasówek, 
pche∏ka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, 
mszyca kapuÊciana i Êmietka kapuÊciana,
a w ostatnich latach tak˝e miniarka kapu-
Êcianka, tantniÊ krzy˝owiaczek oraz rolnice,
(tabela 1). ˚erowanie tych szkodników po-
woduje, ˝e roÊliny sà os∏abione i nieprawi-
d∏owo rozwini´te, a tym samym bardziej
nara˝one na niekorzystne warunki klima-
tyczne w okresie zimy i wczesnej wiosny.
SpoÊród wymienionych szkodników do naj-
czeÊciej wystepujàcych nale˝à: pche∏ki ziem-
ne, pche∏ka rzepakowa, chowacz galasó-
wek i gnatarz rzepakowiec.

Najskuteczniejszym i jednoczeÊnie naj-
taƒszym sposobem zwalczania pche∏ek,
chowacza galasówka i Êmietki kapuÊcianej
jest przedsiewne zaprawianie nasion.

Podstawowym sposobem ograniczania
zagro˝enia powodowanego przez szkodni-
ki i grzyby oprócz przestrzegania zasad pra-
wid∏owej agrotechniki jest zaprawianie na-
sion. Zabieg ten jest najskuteczniejszym,
naj∏atwiejszym do wykonania i jednoczeÊnie
najtaƒszym sposobem zwalczania wa˝niej-
szych szkodników i chorób wyst´pujàcych
bezpoÊrednio po siewie rzepaku. Zabieg
opryskiwania zastosowany alternatywnie
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Rysunek 1
Terminy wyst´powania i zwalczania szkodników rzepaku
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do zaprawiania charakteryzuje si´ znacznie
wy˝szymi kosztami, przy tym mo˝e nie ob-
jàç wszystkich czynników zagra˝ajàcych ro-
Êlinom rzepaku w najwczeÊniejszym okresie
ich rozwoju.

Dlatego plantacje rzepakowe nale˝y ob-
siewaç nasionami zaprawionymi i kwalifiko-
wanymi w stopniu C1, natomiast odmian
mieszaƒcowych – F1. Daje to gwarancj´, ˝e
wolne od patogenów nasiona dobrze skie∏-
kujà, a m∏ode roÊliny bedà szybko wzrastaç
i dobrze si´ rozwijaç.

Zbyt g´ste siewy (powy˝ej 5 kg nasion na
1 ha) powodujà wyd∏u˝anie si´ ∏odygi przez
co os∏abione na jesieni roÊliny ∏atwiej wyma-
rzajà, a ponadto stwarzajà sprzyjajàce wa-
runki dla rozwoju zgorzeli siewek i innych
chorób grzybowych.

Ze wzgl´du na skomplikowanà techno-
logi´, zaprawianie nasion rzepaku powinny
wykonywaç tylko wyspecjalizowane przed-
si´biorstwa. Natomiast ju˝ przy decyzji ja-
kim Êrodkiem powinny byç zaprawione na-
le˝y kierowaç si´ trzema zasadami:
• wybieraç najskuteczniejsze zaprawy na-

sienne, 
• stosowaç zaprawy o d∏ugim dzia∏aniu,

które nie pylà podczas siewu,
• nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na za-

gro˝enie Êrodowiskowe wynikajàce z kla-
sy toksycznoÊci zastosowanej zaprawy.
SkutecznoÊç dzia∏ania zapraw nasien-

nych zale˝y od rodzaju zaprawy i dok∏adno-
Êci pokrycia nasion zaprawà oraz od prze-
biegu warunków agrometeorologicznych,
nasilenia wyst´powania szkodników i cho-
rób, a tak˝e szybkoÊci przyrostu masy roÊlin-
nej w okresie jesiennym.

ZWALCZANIE WIOSENNYCH 
SZKODNIKÓW RZEPAKU

Szkodnikiem, który najwczeÊniej pojawia
si´ wiosnà jest chowacz brukwiaczek, 
(tabela 1). Uszkodzenia ∏odyg powodowa-
ne przez larwy chowacza brukwiaczka,
a nast´pnie przez chowacza czteroz´bnego,
sà „bramà” wejÊcia dla chorób, a szczegól-
nie suchej zgnilizny roÊlin kapustnych i zgni-
lizny twardzikowej. Dlatego w rejonach 
wyst´powania tego szkodnika zabieg prze-
ciwko chowaczowi brukwiaczkowi nale˝y
wykonywaç, gdy temperatura powietrza
wzroÊnie do oko∏o 9°C, po przekroczeniu
progu ekonomicznej szkodliwoÊci.

Chowacze ∏odygowe zwi´kszajà wylega-
nie roÊlin, co pogarsza doÊwietlenie w ∏anie.
Wyleganie roÊlin sprzyja wyst´powaniu cho-
rób grzybowych, a zw∏aszcza czerni krzy˝o-
wych. Wyleganie ∏anu obni˝a iloÊç i jakoÊç
plonu nasion. 

S∏odyszek rzepakowy powoduje najwi´k-
sze szkody podczas wczesnego nalotu i ˝e-
rowania, gdy pàki tworzà zwarty kwiato-
stan. SzkodliwoÊç s∏odyszka rzepakowego
jest wi´ksza podczas suchej i upalnej pogo-
dy, wówczas ograniczone jest wytwarzanie
dodatkowych pàków kwiatowych. Próg
szkodliwoÊci s∏odyszka zmienia si´ w zale˝-
noÊci od stadium rozwoju roÊlin (tabela 2).
Zwalczajàc s∏odyszka rzepakowego równo-
czeÊnie chroni si´ roÊliny przed chowaczem
czteroz´bnym.

W okresie kwitnienia roÊlin mo˝e byç ko-
nieczne zwalczanie szkodników ∏uszczyno-
wych, tj. chowacza podobnika i pryszczarka
kapustnika. Szkodniki te zwalcza si´ w okre-
sie od przekwitania pierwszych kwiatów do
pe∏nego rozwoju ∏uszczyn, przestrzegajàc
okresów prewencji dla pszczó∏. Szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç na pryszczarka ka-
pustnika w tych rejonach uprawy rzepaku,
gdzie w roku poprzednim stwierdzono pi´ç
procent uszkodzonych ∏uszczyn na jednej
roÊlinie.
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Pod koniec kwitnienia roÊlin oraz w okre-
sie tworzenia ∏uszczyn, szczególnie w latach
o ciep∏ej i deszczowej pogodzie, mo˝e wy-
st´powaç mszyca kapuÊciana.

Poszczególne szkodniki nale˝y zwalczaç
po przekroczeniu progu ekonomicznej szko-
dliwoÊci (tabela 2). Do okreÊlenia obecnoÊci
i liczebnoÊci szkodników na plantacji s∏u˝à
˝ó∏te naczynia chwytne.

W ochronie rzepaku przed szkodnikami
bardzo  wa˝ny jest problem toksycznoÊci in-
sektycydów dla pszczó∏. Przestrzeganie
okresu prewencji dla pszczó∏ zapobiega za-
truciu po˝ytecznych owadów (pszczo∏y,
trzmiele). W ochronie rzepaku przed szkod-
nikami nale˝y stosowaç integrowanà ochro-
n´ roÊlin, uwzgl´dniajàc ró˝ne metody
i sposoby zwalczania (tabela 3). 
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Szkodniki Rzepak ozimy Rzepak jary

Chowacz brukwiaczek + +

Chowacz czteroz´bny + + + + 

Chowacz galasówek + +

Chowacz granatek + +

Chowacz podobnik ++ ++ 

Drà˝yny + +

Drutowce + +

Gnatarz rzepakowiec + ++

Gryzonie +

Miniarka kapuÊcianka + + 

Mszyca kapuÊciana + + +

Nicienie +

Pche∏ka rzepakowa +

Pche∏ki ziemne + + +

P´draki +

Pi´tnówka kapustnica + +

Pryszczarek kapustnik + + + + + +

Rolnice ++

S∏odyszek rzepakowy + + + + + +

Âlimaki + +

Âmietka kapuÊciana + + + +

TantniÊ krzy˝owiaczek + + +

Wciornastki +

Zwierzyna ∏owna i ptaki + + +

Tabela 1
Znaczenie szkodników rzepaku w Polsce

+ szkodnik o znaczeniu lokalnym 
+ + szkodnik wa˝ny 

+ + + szkodnik bardzo wa˝ny
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Szkodnik Termin obserwacji Próg szkodliwoÊci

Chowacz brukwiaczek poczàtek marca – 10 chrzàszczy w ̋ ó∏tym naczyniu
koniec marca w ciàgu kolejnych 3 dni lub 
(BBCH 20-29) 2-4 chrzàszczy na 25 roÊlinach

Chowacz czteroz´bny prze∏om marca 20 chrzàszczy w ̋ ó∏tym naczyniu
i kwietnia w ciàgu 3 dni lub
(BBCH 25-39) 6 chrzàszczy na 25 roÊlinach

Chowacz galasówek wrzesieƒ-paêdziernik 2-3 chrzàszcze w ̋ ó∏tym naczyniu
(BBCH 12-19) w ciàgu 3 dni

Chowacz granatek marzec (BBCH 20-29) 20 chrzàszczy w ̋ ó∏tym naczyniu
w ciàgu 6 dni lub 2 chrzàszcze na 
25 roÊlinach

Chowacz podobnik prze∏om kwietnia 4 chrzàszcze na 25 roÊlinach
i maja (BBCH 60-69)

Gnatarz rzepakowiec rzepak jary: czerwiec, 1 gàsienica na 1 roÊlinie
lipiec (BBCH 60-69),
rzepak ozimy: wrzesieƒ, 
paêdziernik (BBCH 11-19)

Mszyca kapuÊciana od poczàtku rozwoju 2 kolonie na 1m2 na brzegu pola
∏uszczyn (BBCH 71-79)

Pche∏ka rzepakowa wrzesieƒ, paêdziernik 3 chrzàszcze na 1 mb rz´du
(BBCH 12-19)

Pche∏ki ziemne po wschodach 1 chrzàszcz na 1 mb rz´du
(BBCH 10-15)

Pryszczarek kapustnik od poczàtku opadania 1 owad doros∏y na 4 roÊliny
p∏atków kwiatowych
(BBCH 65-69)

Rolnice wschody roÊlin 6-8 gàsienic na 1 m2

(BBCH 9-16)

S∏odyszek rzepakowy zwarty kwiatostan 1 chrzàszcz na roÊlinie
(BBCH 50-52)

luêny kwiatostan 3-5 chrzàszczy na roÊlinie
(BBCH 53-59)

Âlimaki bezpoÊrednio po siewie 2-3 Êlimaki Êrednio na pu∏apk´,
oraz w okresie zniszczenie 5% roÊlin w fazie
wschodów (BBCH 8-11) 1-4 liÊci i w fazach póêniejszych

(BBCH 11-15) 4 lub wi´cej Êlimaków Êrednio 
na pu∏apk´, zniszczenie 10% roÊlin
w stopniu silnym lub bardzo silnym

Âmietka kapuÊciana wrzesieƒ - listopad 1 Êmietka w ̋ ó∏tym naczyniu 
(BBCH 15-19) w ciàgu 3 dni

TantniÊ krzy˝owiaczek wrzesieƒ - paêdziernik 1 gàsienica na 1 roÊlinie
(BBCH 12-19)

Tabela 2
Progi ekonomicznej szkodliwoÊci szkodników rzepaku ozimego i jarego
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Tabela 3

Metody i sposoby zwalczania szkodników rzepaku

Chowacze
∏odygowe

Drutowce Mszyce Pche∏ki

Metoda agrotechniczna

podorywka +

g∏´boka orka +

usuwanie chwastów + + +

wczesne przygotowanie + +
gleby przed siewem

w∏aÊciwe nawo˝enie + + + +
mineralne

zmianowanie roÊlin + + + +

izolacja przestrzenna + + + +

Zabiegi chemiczne

zaprawianie nasion + +

opryskiwanie gleby +

opryskiwanie roÊlin + + +

opryskiwanie brze˝nego + + +
pasa plantacji

Metoda zwalczania 
szkodników
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P´draki Rolnice S∏odyszek 
rzepakowy

Szkodniki
∏uszczynowe

Âlimaki Âmietki

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + + +

+ +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +
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Ju˝ od dawna w odniesieniu do niektó-
rych szkodników rzepaku znane sà progi
szkodliwoÊci okreÊlane jako „liczby krytycz-
ne” lub „alarmujàce”. Poj´cia te u∏atwiajà
podj´cie decyzji o najbardziej ekonomicz-
nym zastosowaniu zoocydów. Ekonomicz-
ny próg szkodliwoÊci ma miejsce wówczas,
gdy korzyÊci z wykonania zabiegu opryski-
wania sà wy˝sze ni˝ jego koszt. Podczas 
pos∏ugiwania si´ progiem szkodliwoÊci wy-
magana jest odpowiednia kontrola pojawu
i ocena nasilenia wyst´powania szkodników
w oparciu o cykle rozwojowe.

˚ó∏te naczynia sà wypróbowanym,
wa˝nym Êrodkiem pomocniczym podczas
kontroli pierwszych nalotów i aktywnosci
owadów szkodliwych, szczególnie chrzàsz-
czy  na rzepaku.

Podczas stosowania ̋ ó∏tych naczyƒ nale-
˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi wytycznymi:

1. materia∏y – stosuje si´ ˝ó∏te, plastikowe
pojemniki - czterokàtne lub owalne (naj-
lepiej aby ̋ ó∏ty kolor przypomina∏ kwiaty
rzepaku), w pojemnikach wywierca si´
otwory, oko∏o 5 cm od kraw´dzi naczy-
nia, które bedà zapobiegaç przelewaniu
si´ wody w razie opadów; pojemniki
umieszcza si´ na wysokoÊci wierzcho∏-
ków roÊlin (na metalowych pr´tach lub
podstawkach);

2. wype∏nienie – naczynie nape∏nia si´
mniej wi´cej do po∏owy wodà, dodajàc
kilka kropli p∏ynu zmniejszajàcego napi´-
cie powierzchniowe (p∏yn do mycia na-
czyƒ) aby z∏apane szkodniki nie mog∏y

wydostaç si´ z naczynia. W okresie, gdy
ciecz w naczyniu mo˝e zamarzaç (luty,
marzec), nape∏niaç naczynia zimowymi
p∏ynami stosowanymi do spryskiwaczy
szyb samochodowych;

3. ustawienie – ˝ó∏te naczynia ustawia si´
oko∏o 20 m w g∏àb, liczàc od brzegu po-
la, zawsze na wysokoÊci wierzcho∏ków
roÊlin. Na du˝ej powierzchni rzepaku na-
czynia powinno si´ ustawiç po ka˝dej
stronie pola;

4. progi szkodliwoÊci:

Dla kontroli aktywnoÊci pche∏ki rzepa-
kowej naczynia ustawia sie w odleg∏oÊci
25 m od brzegu pola. Naczynia kontro-
luje si´ co 2-3 dni. Próg szkodliwosci dla
pche∏ki rzepakowej, gdy ocena wykony-
wana jest jesienià, w fazie 4-6 liÊci rzepa-
ku, wynosi: 5 - 10 chrzàszczy w 1 naczy-
niu, w ciàgu kolejnych 3 dni.

Dla uchwycenia pierwszych nalotów
chowaczy ∏odygowych i s∏odyszka rze-

Doc. dr hab. Marek Mrówczyƒski 
In˝. Henryk Wachowiak
Mgr Maciej Boroƒ
Wies∏awa Zieliƒska
Instytut Ochrony RoÊlin w Poznaniu

˚ó∏te naczynia sà wypróbowanym sposobem monitorowania pierwszych
nalotów i aktywnoÊci owadów szkodliwych, szczególnie chrzàszczy 
w rzepaku.

Kiedy zwalczaç szkodniki 
w uprawie rzepaku 
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pakowego nale˝y na prze∏omie lutego
i marca (w zale˝noÊci od przebiegu zimy)
ustawiç naczynia na polu, od strony
przewidzianego nalotu szkodnika, w od-
leg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 25 m w g∏àb
pola. Zabieg nale˝y wykonaç po stwier-
dzeniu obecnoÊci szkodników w ˝ó∏tym
naczyniu. Po kolejnym nalocie s∏odyszka
rzepakowego i ponownym stwierdzeniu
obecnoÊci szkodnika w ˝ó∏tym naczyniu
zabieg nale˝y powtórzyç.

Próg szkodliwoÊci dla chowacza bru-
kwiaczka wynosi, na poczàtku marca,
10 chrzàszczy w ˝ó∏tym naczyniu w cià-
gu 3 kolejnych dni;

Próg szkodliwoÊci dla chowacza cztero-
z´bnego okreÊla si´ na prze∏omie marca
i kwietnia - jest to suma 20 chrzàszczy
w ˝ó∏tym naczyniu w ciàgu 3 dni. Zabieg
zwalczania chowacza czteroz´bnego
przeprowadza si´ najcz´Êciej ∏àcznie
z ochronà roÊlin przed s∏odyszkiem rze-
pakowym;

Uchwycenie pierwszych lotów oraz okre-
Êlenie stopnia aktywnoÊci szkodników
zale˝y od warunków atmosferycznych.
Im wi´cej s∏oƒca, tym wi´cej szkodników
znajdzie si´ w naczyniach. Tylko nielicz-
ne owady b´dà od∏awia∏y si´ w ˝ó∏tym
naczyniu podczas zimna i deszczu.

5. kontrola – naczynia kontroluje si´ co-
dziennie, regularnie o tej samej porze
dnia, najlepiej w po∏udnie.
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Fazy rozwojowe rzepaku 
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Gnatarz rzepakowiec
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
B∏onkówka o d∏ugoÊci od 6 do 8 mm,
z czarnà g∏owà, odw∏ok pomaraƒczowy
z czarnym rysunkiem, rozpi´toÊç skrzy-
de∏ 14 mm.
Jaja kremowe, w kszta∏cie fasolki o d∏u-
goÊci 0,8 mm. Larwa poczàtkowo szaro-
zielona, póêniej czarna z pod∏u˝nymi ja-
Êniejszymi pasami, esowata, z trzema
parami odnó˝y tu∏owiowych i oÊmioma
parami odnó˝y odw∏okowych. 
Poczwarka ciemno-szara, w ziemnym ko-
konie.
Szkodnik atakuje ró˝ne roÊliny krzy˝owe:
gorczyca, rzepak jary i ozimy oraz warzy-
wa kapustne.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Larwy ˝erujà poczàtkowo na dolnej stro-
nie liÊci, zeskrobujàc tkank´ i wygryzajàc
ma∏e otwory w blaszce. Starsze larwy ̋ e-
rujà na górnej stronie, zjadajà ca∏e liÊcie
zostawiajàc jedynie g∏ówne nerwy oraz
kwiatostany i ∏uszczyny. Po zniszczeniu
roÊliny przechodzà na zdrowe, niszczàc
w okresie kilku dni ca∏à plantacj´.
Poczàtkowe ˝erowanie cz´sto jest b∏´d-
nie przypisywane bielinkom, tantnisiowi
krzy˝owiaczkowi, pche∏kom ziemnym,
pi´tnówkom, Êlimakom, rolnicom oraz
zwierzynie ∏ownej.

Biologia 
Szkodnik ma dwa pokolenia rocznie.
B∏onkówki pojawiajà si´ w maju. Samice
sk∏adajà jaja do wn´trza tkanki liÊci roÊli-
ny ˝ywicielskiej (rzepak i dziko rosnàce
roÊliny z rodziny krzy˝owych). Larwy sà
niemrawe i latwo spadajà przy porusze-
niu ca∏à roÊlinà. Po 3-4 tygodniach ˝ero-
wania schodzà do gleby, gdzie cz´Êç
z nich przepoczwarcza si´, dajàc pocza-
tek drugiemu pokoleniu. Larwy drugiego
pokolenia ˝erujà na rzepaku ozimym
oraz na chwastach z rodziny krzy˝o-
wych. Po zakoƒczeniu rozwoju schodzà
do gleby, gdzie pozosta∏a cz´Êç larw
z pierwszego pokolenia zimuje w koko-
nach, aby przepoczwarczyç si´ na wio-
sn´. Cz´Êç larw mo˝e zapaÊç w diapauz´
na dwa lub trzy lata.

Znaczenie gospodarcze
Szkodnik pojawia sie cz´sto lokalnie
i masowo. Gnatarz, który nie jest zwal-
czony niszczy w okresie kilku dni ca∏à
plantacj´. Obserwuje si´ to szczególnie
wiosnà, ale rownie˝ jesienià po wscho-
dach roÊlin rzepaku ozimego. Najwi´k-
sze zagro˝enie ma miejsce, gdy maj
i czerwiec oraz sierpieƒ i wrzesieƒ sà
upalne i suche. W tych warunkach szko-
dliwoÊç jest bardzo du˝a, gdy˝ wyloty
b∏onkówek sà intensywne i cz´sto wyst´-
puje drugie pokolenie.

1 – larwa
2 – owad doros∏y
3 – larwa uszkadzajàca liÊç

Opryskiwanie roÊlin jesienià (BBCH 10-19)
lub wiosnà (BBCH 60-79) po stwierdzeniu
pierwszych uszkodzeƒ liÊci. Stosowanie za-
praw nasiennych zabezpiecza tylko przed
gnatarzem, który wystàpi∏ w ma∏ym nasile-
niu bezpoÊrednio po wschodach roslin. 
Próg szkodliwoÊci: 1 larwa na 1 roslinie.

Zwalczanie

14
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Chowacz brukwiaczek
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz o d∏ugoÊci od 3,2 do 4 mm (naj-
wi´kszy chowacz wyst´pujàcy na rzepaku)
koloru szarawego z powodu szarych ∏usek
w∏osowych. G∏owa wyd∏u˝ona w cienki,
do do∏u wygi´ty ryjek. Larwa o d∏ugosci 7
mm bez odnó˝y, do wewnàtrz zakrzywio-
na, ˝ó∏tawo-bia∏a. G∏owa m∏odych larw
poczàtkowo czarnawa, potem ˝ó∏to-brà-
zowa z charakterystycznà szczecinà w gór-
nej cz´Êci.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Pierwsze objawy to miejsca „uk∏uç” na ∏o-
dydze, wielkoÊci oko∏o 1 mm, poczàtkowo
Êluzowate, potem bia∏awo obrze˝one. 
Na ∏odydze, w trakcie wzrostu p´du g∏ów-
nego okaleczone miejsca wyd∏u˝ajà si´
tworzà cienkie rynny, zgrubienia oraz
skrzywienia w kszta∏cie litery S, przede
wszystkim w dolnej cz´Êci ∏odygi. W miej-
scach tych ∏odygi p´kajà, szczególnie po
okresach mrozów lub obfitych opadów.
W rdzeniu ∏odygi mo˝na rozpoznaç Êlady
˝erowania larw. Otwory wydrà˝one przez
larwy mo˝na znaleêç zw∏aszcza w kàtach
liÊci. Istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki z objawa-
mi wywo∏ywanymi przez chowacza cztero-
z´bnego, chowacza granatka oraz wp∏y-
wem przymrozków.

Biologia 
Chowacz brukwiaczek zimuje w glebie
ubieg∏orocznych pól rzepaku. Nalot na po-
la rzepaku zaczyna si´, gdy temperatura
gleby wynosi od 5 do 7°C, a temperatura
otoczenia osiàgnie 10-12°C. NajwczeÊniej
na plantacji pojawia sie chowacz brukwia-
czek, a potem chowacz czteroz´bny. Po
dokonaniu ˝eru uzupe∏niajàcego samica
sk∏ada jaja, g∏ównie poni˝ej wierzcho∏ków
p´dów. Chrzàszcz sk∏ada jaja zwykle do
najdorodniejszych p´dów rzepaku. Uszko-
dzone roÊliny wykrzywiajà si´ i skr´cajà, ∏o-
dygi p´czniejà i p´kajà, a nast´pnie ∏amià
si´ i wylegajà. Larwy od˝ywiajà si´, a˝ do
osiàgni´cia przez rzepak dojrza∏oÊci,
w rdzeniu ∏odygi. Po opuszczeniu ∏odygi
przepoczwarczajà si´ w glebie. Chowacz
brukwiaczek daje jedno pokolenie w ciàgu
roku.

Znaczenie gospodarcze
Znaczne straty mogà wystàpiç szczególnie
w niekorzystnych latach, gdy chowacz bru-
kwiaczek wyst´puje w du˝ym nasileniu,
a rzepak z powodu niekorzystnych warun-
ków Êrodowiskowych  jest s∏abo rozwini´-
ty, g∏ównie po ostrych zimach oraz w okre-
sie wiosennej suszy. RoÊliny uszkodzone
przez larwy sà nast´pnie pora˝ane przez
suchà zgnilizn´ krzy˝owych, zgnilizn´
twardzikowà i szarà pleÊƒ. RoÊliny uszko-
dzone przedwczeÊnie dojrzewajà i cz´sto
osypujà nasiona.

1,2,3 – chrzàszcz

Dla oceny zagro˝enia ze strony chowacza bru-
kwiaczka nale˝y prowadziç ciàg∏e obserwacje
dotyczàce ich liczby w ˝ó∏tych naczyniach.
W tym celu nale˝y ustawiç ̋ ó∏te naczynia przy-
najmniej 25 m od brzegu pola. Kontrolowaç
naczynia  co 3 dni. Obserwacje prowadzi si´
od poczàtku marca do po∏owy kwietnia. Je˝e-
li w ciàgu kolejnych 3 dni w naczyniu b´dzie
10 chrzàszczy nale˝y rozpoczàç zwalczanie.
Opryskiwaç po pojawieniu si´ chrzàszczy na
plantacji, przed z∏o˝eniem jaj (BBCH 20-39).

Zwalczanie

16
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Ceutorhynchus napi Gyll.
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Chowacz brukwiaczek
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4 – chrzàszcz
5 – ˝er larw w rdzeniu ∏odygi
6 – p´kni´ta ∏odyga
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Ceutorhynchus napi Gyll.

87

109

7,8 – uszkodzenia mrozowe (po lewej) i p´kni´ta ∏odyga wskutek ˝erowania chowacza
brukwiaczka

9,10 – uszkodzony p´d g∏ówny oraz skrzywienie w kszta∏cie litery S
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Chowacz czteroz´bny
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz wielkoÊci od 2,5 do 3 mm, 
bràzowy, górna strona z bia∏o-szarymi
plamkami i ∏uskowato ow∏osiona, odnó˝a
czerwonawo-˝ó∏te, a˝ po kolor rdzawo-
bràzowy, pokrywy skrzyde∏ z jasnà bia∏awà
plamà, która znajduje si´ za tarczà szyjnà.
Larwa wielkoÊci od 4 do 5 mm, bia∏awa, do
wewnàtrz zakrzywiona, bez odnó˝y, ̋ ó∏to-
bràzowa g∏owa bez szczeciny w górnej
cz´Êci. 
Poczwarka: brudno-bia∏a.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Pierwsze widoczne objawy to miejsca
„uk∏uç” na nerwach g∏ównych i ogonkach
liÊciowych, s∏u˝àcych do sk∏adania jaj. 
We wn´trzu ∏odygi ˝erujà bia∏awe larwy
w bràzowych chodnikach (chodniki zabar-
wione przez odchody). W przeciwieƒstwie
do uszkodzeƒ powodowanych przez cho-
wacza brukwiaczka, ∏odyga rzepaku nadal
roÊnie prosto (podczas wzrostu nie docho-
dzi do deformacji ∏odygi). Podczas silnego
uszkodzenia ∏odygi mogà wystàpiç zaha-
mowania we wzroÊcie roÊlin. Wydrà˝one
w dolnej cz´Êci ∏odygi otwory stanowià
bram´ dla wtórnych infekcji wywo∏ywa-
nych przez suchà zgnilizn´ kapustnych
i werticilioz´.
Mo˝na pope∏niç b∏àd z objawami powo-
dowanymi przez chowacza brukwiaczka 
– skrzywienie w kszta∏cie litery S oraz 
z ˝erem larw pche∏ki rzepakowej podczas

˝erowania wewnàtrz ogonków liÊciowych
we wczesnym stadium.

Biologia 
Chowacz czteroz´bny zimuje w Êció∏ce liÊci
itp. i pojawia si´ na polach rzepaku o kilka
dni póêniej ni˝ chowacz brukwiaczek. 
Po odbyciu ̋ eru uzupe∏niajàcego nast´puje
sk∏adanie jaj do g∏ównych nerwów m∏o-
dych liÊci. Larwy ˝erujà w ogonkach liÊcio-
wych, nerwach g∏ównych i ∏odygach. 
Po opuszczeniu roÊliny larwy przepoczwar-
czajà si´ w glebie. W czasie zbioru rzepaku
pojawiajà si´ m∏ode chrzàszcze, które póê-
niej poszukujà miejsca do przezimowania.

Znaczenie gospodarcze
Poniewa˝ podczas uszkadzania roÊlin nie
wyst´pujà ˝adne skrzywienia i zniekszta∏-
cenie ∏odyg, wykrycie szkód jest trudniej-
sze ani˝eli tych wywo∏ywanych przez cho-
wacza brukwiaczka. Równie˝ do objawów
szkód do∏àcza si´ przedwczesna dojrza-
∏oÊç, którà ∏atwo pomyliç ze zgniliznà twar-
dzikowà na ∏odygach. Straty w plonach
mogà wynieÊç ponad 20%. Sucha wiosna
zwi´ksza straty plonu nasion. RoÊliny
uszkodzone przez larwy sà nast´pnie pora-
˝ane przez suchà zgnilizn´ kapustnych,
zgnilizn´ twardzikowi i szarà pleÊƒ.

1,2,3 – chrzàszcz 

Ocen´ zagro˝enia nale˝y prowadziç tak, jak
chowacza brukwiaczka. Kontrolowaç naczynia
w 3 dniowych okresach. Je˝eli w ciàgu kolej-
nych 3 dni w naczyniu b´dzie 20 chrzàszczy
nale˝y rozpoczàç zwalczanie (BBCH 30-59).
Obserwacje prowadzi sie od poczàtku marca
do po∏owy kwietnia. W tym celu nale˝y usta-
wiç ̋ ó∏te naczynia od brzegu plantacji przynaj-
mniej 25 m.

Zwalczanie

20
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Ceutorhynchus quadridens Panz.
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Chowacz czteroz´bny
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4 – jaja i larwa chowacza czteroz´bnego
5 – chodniki w rdzeniu wydrà˝one przez larwy
6 – wydrà˝one w ∏odydze otwory
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Ceutorhynchus quadridens Panz.

7
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7,8 – wydrà˝one w ∏odydze otwory
9 –  z∏amanie ∏odygi spowodowane przez larwy chowacza czteroz´bnego
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Chowacz galasówek
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz d∏ugosci od 2 do 3 mm, szarawo
ubarwiony. 
Larwa jasnobia∏a, bez odnó˝y. 
Do roÊlin ˝ywicielskich oprócz rzepaku
i rzepiku zalicza sie jeszcze inne krzy˝owe
uprawne oraz dziko rosnàce, jak np. warzy-
wa kapustne, rzodkiewk´, rzodkiew, gor-
czyc´ polnà i rzodkiew Êwirzep´.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Uszkodzenia rzepaku przez chowacza 
galasówka mo˝na rozpoznaç po jednej 
lub wielu okràg∏ych, g∏adkoÊciennych 
naroÊlach o Êrednicy oko∏o 1 cm znajdujà-
cych si´ na szyjce korzeniowej lub na korze-
niu g∏ównym. Po przekrojeniu naroÊli, 
we wn´trzu znajduje sie chodnik i larwa
chowacza galasówka. Wn´trze naroÊli zo-
staje zjedzone przez larwy w trakcie ich
rozwoju. NaroÊla na korzeniu spowodowa-
ne przez ki∏´ kapuÊcianà sà wi´ksze, niere-
gularne i po przekrojeniu nie mo˝na w nich
stwierdziç obecnoÊci chodnika i larwy.

Biologia 
Wczesnà jesienià chowacz galasówek
opuszcza swojà letnià kryjówk´ i poszuku-
je rzepaku ozimego. Po zakoƒczeniu ˝eru
uzupelniajàcego, jaja skladane sà pojedyn-
czo w tkance korowej szyjki korzeniowej
lub w przypadku lekkiej gleby tak˝e
w tkance korzenia g∏ównego. Ka˝da larwa
przyczynia si´ do powstania jednej naroÊli.
Wiosnà larwy wychodzà z wyroÊli, w´dru-
jà kilka centymetrów w g∏àb gleby celem
przepoczwarczenia si´. Przepoczwarczenie
larwy ma miejsce w kokonie ziemnym.
Chrzàszcz opuszcza kokon po 6 do 8 tygo-
dniach udajàc si´ na spoczynek letni.
Chowacz galasówek daje tylko jedno po-
kolenie w ciàgu roku, wykszta∏ca jednak˝e
ras´ letnià (zimujà larwy) i wiosennà (zimu-
jà chrzàszcze). Rasa wiosenna sk∏ada jaja
dopiero wiosnà i wyrzàdza mniej szkód ni˝
rasa letnia.

Znaczenie gospodarcze
Chowacz galasówek pojawia sie na rzepa-
ku ozimym w niektórych latach lokalnie
w ograniczonym nasileniu. Silne uszkodze-
nie korzeni przez kilka larw mo˝e prowa-
dziç do powa˝niejszych strat spowodowa-
nych z∏ym przezimowaniem roÊlin, a na
dodatek mo˝e sprzyjaç pora˝eniu roÊlin
przez suchà zgnilizn´ kapustnych i zgnili-
zn´ twardzikowà.

1,2,3,4 – larwa

Wysiewaç nasiona zaprawione przeciwko
szkodnikom. Opryskiwanie jesienià po wscho-
dach roÊlin (BBCH 14-19).

Zwalczanie

24
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Ceutorhynchus pleurostigma Mrsh.

1 2
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Chowacz galasówek
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65

87

5,6,7,8 – okràg∏awa, g∏adka naroÊl na szyjce korzeniowej
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Ceutorhynchus pleurostigma Mrsh.

99

1211

9,10,11,12 – okràg∏awa, g∏adka naroÊl na szyjce korzeniowej
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Chowacz granatek
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz d∏ugoÊci 3 mm, owalny, doÊç
wypuk∏y, czarny o pokrywach granato-
wych. 
Larwa d∏ugoÊci do 5 mm jest jasnokremo-
wa i beznoga. 
Uszkadza rzepak ozimy, warzywa kapust-
ne oraz wyst´puje na chwastach krzy˝o-
wych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Wczesnà wiosnà ogonki liÊciowe i p´dy
rzepaku ozimego zaginajà si´, ∏amià i cz´-
sto zamierajà. Wewnàtrz widaç ˝erujàce
larwy. Uszkodzenie szyjki korzeniowej oraz
p´du wp∏ywa na reakcj´ obronnà roÊliny,
która broniàc si´ wytwarza dodatkowe p´-
dy, wówczas obserwuje si´ „krzewienie”
rzepaku. Uszkodzenia mo˝na pomyliç ze
stratami powodowanymi przez pche∏k´
rzepakowà i chowacza czteroz´bnego lub
ujemnym dzia∏aniem mrozu.

Biologia 
Zimujà owady doros∏e na plantacji rzepa-
ku ozimego w wierzchniej warstwie gleby.
Opuszczajà gleb´ w temperaturze powy˝ej
4°C (na g∏´bokoÊci 2 cm). Na roÊlinach rze-
paku chrzàszcze pojawiajà si´ bardzo
wczeÊnie (przed chowaczem brukwiacz-
kiem) – cz´sto pod koniec lutego i na 
poczàtku marca. Nale˝à do pierwszych
chrzàszczy wyst´pujàcych wiosnà na 
rzepaku. Samica sk∏ada jaja u nasady 
roÊliny, a larwa wgryza si´ do p´du i szyjki
korzeniowej. Larwa przepoczwarcza si´
w glebie. Chrzàszcze pojawiajà si´ latem,
a jesienià przelatujà na plantacje rzepaku
ozimego.

Znaczenie gospodarcze
Silne uszkodzenie szyjki korzeniowej 
i p´du mo˝e spowodowaç w skrajnych
przypadkach zasychanie i zamieranie 
roÊlin. RoÊliny uszkodzone w mniejszym
stopniu „krzewià” si´, wówczas rozwój
i wzrost jest opóêniony a dojrzewanie nie-
równomierne.

1,2,3 – chrzàszcz

Opryskiwaç roÊliny po nalocie chrzàszczy na
plantacj´. Nalot chrzàszczy obserwowaç u˝y-
wajàc ˝ó∏tych naczyƒ chwytnych. Zwalczajàc
chowacza brukwiaczka i czteroz´bnego ogra-
nicza si´ równie˝ chowacza granatka.

Zwalczanie
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Ceutorhynchus sulcicollis Payk.
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4

5

4 – chrzàszcz
5 – uszkodzenia roÊlin
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Ceutorhynchus sulcicollis Payk.

6

7

6,7 – uszkodzenia roÊlin
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Chowacz podobnik
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz wielkoÊci od 2,5 do 3 mm,
czarny, z powodu ow∏osienia wydaje si´
byç szary, pokryty ∏uskami; g∏owa, czu∏-
ki i odnó˝a czarne, paski na pokrywach
skrzyde∏ równej szerokoÊci – z ∏uskowa-
tymi w∏oskami u∏o˝onymi w rz´dy. G∏o-
wa jest ryjkowato wyd∏u˝ona. 
Larwa wielkoÊci od 4 do 5 mm, bia∏awa
a˝ po kolor bia∏awo-˝ó∏tawy, bez odnó-
˝y, lekko zakrzywiona do wewnàtrz, brà-
zowa g∏owka z charakterystycznym u∏o-
˝eniem szczecin. 
Poczwarka: brudno˝ó∏ta.
Obok rzepaku ozimego i jarego do roÊlin
˝ywicielskich zaliczajà si´: rzepik, warzy-
wa kapustne, rzodkiew, rzodkiewka oraz
ró˝ne krzy˝owe dziko rosnàce szczegól-
nie z du˝ymi ∏uszczynami.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Uszkodzenia sà widoczne z zewnàtrz
dopiero wówczas, gdy larwa poprzez
wydrà˝ony otwór opuszcza ∏uszczyn´.
Larwa niszczy do 5 zawiàzków nasion
w ∏uszczynie. Uszkodzona ∏uszczyna po-
zostaje zamkni´ta, jednak ˝ó∏knie przed-
wczeÊnie i jest lekko zdeformowana.
Uszkodzenia ∏uszczyn spowodowane
przez chowacza podobnika sà wykorzy-
stywane przez pryszczarka kapustnika
do sk∏adania jaj. Zdeformowanie ∏usz-
czyny powodowane przez chowacza po-

dobnika mo˝e byç b∏´dnie przypisane
gradobiciu.

Biologia 
Chrzàszcze zimujà w warstwie sció∏ki 
˝ywop∏otów itp. opuszczajà miejsce 
zimowego spoczynku wiosnà, gdy tem-
peratura osiàgnie oko∏o 13°C. Na po-
czàtku kwitnienia rzepaku chrzàszcze
wyst´pujà w wi´kszym nasileniu. Po od-
byciu ˝eru uzupe∏niajàcego samica sk∏a-
da jaja w m∏odych ∏uszczynach, wygry-
zajàc otwór w Êcianie ∏uszczyny. Po up∏y-
wie 8 do 9 dni wyl´ga si´ larwa, która
˝eruje na zalà˝kach nasion. W ∏uszczynie
˝eruje tylko jedna larwa. Doros∏e larwy
opuszczajà ∏uszczyny i przepoczwarczajà
si´ w glebie. W lipcu i sierpniu pojawia-
jà si´ m∏ode chrzàszcze. Chowacz po-
dobnik wykszta∏ca jedno pokolenie
w roku.

Znaczenie gospodarcze
BezpoÊrednie szkody sà na ogó∏ niewiel-
kie, natomiast szkody poÊrednie, wyni-
kajàce z przygotowania warunków dla
du˝o bardziej szkodliwego pryszczarka
kapustnika mogà byç bardzo du˝e. Poza
tym dostajàca si´ przez otwory do ∏usz-
czyn woda powoduje gnicie ∏uszczyn
i nasion. Uszkodzone ∏uszczyny nast´p-
nie pora˝ane sà przez szarà pleÊƒ i czerƒ
krzy˝owych.

1,2,3,4 – chrzàszcz

Opryskiwaç roÊliny:
– do poczàtku kwitnienia (BBCH 60):

1 chrzàszcz na roÊlinie
– w poczàtku kwitnienia (BBCH 60): podczas

s∏abego wystàpienia pryszczarka kapust-
nika: 1 chrzàszcz na roÊlinie, natomiast
podczas silnego wystàpienia pryszczarka
kapustnika 1 chrzàszcz na 2 roÊliny.

Ocen´ przeprowadza si´ bioràc pod uwag´
10 roÊlin w 10 miejscach po przekàtnej pola.

Zwalczanie
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Ceutorhynchus assimilis Payk.
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5,6,7,8 – chrzàszcz
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Ceutorhynchus assimilis Payk.

109

1211

9,10,11,12 – ˝er larwy na nasionach w ∏uszczynie
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Chowacz rzepiczak
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz d∏ugoÊci od 2,4 do 3,7 mm
o czerwonych odnó˝ach, zabarwienie czar-
ne po∏yskujàce, pod spodem o jasnych 
∏uskach.
Larwa d∏ugoÊci od 4 do 5 mm, bia∏a, bez
odnó˝y, g∏owa poczàtkowo ciemno-bràzo-
wa, pó˝niej jasno-˝ó∏ta. Poza rzepakiem
ozimym z krzy˝owych roÊlin uprawnych
chowacz rzepiczak jako roÊlin´ ̋ ywicielskà
preferuje rzepik.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Wiosnà podczas ruszenia wegetacji zwra-
cajà uwag´ uszkodzone roÊliny rzepaku 
–  kar∏owate i mocno rozkrzewione, o ile
nie obumar∏y podczas zimy wskutek mro-
zów. Po rozci´ciu skar∏owacia∏ych roÊlin,
wewnàtrz u podstawy p´du znajdujà si´
larwy, które drà˝à ∏odygi. W dalszym ciàgu
wegetacji roÊliny rzepaku rozkrzewiajà si´,
kwitnà i dojrzewajà nierównomiernie. 
Larwy tego chowacza mo˝na pomyliç 
z larwami pche∏ki rzepakowej, które 
równie˝ mo˝na spotkaç w dolnej cz´Êci 
roÊlin. Larwy pche∏ki majà jednak ciemnà
g∏ow´ i trzy pary odnó˝y tu∏owiowych,
dzi´ki temu mo˝na je odró˝niç od bezno-
gich larw chowacza.

Biologia 
Chowacz rzepiczak przelatuje na pola 
rzepakowe od po∏owy wrzeÊnia. Oko∏o 
4 tygodnie póêniej rozpoczyna si´ sk∏ada-
nie jaj, które podczas ∏agodnej zimy mo˝e
potrwaç do koƒca marca. Jaja sà sk∏adane
zazwyczaj na górnej stronie ogonka liÊcio-
wego po kilka sztuk. Larwy przedostajà si´
stàd do rdzenia roÊliny rzepaku i ˝erujà tam
a˝ do wiosny. Oko∏o po∏owy kwietnia 
doros∏e larwy opuszczajà roÊlin´ i udajà si´
celem przepoczwarczenia do gleby.
W czerwcu pojawiajà si´ znowu chrzàsz-
cze, które przenoszà si´ na letni spoczynek.
Jesienià chrzàszcze przylatujà na pola rze-
paku.

Znaczenie gospodarcze
Wyst´puje lokalnie w po∏udniowych rejo-
nach Polski. Uszkodzone roÊliny podczas
„ostrych” zim przemarzajà.

1 – chrzàszcz
2 – otwory wydrà˝one w ∏odydze
3 – larwa 
4 – uszkodzona roÊlina rzepaku

Zaprawy nasienne zwalczajà szkodnika, który
znajduje si´ na plantacji na poczàtku jesiennej
wegetacji. Póêniejsze naloty szkodnika nie sà
zwalczane. Opryskiwanie roÊlin przeciwko
pche∏kom zwalcza rownie˝ chowacza rzepi-
czaka (BBCH 12-19).

Zwalczanie
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Ceutorhynchus picitarsis Gyll.
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Drà˝yny

38

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Drà˝yn czarny (Baris laticollis Marsh.)
Drà˝yn zielonawy (Baris coerulescens
Scop.)
Drà˝yn zielony (Baris chlorizans Germ.)
Chrzàszcze drà˝yn d∏ugoÊci 3-4 mm, nie-
bieskie, ciemnozielone z metalicznym po-
∏yskiem. Larwy sà bia∏awe, beznogie, roga-
likowato zgi´te z wyodr´bnionà bràzowà
g∏owà. Drà˝yny uszkadzajà korzenie rzepa-
ku, gorczycy i warzyw kapustnych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Larwy drà˝à chodniki (tunele) w korze-
niach rzepaku. Wewnàtrz chodników znaj-
dujà si´ larwy i trociny. M∏ode roÊliny za-
atakowane przez larwy sà zahamowane
we wzroÊcie, ˝ó∏knà, wi´dnà, a nast´pnie
zasychajà. Uszkodzenia powodowane
przez drà˝yny sà podobne do ˝erowisk
spowodowanych przez Êmietk´ kapuÊcia-
nà. Larwa Êmietki nie ma wyodr´bnionej
g∏owy, nie jest ∏ukowato wygi´ta, tymi ce-
chami ró˝ni si´ od larw drà˝yn.

Biologia 
Zimujà chrzàszcze w glebie i resztkach ro-
Êlin. Wiosnà przelatujà na plantacje roÊlin
krzy˝owych. Samice sk∏adajà jaja do szyjek
korzeniowych lub dolnych cz´Êci ogonków
liÊciowych. Wyl´g∏e larwy przepoczwarcza-
jà si´ w miejscu ̋ erowania.

Znaczenie gospodarcze
Korzenie rzepaku uszkodzone przez larwy
wp∏ywajà ujemnie na rozwój roÊlin. Silnie
uszkodzone korzenie powodujà zasycha-
nie roÊlin. RoÊliny rzepaku uszkodzone
przez larwy êle zimujà. W miejscach uszko-
dzeƒ rozwijajà si´ choroby: sucha zgnilizna
roÊlin kapustnych, cylindrosporioza, werti-
cilioza.

1 – owad
2 – ˝erowisko
3 – ∏odyga
4 – szyjka

Po zbiorze roÊliny uprawnej nale˝y natych-
miast usunàç resztki po˝niwne. Szybko wyko-
naç podorywk´ i ork´ zimowà, zabiegi agro-
techniczne ograniczajà rozwój larw. 
Zaprawianie nasion Êrodkami, które majà naj-
d∏u˝szy okres dzia∏ania ogranicza uszkodzenia
powodowane przez larwy.

Zwalczanie
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Drutowce – larwy spr´˝ykowatych

40

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Osiewnik ciemny (Agriotes abscursus L.)
Osiewnik rolowiec (Agriotes lineatus L.)
Osiewnik skibowiec (Agriotes sputator L.)
Zaciosek kruszcowy (Corymbites aeneus L.)
Sà to larwy chrzàszczy z rodziny spr´˝yko-
watych, silnie wyd∏u˝one, do 3 cm d∏ugo-
Êci, pokryte mocnym chitynowym pance-
rzykiem, ˝ó∏to-pomaraƒczowej barwy, 
majà trzy pary krótkich nóg i krótkie trzy
cz∏onowe czu∏ki. Doros∏e chrzàszcze majà
7-15 mm d∏ugoÊci, barw´ brunatno-szarà,
cia∏o wyd∏u˝one o ma∏ej g∏owie, bruzdko-
wane pokrywy i aparat skoczny pomi´dzy
Êródpleczem a przedpleczem. Drutowce
nale˝à do wielo˝ernych szkodników glebo-
wych. Mogà ̋ erowaç na plantacjach zbó˝,
motylkowatych, ziemniakach, burakach,
kukurydzy oraz rzepaku.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Drutowce ˝erujà na wszystkich podziem-
nych cz´Êciach roÊlin, zjadajàc korzenie, 
co mo˝e spowodowaç ̋ ó∏kni´cie, zasycha-
nie oraz obumieranie roÊlin. Uprawom 
rzepaku zagra˝ajà ju˝ na poczàtku rozwoju

– mogà uszkadzaç kie∏kujàce nasiona.
W póêniejszych stadiach rozwoju rzepaku
˝erujà na korzeniach. Najwi´ksze szkody
wyrzàdzajà starsze larwy (w 3 lub 4 roku
rozwoju). Wszystkie stadia rozwojowe sà
wra˝liwe na susz´. Uszkodzenia powodo-
wane przez drutowce mo˝na pomyliç ze
szkodami obserwowanymi po ˝erowaniu
p´draków rolnic, leni i Êlimaków.

Biologia 
Drutowce wyst´pujà w ca∏ym kraju, szcze-
gólnie licznie na polach zaniedbanych, 
zachwaszczonych oraz na uprawach po 
zaoranych ∏àkach i lucernie. Rozwój jednej
generacji trwa od 3 do 5 lat, zale˝nie 
od gatunku. Wylot ˝yjàcych tylko kilka 
tygodni chrzàszczy odbywa si´ od wiosny
do jesieni. Samice sk∏adajà jaja na poczàtku
lata w ziemi na g∏´bokoÊci oko∏o 5 cm. 
Wyl´gajàce si´ po oko∏o 5 tygodniach lar-
wy od˝ywiajà si´ poczàtkowo substancjà
próchniczà, nast´pnie atakujà roÊliny
upraw, które zasiedlajà. Zimujà zarówno
osobniki doros∏e jak i larwy w glebie na
g∏´bokoÊci do 50 cm. 

Znaczenie gospodarcze
W ostatnich latach szkodliwoÊç drutow-
ców znacznie wzros∏a. Jest to spowodowa-
ne g∏ównie uproszczeniami agrotechnicz-
nymi, bezorkowymi systemami uprawy
oraz cz´stym uruchamianiem ugorów. 
Na polach po∏o˝onych w pobli˝u zadrze-
wieƒ i krzewów oraz po ∏àkach lub 
ugorach nale˝y prowadziç dok∏adny moni-
toring liczebnoÊci. Obserwacje nale˝y prze-
prowadziç przed zasiewem nasion, kiedy
istnieje jeszcze mo˝liwoÊç zastosowania
agrotechnicznych lub chemicznych metod
zwalczania. 

1,2 – larwy uszkadzajàce korzenie

W przypadku licznego wyst´powania drutow-
ców nale˝y zastosowaç integrowane progra-
my zwalczania. Wielokrotna uprawa mecha-
niczna ogranicza liczebnoÊç populacji drutow-
ców, poniewa˝ w przesuszonej i spulchnionej
glebie ginà podatne na wysychanie jaja i m∏od-
sze stadia larwalne. Zabiegi piel´gnacyjne 
takie jak podorywka, orka czy spulchnianie 
powodujà wydobywanie larw spre˝ykowatych
na powierzchni´ gleby, gdzie ginà na skutek
przesuszenia, uszkodzeƒ mechanicznych lub
zjedzone przez ptaki. Wa˝ne jest stosowanie
p∏odozmianów, w których sieje si´ roÊliny nie
atakowane przez drutowce (np. groch, fasola,
gorczyca, len). Do skutecznych metod che-
micznych nale˝y: przedsiewne zaprawianie
materia∏u siewnego (BBCH 00).

Zwalczanie
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Elateridae
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Pche∏ka rzepakowa
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz wielkoÊci od 3 do 4 mm, pod∏u˝-
nie owalny, czarno-niebieski z metalicznym
po∏yskiem, sporadycznie tak˝e koloru brà-
zowego. Larwa od 6 do 7 mm d∏ugoÊci,
brudno-bia∏a z ciemnobràzowà g∏owà, 
3 parami odnó˝y tu∏owiowych, na odw∏o-
ku ma dwa ostre wyrostki. Larwa pokryta
jest ciemnymi plamkami i szczotkowatym
ow∏osieniem.
RoÊlinami ˝ywicielskimi oprócz rzepaku sà
przede wszystkim krzy˝owe uprawne: 
kapusta, broku∏, brukiew, rzepa Êciernisko-
wa, jak te˝ liczne krzy˝owe dziko rosnàce:
gorczyca polna, rzodkiew Êwirzepa i tobo∏-
ki polne.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
W przypadku obecnoÊci pche∏ki rzepako-
wej nale˝y sie spodziewaç na liÊcieniach 
i liÊciach typowych objawów ˝eru (wygry-
zione otwory i szkieletowanie liÊci). Bardzo
du˝a liczebnoÊç populacji powoduje, ̋ e li-
Êcie mogà zostaç sitowato podziurawione.
Bardziej znaczàcy jest ˝er minujàcy
w ogonkach liÊciowych, nerwach liÊcio-
wych oraz rdzeniu. W chodnikach mo˝na
znaleêç bràzowà màczk´ lub brudnobia∏e
larwy. Istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki z obja-
wami ˝erowania na liÊciach gnatarza rze-
pakowca, pche∏ek ziemnych oraz Êlimaków
(Êluz na roslinie i glebie).

Biologia 
Jesienià, gdy temperatura wynosi powy˝ej
16°C, pojawiajà si´ doros∏e osobniki i opa-
nowujà ma∏e roÊliny rzepaku. Sk∏adanie jaj
odbywa sie na g∏´bokoÊci od 1 do 2 cm
w glebie w sàsiedztwie roÊlin i zale˝nie od
warunków pogodowych (∏agodna zima)
trwa a˝ do wiosny. M∏ode larwy przedosta-
jà si´ do Êrodkowych nerwów liÊci i do
ogonków liÊciowych. Rosnà a˝ do wiosny
w ogonkach liÊciowych, cz´Êciowo tak˝e
w p´dzie g∏ównym. Od koƒca kwietnia a˝
do poczàtku czerwca opuszczajà rzepak
i przepoczwarczajà si´ w glebie. Pche∏ka
rzepakowa wykszta∏ca tylko jedno pokole-
nie rocznie.

Znaczenie gospodarcze
˚er larw wp∏ywa na zimowanie rzepaku,
poniewa˝ uszkodzone roÊliny ∏atwiej prze-
marzajà. Podczas silnego uszkodzenia 
jesienià mo˝na zaobserwowaç ubytki tkan-
ki liÊci. RoÊliny uszkodzone przez larwy sà
nast´pnie pora˝ane suchà zgniliznà ka-
pustnych.

1 – chrzàszcz
2 – ˝er – wygryzione otwory i szkieletowanie liÊci
3 – chodnik we wn´trzu p´du g∏ównego 

z larwà 
4 – szkody powodowane przez pche∏k´ 

rzepakowà: uszkodzone zwisajàce ogonki 
liÊciowe

Jesienià rozpoczàç zwalczanie: wrzesieƒ
paêdziernik (BBCH 12-19), gdy wystàpià 
3 chrzàszcze na 1 mb rz´du.

Zwalczanie
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Psylliodes chrysocephala L.
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Pche∏ki
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Pche∏ka czarna (Phyllotreta atra F.)
Pche∏ka czarnonoga 
(Phyllotreta nigripes F.)
Pche∏ka falistosmuga 
(Phyllotreta undulata Kutsch.)
Pche∏ka smu˝kowana 
(Phyllotreta nemorum L.)
Doros∏e pche∏ki osiàgajà wielkoÊç od 
2-3 mm. Pche∏ka czarna jest jednolicie 
czarna. Pche∏ka  czarnonoga ma b∏yszczà-
ce zabarwienie od seledynowo-niebieskie-
go do metalicznie zielonego. Pche∏ka fali-
stosmuga ma przedplecze czarne i ˝ó∏te
paski na pokrywach. Pche∏ka smu˝kowana
ma przedplecze czarne, a na czarnych po-
krywach posiada po 1 ̋ ó∏tym pasku. Larwy
d∏ugoÊci do 7 mm, brudnobia∏e lub ˝ó∏ta-
we z czarnà g∏owà. Na segmentach ciemne
plamki z których wystajà w∏oski. Larwy ma-
jà 3 pary krótkich odnó˝y. RoÊlinami ˝ywi-
cielskimi oprócz rzepaku sà przede wszyst-
kim krzy˝owe uprawne: kapusta, broku∏y,
brukiew, rzepa Êcierniskowa, jak te˝ licznie
krzy˝owe dziko rosnàce: gorczyca polna,
rzodkiew Êwirzepa i tobo∏ki polne.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Szkody wyrzàdzone sà g∏ównie przez
chrzàszcze, które wygryzajà ma∏e, okràg∏e
otwory w liÊciach, a nawet w liÊcieniach
wschodzàcych roÊlin rzepaku. Silnie uszko-

dzone wschodzàce roÊliny sà zahamowa-
ne we wzroÊcie, ˝ó∏knà, wi´dnà i cz´sto 
ginà. Jedynie larwy pche∏ki smu˝kowanej
minujà blaszk´ liÊciowà. Larwy pozosta∏ych
gatunków ˝erujà na korzeniach. Istnieje
mo˝liwoÊç pomy∏ki z objawami ̋ erowania:
gnatarza rzepakowca, tantnisia krzy˝o-
wiaczka lub Êlimaków.

Biologia 
Zimujà chrzàszcze w wierzchniej warstwie
gleby i Êció∏ce. Wiosnà opuszczajà zimowi-
ska i przenoszà si´ na wschodzàce roÊliny
rzepaku jarego, gorczycy i innych roÊlin
krzy˝owych. Do koƒca wiosny sk∏adajà jaja
do gleby (oprócz pche∏ki smu˝kowanej,
która sk∏ada jaja na dolnej stronie liÊci).
W sierpniu i wrzeÊniu chrzàszcze przelatu-
jà na samosiewy rzepaku, a nast´pnie na
nowe wschody rzepaku ozimego. Na po-
czàtku jesieni chrzàszcze przenoszà si´ na
zimowiska.

Znaczenie gospodarcze
Pche∏ki sà bardzo groêne dla roÊlin rzepa-
ku jarego, gdy wiosna jest bardzo ciep∏a
i sucha, a siew rzepaku ozimego jest
w wi´kszym stopniu zagro˝ony przez
pche∏ki, szczególnie, gdy panuje suche
i upalne lato.

1,2 – ˝erujàca pche∏ka czarna
3 – pche∏ka czarna
4 – pche∏ka smu˝kowana uszkadzajàca liÊç

Usuwaç chwasty z rodziny krzy˝owych. Wyko-
naç zabiegi agrotechniczne, które przyspieszà
przejÊcie roÊlin przez faz´ liÊcieni i pierwszych
liÊci (w∏aÊciwa uprawa gleby, siew w gleb´
ogrzanà). W warunkach sprzyjajàcych pojawo-
wi pche∏ek zwi´kszyç norm´ wysiewu nasion
rzepaku. Zaprawiaç nasiona przed siewem,
a w razie du˝ej gradacji pche∏ek przeprowa-
dziç dodatkowo opryskiwanie roÊlin. Próg eko-
nomicznej szkodliwoÊci – 1 chrzàszcz na 1 mb
rz´du.

Zwalczanie
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Pche∏ki
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65
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5 – rozpoczynajàca lot pche∏ka smu˝kowana
6 – pche∏ka smu˝kowana uszkadzajàca liÊç
7 – pche∏ka smu˝kowana
8 – uszkodzenia liÊcia przez pche∏ki
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9,10,11,12 – uszkodzenia liÊcia przez pche∏ki
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P´draki – larwy chrabàszczowatych

48

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrabàszcz kasztanowiec 
(Melolontha hippocastani L.)
Chrabàszcz majowy 
(Melolontha melolontha L.)
Guniak czerwczyk 
(Amphimallus solstitialis L.)
Ogrodnica niszczylistka 
(Phyllopertha horticola L.)
P´draki sà to larwy chrabàszczowatych.
P´draki ró˝nych gatunków sà do siebie
podobne, majà bia∏e cia∏o ∏ukowato wy-
gi´te z wyraênà brunatnà g∏owà, zaopa-
trzone w trzy pary silnych odnó˝y tu∏o-
wiowych. Cechà systematycznà jest
uk∏ad szczecinek na brzusznej stronie
ostatniego segmentu cia∏a.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
P´draki to typowe szkodniki wielo˝erne,
podgryzajà korzenie ró˝nych roÊlin, któ-
re w rezultacie wi´dnà, ˝ó∏knà i zasycha-
jà. Podczas masowych pojawów na po-
lach tworzà si´ tzw. „∏ysiny”. ˚erujà
w strefie korzeniowej rzepaku, roÊlin
stràczkowych i kukurydzy. Uszkadzajà
tak˝e korzenie spichrzowe buraka i in-
nych roÊlin uprawnych oraz bulwy ziem-
niaka, wygryzajàc g∏´bokie rany, w któ-
rych czasami mo˝na znaleêç p´draka.
Doros∏e chrzàszcze objadajà liÊcie drzew
i krzewów powodujàc go∏o˝ery. Uszko-

dzenia spowodowane przez p´draki
mo˝na pomyliç ze szkodami obserwo-
wanymi po ˝erowaniu drutowców, rol-
nic, leni i Êlimaków.

Biologia 
Wylot chrabàszczy nast´puje w maju,
a niektórych gatunków w czerwcu. Po
okresie ˝erowania (na drzewach liÊcia-
stych) i kopulacji samice sk∏adajà jaja do
ziemi na g∏´bokoÊci od 15 do 25 cm.
Larwy, czyli p´draki wyl´gajà si´ po oko-
∏o 6 tygodniach. Najm∏odsze p´draki od-
˝ywiajà si´ resztkami roÊlin i drobnymi
korzonkami. Najbardziej ˝ar∏oczne sà
p´draki w drugim i trzecim roku rozwo-
ju. Zimujà w ziemi jako larwy lub osob-
niki doros∏e w komorach poczwarko-
wych (ostatni rok rozwoju). W zale˝no-
Êci od gatunku rozwój p´draków w gle-
bie trwa 2-5 lat (w przypadku chrabàsz-
cza majowego 4 lata).

Znaczenie gospodarcze
W ostatnich latach obserwuje si´ du˝e
nasilenie wyst´powania p´draków, co
spowodowane jest g∏ównie uproszcze-
niami agrotechniki, bezorkowymi syste-
mami uprawy oraz uruchamianiem ugo-
rów. Szczególnie na polach po∏o˝onych
w pobli˝u zadrzewieƒ i krzewów nale˝y
prowadziç dok∏adny monitoring ich li-
czebnoÊci. Obserwacje nale˝y przepro-
wadziç przed zasiewem roÊlin, kiedy ist-
nieje jeszcze mo˝liwoÊç zastosowania
agrotechnicznych lub chemicznych me-
tod zwalczania.

1 – p´draki i uszkodzone korzenie
2 – p´drak (do 5 cm d∏ugoÊci)
3 – uszkodzony i zdrowy korzeƒ

Zabiegi piel´gnacyjne takie jak podorywka,
orka czy spulchnianie powodujà wydoby-
wanie p´draków na powierzchni´ gleby,
gdzie ginà na skutek uszkodzeƒ mechanicz-
nych, przesuszenia lub zjadane sà przez
ptaki. Do skutecznych metod chemicznych
walki z p´drakami nale˝y: przedsiewne za-
prawianie materia∏u siewnego (BBCH 00).

Zwalczanie
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S∏odyszek rzepakowy

50

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Chrzàszcz wielkoÊci od 1,5 do 2,5 mm, 
pod∏u˝nie owalny, czarny z mieniàcym si´
na zielono i niebieskawo grzbietem. Larwa
d∏ugoÊci od 3,5 do 4 mm, majà cia∏o po-
kryte rzadkimi w∏oskami, czarno-bràzowa
g∏owa, 3 krótkie czarno-bràzowe pary od-
nó˝y tu∏owiowych, szaro-bia∏a, na górnej
stronie 2-3 ciemne plamy na ka˝dym seg-
mencie cia∏a.
RoÊlinami ̋ ywicielskimi sà, poza rzepakiem
i rzepikiem, liczne inne gatunki roÊlin krzy-
˝owych jak: rzodkiew oleista, kapusta czar-
na, gorczyca jasna, p´dy nasienne kapusty,
rzepy Êcierniskowej, brukwi, rzodkwi, rzod-
kiewki, a tak˝e dziko rosnàce jak: gorczyca
polna i rzodkiew Êwirzepa.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Po∏o˝enie nadgryzionych i wygryzionych
paków jest (poÊród wszystkich zdrowych)
nieregularne. Chrzaszcz przegryza pàki,
aby dostaç si´ do py∏ku kwiatowego.
Uszkodzone pàki ˝ó∏knà, usychajà, a na-
st´pnie odpadajà, pozostajà jedynie 
szypu∏ki kwiatowe. Skutkiem tego sà nie-
regularne kwiatostany wzgl´dnie te˝ nie-
regularnie roz∏o˝one ∏uszczyny. Istnieje
mo˝liwoÊç pomy∏ki z objawem cylindro-
sporiozy na ∏uszczynach (podczas silnego
uszkodzenia wystepujà krótkie ogonki

∏uszczyn), ze szkodami wyrzàdzanymi
przez póêne przymrozki (górna cz´Êç ∏usz-
czyn usycha i kar∏owacieje) oraz ze szkoda-
mi spowodowanymi przez susz´ (brak
wszystkich kwiatów w okreÊlonym miejscu
kwiatostanu. W przypadku braku wody ma
miejsce przedwczesne jednolite opadanie
pàków - szypu∏ki majà ostre zakoƒczenie.

Biologia 
Chrzàszcz zimuje pod pokrywà liÊci, darnià
itp. W temperaturze gleby oko∏o 10°C
opuszcza miejsce zimowego spoczynku
i przelatuje na pola rzepaku, wówczas, gdy
temperatura powietrza osiàgnie od
15°C wzwy˝. Tam wgryza si´ w pàki kwia-
towe i pewnà ich cz´Êç ca∏kowicie wydrà-
˝a. Jaja sk∏adajà do wn´trza pàków. Larwy
od˝ywiajà si´ przewa˝nie py∏kiem kwiato-
wym, nie wyrzàdzajàc wi´kszych szkód.
Póêniej larwa w´druje do gleby i przepo-
czwarcza si´. Pod koniec sierpnia m∏ode
chrzàszcze przelatujà na miejsce zimowe-
go spoczynku. S∏odyszek rzepakowy ma
tylko jedno pokolenie w roku.

Znaczenie gospodarcze
Znaczne straty sà rejestrowane w przypad-
ku wczesnego pojawienia sie szkodnika
i wolnego rozwoju rzepaku przed kwitnie-
niem. Rzepak jary ulega wi´kszym uszko-
dzeniom ni˝ rzepak ozimy, przy czym ten
ostatni potrafi wczeÊnie powsta∏e straty
cz´Êciowo rekompensowaç. Powstajà luki
poÊród ∏uszczyn.

1 – s∏odyszek rzepakowy na pàkach kwiatowych
2 – s∏odyszek rzepakowy na kwiatach
3 – martwe chrzàszcze
4 – jaja s∏odyszka rzepakowego

Obserwuje si´ rzepak ozimy liczàc chrzàszcze:
od 1 do 2 chrzàszczy na roÊline – zwarty kwia-
tostan – pàki jeszcze zamkniete (BBCH 50-52)
– 4 chrzàszcze na roÊlin´ luêny kwiatostan 
oko∏o 14 dni przed kwitnieniem – BBCH 53-
55), od 5 do 6 chrzàszczy na roÊlin´ przed
kwitnieniem (BBCH 59)
Do uchwycenia pierwszych nalotów na 
plantacj´ stosuje si´ ˝ó∏te naczynia (od koƒca
marca).

Zwalczanie
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Meligethes aeneus F.
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S∏odyszek rzepakowy
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5,6,7 – larwy s∏odyszka rzepakowego 
8 – poczwarka s∏odyszka rzepakowego
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Meligethes aeneus F.
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9 – uszkodzony pàk kwiatowy
10,11,12 – skutki uszkodzenia: nieregularne rozmieszczenie ∏uszczyn oraz szypu∏ki zakoƒczone

dnem kwiatowym (brak ∏uszczyny)
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Bielinkowate 
Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Bielinek kapustnik (Pieris brassicae L.)
Bielinek rzepnik (Piris rapae L.)
Bielinki nale˝à do grupy motyli dziennych.
Doros∏y motyl bielinka kapustnika ma
skrzyd∏a o rozpi´toÊci 5-6 cm, natomiast
bielinek rzepnik – 4 cm. Bia∏e motyle 
z 1 parà ciemnych plam u samca, nato-
miast u samic sà 2 pary czarnych plam. 
Na g∏owie motyla wyst´pujà charaktery-
styczne maczugowate czu∏ki. Doros∏a 
gàsienica bielinka kapustnika osiàga d∏u-
goÊç oko∏o 4,5 cm, ˝ó∏tawa z czarnymi
kropkami,a bielinka rzepnika – do 3 cm
matowozielona, delikatnie ow∏osiona
z trzema wàskimi, ˝ó∏tymi liniami biegnà-
cymi wzd∏u˝ cia∏a. Bielinki sà szkodnikami
ró˝nych roÊlin krzy˝owych – rzepak, 
rzepik, gorczyca, kapusta, kalafior, broku∏ 
i chwasty.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Gàsienice ˝erujà na liÊcieniach, liÊciach
i ∏uszczynach. Najpierw m∏ode gàsienice
zeskrobujà mi´kisz na dolnej stronie liÊcia,
a nast´pnie rozchodzà si´ po ca∏ej roÊlinie
i szkieletujà liÊcie, powodujàc go∏o˝ery.
M∏ode gàsienice pierwszego pokolenia ro-
bià otwór w ∏uszczynie, nast´pnie zjadajà
nasiona rzepaku ozimego, natomiast gà-
sienice drugiego pokolenia uszkadzajà
∏uszczyny rzepaku jarego. Istnieje mo˝li-
woÊç pomy∏ki z objawami ̋ erowania na li-

Êciach przez: gnatarza rzepakowca, pche∏-
ki ziemne, tantnisia krzy˝owiaczka, rolnice
i Êlimaki.

Biologia 
Zimujà poczwarki przytwierdzone do 
zes∏ych roÊlin, pni drzew, p∏otów, Êcian 
zabudowaƒ. Na prze∏omie kwietnia i maja
wyl´gajà si´ motyle. Zap∏odnione samice
sk∏adajà jaja na liÊciach ró˝nych roÊlin krzy-
˝owych. Gàsienice rozwijajà si´ na liÊciach
i po wyroÊni´ciu przepoczwarczajà si´
w miejscu ˝erowania. W lipcu i sierpniu
trwa lot drugiego pokolenia. W sierpniu
i wrzeÊniu wyl´gajà si´ gàsienice, które 
˝erujà do póênej jesieni.

Znaczenie gospodarcze
Gàsienice bielinków ˝erujàc na liÊciach,
mogà powodowaç go∏o˝ery, co mo˝e pro-
wadziç do zaschni´cia roÊlin. Uszkodzenie
∏uszczyn przez gàsienice obni˝a plon na-
sion oraz powoduje p´kanie ∏uszczyn.
Upalna wiosna i lato sprzyjajà rozwojowi
bielinków i wówczas straty sà wi´ksze.

1 – samica bielinka rzepnika
2 – samiec bielinka rzepnika
3 – spód skrzyde∏ bielinka rzepnika
4 – gàsienica bielinka rzepnika

Prawid∏owa agrotechnika oraz niszczenie
chwastów z rodziny krzy˝owych ogranicza po-
pulacj´ bielinków. Bardzo wa˝na jest izolacja
przestrzenna od innych roÊlin krzy˝owych
i warzyw kapustnych. Po zaobserwowaniu
pierwszych uszkodzeƒ nale˝y przeprowadziç
opryskiwanie roÊlin. Próg ekonomicznej 
szkodliwoÊci – 1 gàsienica na 1 mb rz´du 
roÊlin rzepaku.

Zwalczanie
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5 – gàsienica bielinka rzepnika
6 – poczwarka bielinka rzepnika
7,8 – uszkodzenia
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9,10 – gàsienica bielinka kapustnika
11 – otwór w ∏uszczynie wygryziony przez gàsienic´ bielinka kapustnika
12 – gàsienica bielinka kapustnika na ∏uszczynie
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Pi´tnówka kapustnica

58

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Motyl szarobrunatny o rozpi´toÊci skrzyde∏
do 45 mm, gàsienica d∏ugoÊci do 45 mm.
BezpoÊrednio po wyl´gu z jaj gàsienica jest
jasnozielona, póêniej ciemnieje i ma kolor
brudnoszary z popielatymi pr´gami
wzd∏u˝ cia∏a. Zaniepokojona gàsienica 
zwija si´. Pietnówka kapustnica jest polifa-
giem, oprócz rzepaku uszkadza warzywa
kapustne, buraki, groch, len, sa∏at´, tytoƒ
oraz chwasty z rodziny krzy˝owych. 

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Na liÊciach widoczne sà owalne i nieregu-
larne otwory. G∏ówne nerwy liÊcia sà nie
uszkodzone. W skrajnych przypadkach
mogà powstaç go∏o˝ery. Istnieje mo˝li-
woÊç pope∏nienia b∏´du z uszkodzeniami
powodowanymi przez bielinki, gnatarza
rzepakowca, rolnice, tantnisia krzy˝owiacz-
ka, Êlimaki, ptaki i zwierz´ta ∏owne.

Biologia 
Zimuje poczwarka w glebie. Motyle 
wylatujà w maju, sk∏adajà jaja w z∏o˝ach
po 10-40 sztuk na spodniej stronie liÊcia.
Gàsienice ˝erujà do po∏owy lipca, nast´p-
nie schodzà do gleby na przepoczwarcze-
nie. Natomiast gàsienice drugiego pokole-
nia ̋ erujà na wschodach rzepaku ozimego
do koƒca paêdziernika.

Znaczenie gospodarcze
Uszkodzenia liÊci ma∏ych roÊlin rzepaku
ograniczajà wzrost i rozwój roÊlin, w skraj-
nych przypadkach powodujà zniszczenie
plantacji.

1 – motyl
2 – gàsienice na liÊciu

Nale˝y zwalczaç chwasty wabiàce motyle. 
Podorywka i orka siewna ogranicza liczebnoÊç
szkodnika. Zabieg opryskiwania roÊlin wyko-
naç w okresie wyl´gania si´ i ˝erowania 
najm∏odszych stadiów rozwojowych gàsienic.
Insektycydy stosowane przeciwko gàsienicom
rolnic ograniczajà populacj´ pi´tnówki kapust-
nicy.

Zwalczanie
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Mamestra brassicae L.
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Pi´tnówka kapustnica
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3 – m∏oda gàsienica
4,5 – gàsienica na liÊciu
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Mamestra brassicae L.
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6 – gàsienica zwini´ta
7,8 – ró˝ne formy barwne
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Rolnice
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
RoÊliny rzepaku uszkadzajà g∏ównie 
gàsienice rolnicy zbo˝ówki (Agrotis 
segetum Schaff.), a w mniejszym stopniu
rolnica panewka (Agrotis cnigrum L.), 
rolnica gwoêdêówka (Agrotis ypsilon
Huft.) i rolnica czopówka (Agrotis excla-
mationis L.).
Motyle o rozpi´toÊci skrzyde∏ od 25 do 
40 mm. Skrzyd∏a przednie sà szaro-bru-
natne, a tylne jaÊniejsze. Jajo d∏ugoÊci
oko∏o 0,6 mm, poczàtkowo mleczno
-bia∏e, a póêniej czerwonawe. Gàsienica
d∏ugoÊci 40 mm, oliwkowo-brunatna
z ciemnà linià na grzbiecie. Gàsienice 
po dotkni´ciu bardzo szybko zwijajà si´.
Poczwarka zamkni´ta, czerwono-brunat-
na.
Rolnice sà polifagami, wyst´pujà na
wszystkich roÊlinach rolniczych i wa-
rzywnych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
W uprawach rzepaku ozimego roÊliny
w stadium liÊcieni lub pierwszych liÊci sà
odcinane od korzeni w pobli˝u po-
wierzchni gleby. RoÊliny sà cz´Êciowo
wciàgane do otworów, uprzednio wy-
drà˝onych w glebie przez gàsienice.
Uszkodzenia roÊlin mogà byç b∏´dnie
przypisywane larwom gnatarza rzepa-
kowca, gàsienicom bielinków i pi´tnó-
wek lub Êlimakom (Êluz na roÊlinach
i glebie).

Biologia 
Zimujà wyroÊni´te gàsienice w glebie na
g∏´bokoÊci oko∏o 25 cm. Wiosnà wycho-
dzà i ˝erujà do po∏owy maja, a nast´pnie
przepoczwarczajà si´ w glebie na g∏´bo-
koÊci 5-10 cm. Motyle pojawiajà si´
w koƒcu maja i czerwcu. Latajà o zmierz-
chu, sk∏adajà jaja do gleby, albo na roÊli-
ny u ich nasady. M∏ode gàsienice ˝erujà
w dzieƒ, starsze nocà. Zwykle wyst´puje
jedno lub dwa pokolenia w roku, zale˝-
nie od warunków agroklimatycznych.
Rozwojowi rolnic sprzyjajà ciep∏e, upalne
i suche warunki pogodowe, uproszcze-
nia uprawowe, od∏ogowanie gruntów,
zachwaszczenie.

Znaczenie gospodarcze
Najbardziej nara˝one na szkody powo-
dowane przez gàsienice sà wschodzàce
i rozwijajàce si´ roÊliny rzepaku. W skraj-
nych przypadkach ulegajà zniszczeniu
wszystkie roÊliny.
Próg szkodliwoÊci: od 6 do 8 gàsienic na
1 m2.

1 – gàsienica rolnicy
2,3 – objawy ˝erowania na plantacji

Zabiegi agrotechniczne ograniczajà popula-
cje rolnic. WczeÊniejszy i g´sty siew zmniej-
sza straty powodowane przez rolnice. Zabie-
gi zwalczania Êrodkami chemicznymi nale˝y
przeprowadziç tylko wieczorem po zauwa-
˝eniu pierwszych uszkodzeƒ (BBCH 12-19).

Zwalczanie
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Agrotinae
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4

5

4 – gàsienice rolnicy
5 – objawy ˝erowania na roÊlinie
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Agrotinae

6

7

6,7 – objawy ˝erowania na roÊlinie
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TantniÊ krzy˝owiaczek
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Motyl o rozpi´toÊci skrzyde∏ do 17 mm.
Przednia para skrzyde∏ wàska, szaro-bràzo-
wa z bia∏à, falistà smugà wzd∏u˝ tylnego
brzegu. Tylna para skrzyde∏ szara z d∏ugà
strz´pinà.
Jajo ˝ó∏tawe, owalne, lekko sp∏aszczone.
Gàsienice d∏ugoÊci do 10 mm, zielone, s∏a-
bo ow∏osione o czarnej g∏owie, sà bardzo
ruchliwe, a przy dotkni´ciu wyginajà si´
lub zwijajà w podkówk´ i opuszczajà na
ziemi´ po nitce prz´dzy. TantniÊ krzy˝owia-
czek wyst´puje na rzepaku i innych roÊli-
nach krzy˝owych oraz warzywach kapust-
nych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Na liÊciach roÊlin widaç bardzo liczne drob-
ne, okràg∏awe, a cz´sto nieregularne jakby
okienka. W tych miejscach skórka dolna
i mi´kisz sà zeskrobane przez gàsienice,
pozostaje tylko górna skórka, która w mia-
r´ wzrostu liÊci p´ka i tworzà sie otwory.
Uszkodzenia powsta∏e w wyniku ˝erowa-
nia tantnisia krzy˝owiaczka mogà byç
b∏´dnie przypisane pche∏kom ziemnym,
gnatarzowi rzepakowemu, bielinkom, rol-
nicom i pi´tnówkom.

Biologia 
Liczba pokoleƒ wynosi 2-4 w roku i zale˝y
od temperatury powietrza. Ciep∏o (upa∏y)
oraz brak deszczu sprzyja rozwojowi tant-
nisia krzy˝owiaczka. Zimujà poczwarki na
chwastach i resztkach uprawnych w sia-
teczkowatych kokonach, d∏ugoÊci oko∏o 10
mm. Mogà rownie˝ zimowaç motyle
w szczelinach kory i innych kryjówkach.
Wiosnà pojawiajà si´ motyle, które sk∏ada-
jà jaja wzd∏u˝ nerwów na dolnej stronie li-
Êci. Wyl´g∏e gàsienice ̋ erujà pojedynczo na
dolnej stronie liÊci. Rozwój tantnisia trwa
oko∏o miesiàca.

Znaczenie gospodarcze
TantniÊ krzy˝owiaczek wyst´puje pow-
szechnie, a w latach masowego pojawu
powoduje du˝e szkody. Na jednej roÊlinie
˝eruje cz´sto od kilku do kilkudziesi´ciu 
gàsienic i zaatakowane roÊliny mogà byç
ca∏kowicie zniszczone.
Próg szkodliwoÊci: 1 gàsienica na 1 roÊlinie.

1 –gàsienica
2,3,4 – uszkodzone liÊcie

G∏´boka orka jesienna, niszczenie resztek ro-
Êlinnych i zwalczanie chwastów zapobiegajà
nadmiernemu rozmna˝aniu szkodnika. Opry-
skiwanie roÊlin przeprowadza sie w momencie
wyl´gu pierwszych gàsienic (BBCH 12-19) sto-
sujàc insektycydy kontaktowe lub o dzia∏aniu
wg∏´bnym.

Zwalczanie
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Plutella maculipennis Curt.
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Mszyca kapuÊciana
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Doros∏a mszyca d∏ugoÊci od 2 do 2,5 mm,
szaro-zielone zabarwienie, pokryta nalo-
tem woskowym. Wystepujà formy uskrzy-
dlone oraz bezskrzyd∏e. Larwa podobna do
doros∏ej mszycy. Wyst´puje w du˝ym nasi-
leniu na rzepaku jarym i gorczycy, w ma∏ym
nasileniu na rzepaku ozimym. Rozwija si´
te˝ na innych roÊlinach krzy˝owych oraz
warzywach kapustnych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Na wierzcho∏kowej cz´Êci g∏ównego p´du
kwiatowego, a póêniej p´dów bocznych,
wyst´pujà g´ste kolonie mszyc pokrytych
woskowym nalotem. Wyst´pujà rownie˝
na ogonkach liÊciowych i szypu∏kach ∏usz-
czyn oraz na ∏uszczynach i liÊciach. Opano-
wane cz´Êci roÊlin sà zahamowane w roz-
woju, a w warunkach niedoboru wilgoci
˝ó∏knà i zasychajà. Zasychanie uszkodzo-
nych przez mszyce roÊlin podobne jest do
objawów powodowanych przez susz´.

Biologia 
Zimujà jaja na roÊlinach rzepaku ozimego,
chwastach z rodziny krzy˝owych, na któ-
rych ˝erowa∏y mszyce. Gatunek holocy-
kliczny, jednodomny. Mszyce pojawiajà sie
w czerwcu, populacja osiàga poziom
szczytowy na prze∏omie lipca i sierpnia, 
po czym liczebnoÊç mszycy gwat∏ownie
spada, dopiero od po∏owy wrzeÊnia nast´-
puje ponownie niewielki wzrost. Liczeb-
noÊç szkodnika jest najwy˝sza, gdy stosu-
je si´ wysokie nawo˝enie azotem i niskie

nawo˝enie potasem oraz wystàpi susza.
W ciàgu roku wyst´puje kilkanaÊcie poko-
leƒ mszyc. Optymalna temperatura rozwo-
ju wynosi od 18 do 24°C. Rozwój pokole-
nia trwa od 21 do 60 dni.

Znaczenie gospodarcze
Najwi´ksze straty w plonie powoduje
mszyca, gdy roÊliny rosnà w warunkach
du˝ego braku wody. Opanowane roÊliny
˝ó∏knà i zasychajà. Wyst´powaniu mszycy
kapuÊcianej sprzyja ∏agodna zima oraz 
ciep∏a i wilgotna wiosna. Wyst´powanie
mszycy kapuÊcianej powy˝ej progu szkodli-
woÊci wp∏ywa ujemnie na iloÊç i jakoÊç plo-
nu nasion rzepaku.

1,2,3 – kolonia mszyc na roÊlinie rzepaku

Opryskiwanie g∏ównie brzegu plantacji w przy-
padku licznego wystàpienia mszycy jesienià
(BBCH 14-19) lub wiosnà najcz´Êciej w okresie
rozwoju ∏uszczyn (BBCH 65-80).
Próg szkodliwoÊci: na brzegu plantacji rzepa-
ku 2 kolonie mszyc na 1 m2.

Zwalczanie

Rzepak2.qxd  29/9/05  12:01 AM  Page 68



M
sz

yc
e

69

Brevicoryne brassicae L.
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4

65

4,5,6 – kolonia mszyc na roÊlinie rzepaku
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Brevicoryne brassicae L.

7

98

7 – kolonia mszyc na roÊlinie rzepaku
8,9 – biedronka od˝ywiajàca si´ mszycami
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Lenie

72

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Leƒ marcowy (Bibio marci L.)
Leƒ ogrodowy (Bibio hortulanus L.)
Doros∏y owad d∏ugoÊci od 8 do 10 mm,
o ciele kr´pym i umiarkowanie ow∏osio-
nym. Czu∏ki krótkie, grube, wielocz∏onowe;
odnó˝a grube, na przednich goleniach
z kolcami. Samica wyraênie odró˝nia si´ od
czarnego samca przez z∏otoczerwone za-
barwienie cia∏a. Larwa do 16 mm d∏ugoÊci,
szarobràzowa, bez odnó˝y z ciemnobràzo-
wà g∏ówkà, na ka˝dym segmencie zaopa-
trzona w krótkie szczeciny, a na koƒcu 
cia∏a cztery kolce. Ubarwienie mo˝e si´
zmieniaç w zale˝noÊci od gleby, w której
˝yjà. Larwy sà wielo˝erne i obok rzepaku
˝erujà na pszenicy, j´czmieniu, ˝ycie
i owsie, a tak˝e ziemniakach, burakach
i warzywach.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Lenie ̋ erujà g∏ównie w glebie, uszkadzajàc
korzenie. Powoduje to zak∏ócenie gospo-
darki wodnej roÊliny oraz gorsze osadzenie
jej w glebie. Wiosnà groêne sà doros∏e 
larwy ˝erujàce na wczesnych zasiewach
rzepaku. Lenie mogà uszkadzaç zarówno
wysiane nasiona, jak równie˝ podgryzaç
m∏ode roÊliny pod powierzchnià gleby. Na
powierzchni gleby cz´sto spotkaç mo˝na
liczne ma∏e dziurki z kupkami ziemi. Uszko-
dzenia spowodowane przez lenie mo˝na
pomyliç ze szkodami obserwowanymi po

˝erowaniu drutowców, p´draków i rolnic
lub komarnic.

Biologia 
W ciàgu roku rozwija si´ jedno pokolenie
szkodnika. Zimujà larwy w glebie na g∏´bo-
koÊci od 5 do 10 cm. Przepoczwarczajà si´
w kwietniu lub na poczàtku maja, po krót-
kotrwa∏ym ˝erowaniu. Od po∏owy maja
z gleby wydostajà si´ doros∏e owady. 
Od˝ywiajà si´ py∏kiem, nektarem i spadzià
(tzw. rosa miodowa). Od koƒca maja do
po∏owy czerwca samice sk∏adajà oko∏o 
100 jaj grupkami do gleb lekkich, wilgot-
nych i zasobnych w substancje organiczne,
szczególnie do gleb nawo˝onych oborni-
kiem, po∏o˝onych w pobli˝u zaroÊli lub do
stert kompostowych. Zapach kompostu
lub obornika wabi samice sk∏adajàce jaja.
Latem larwy od˝ywiajà si´ materià orga-
nicznà, natomiast jesienià, gdy brakuje 
obumierajàcej substancji roÊlinnej, larwy
w czwartym (ostatnim) stadium uszkadza-
jà roÊliny. Dobrze znoszà zimno, sà wra˝li-
we na wysuszanie i dlatego opuszczajà 
gleb´ tylko w wilgotne noce, ˝erujàc przy
powierzchni ziemi. Najwi´kszà szkodliwo-
Êcià charakteryzujà si´ starsze larwy, ̋ erujà-
ce najintensywniej wczesnà wiosnà.

Znaczenie gospodarcze
Leƒ ogrodowy wyst´puje lokalnie, a grada-
cje liczebnoÊci majà miejsce raz na kilka lat.
Uproszczenia agrotechniczne, szczególnie
przyorywanie du˝ych iloÊci resztek po˝niw-
nych sprzyjajà rozwojowi szkodnika.

1 – larwa - charakterystyczne cztery kolce na
koƒcu cia∏a

2 – doros∏y osobnik lenia ogrodowego 
(oko∏o 1 cm d∏ugoÊci)

3 – larwy w glebie

Zabiegi agrotechniczne (podorywka i g∏´boka
orka) oraz melioracje wodne ograniczajà nasi-
lenie szkodnika. Zagro˝enie dla roÊlin ma miej-
sce po wystàpieniu 50 larw na 1 m2. Ârodki
ochrony roÊlin stosowane w zwalczaniu szkod-
ników glebowych (BBCH 00), takich jak: dru-
towce, p´draki czy rolnice oraz komarnicowa-
te mogà ograniczaç równie˝ liczebnoÊç owa-
dów nale˝àcych do rodziny leniowatych.

Zwalczanie
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4,5,6 – larwy w glebie
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7,8 – larwy w glebie
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Miniarka kapuÊcianka
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Doros∏y owad d∏ugoÊci do 3 mm. Larwa
d∏ugoÊci do 6 mm, bia∏awo zabarwiona,
bez wyraênie wyodr´bnionej g∏owy i odnó-
˝y. Miniarka kapuÊcianka oprócz rzepaku
˝eruje na roÊlinach krzy˝owych oraz chwa-
stach.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Uszkodzone liÊcie ˝ó∏knà, wi´dnà i przed-
wczeÊnie obumierajà. Na górnej stronie
blaszki liÊciowej mo˝na zobaczyç chodniki,
które poczàtkowo przebiegajà wzd∏u˝ ner-
wów liÊcia, a potem do nich wnikajà.
Chodniki wygryzione przez larwy mogà
równie˝ mieç nieregularny kszta∏t. Niekie-
dy larwa natychmiast przedostaje si´ do
nerwu liÊcia tak, ̋ e na zewnàtrz nie mo˝na
spostrzec ˝adnych objawów. W chodni-
kach ˝erujà cz´sto larwy miniarki wraz
z larwami pche∏ki rzepakowej. Ze wzgl´du
na brak odnó˝y u miniarki kapuÊcianki 
∏atwo odró˝niç jà od larw pche∏ki rzepako-
wej, kóra ma trzy pary odnó˝y. Rdzeƒ 
p´du rzepaku nie jest uszkadzany przez 
larwy miniarki kapuÊcianki, natomiast
pche∏ka rzepakowa uszkadza rdzeƒ i sto-
˝ek wzrostu.

Biologia 
Miniarka kapuÊcianka opuszcza gleb´ pod
koniec kwietnia lub na poczàtku maja.
W ciàgu roku wyst´pujà trzy pokolenia.
Przed zimà larwy wedrujà do gleby, aby si´
przepoczwarczyç.

Znaczenie gospodarcze
Miniarka kapuÊcianka jest bardzo rozpo-
wszechniona. Rzepak ozimy jest atakowa-
ny g∏ównie jesienià, przy czym p´d pozo-
staje wolny od uszkodzenia. Ciep∏a i d∏uga
jesieƒ sprzyja rozwojowi miniarki kapu-
Êcianki i wówczas straty sà du˝e. Miniarka
kapuÊcianka wyst´puje równie˝ na rzepa-
ku jarym.

1,2 – chodniki drà˝one przez miniarki, które 
poczàtkowo przebiegajà wzd∏u˝ nerwów
liÊciowych potem w nie wnikajà

Zaprawy nasienne zwalczajà miniark´ kapu-
Êciank´, która wyst´puje we wrzeÊniu.
Póêniejsze naloty szkodnika nie sà zwalczane
przez zaprawy nasienne. W rejonach du˝ego
nasilenia miniarki istnieje potrzeba opryskiwa-
nia roÊlin (BBCH 14-19).

Zwalczanie
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Phytomyza rufipes Meig.
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Pryszczarek kapustnik
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Doros∏y owad wielkoÊci od 1,2 do 1,5 mm,
bràzowo-czarny, czerwonawy odw∏ok
z bràzowymi wiàzad∏ami poprzecznymi,
pierÊ z bia∏awym ow∏osieniem, d∏ugie czu∏-
ki i odnó˝a. 
Larwa wielkoÊci oko∏o 2 mm, poczàtkowo
szklista, potem bia∏a, póêniej ̋ ó∏tawo-bia-
∏o-pomaraƒczowa, bez g∏owy i odnó˝y. 
Poczwarka: ̋ ó∏tawo-bia∏a. 
Pryszczarek kapustnik ˝yje przede wszyst-
kim na: rzepaku, rzepiku, kapuÊcie, gorczy-
cy jasnej, na p´dach nasiennych brukwi,
rzepy Êcierniskowej, rzodkwi i rzodkiewki,
tak˝e na krzy˝owych dziko rosnàcych jak:
rzodkiew Êwirzepa, gorczyca polna i tasz-
nik pospolity.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Poszczególne ∏uszczyny przedwczeÊnie
˝ó∏knà, nabrzmiewajà, cz´sto deformujà
si´ ko∏o wierzcho∏ka, kurczà i przedwcze-
Ênie p´kajà. Skutkiem tego jest osypywanie
si´ nasion. We wn´trzu ∏uszczyn znajdujà
si´ liczne larwy (od 5 do 100), które niszczà
zawiàzki nasion. Podczas obserwacji uszko-
dzeƒ na ∏uszczynach istnieje mo˝liwoÊç po-
my∏ki z czernià krzy˝owych lub wynikiem
gradobicia oraz stratami wyrzàdzonymi
przez ptaki (nagryzione i postrz´pione ∏usz-
czyny).

Biologia 
Pryszczarek kapustnik zimuje jako po-
czwarka w glebie. W maju pojawiajà si´ sa-
mice i sk∏adajà jaja grupkami do ∏uszczyn.
Sk∏adanie jaj uzale˝nione jest od otworów
wydrà˝onych bàdê powsta∏ych wskutek
˝eru chowacza podobnika. Samica potrafi
sk∏adaç jaja do m∏odych (wielkoÊci 1 cm)
nie uszkodzonych ∏uszczyn, które majà
jeszcze bardzo cienkà Êciank´. Larwy
uszkadzajà nasiona i wysysajà wewn´trzne
Êciany ∏uszczyn. Cykl rozwojowy od jaja do
przepoczwarczenia larwy trwa 14 dni.
W roku mo˝e pojawiç si´ do trzech poko-
leƒ pryszczarka kapustnika.

Znaczenie gospodarcze
Pryszczarek kapustnik ma znaczenie 
gospodarcze w powiàzaniu z chowaczem
podobnikiem, który przygotowuje drog´
do sk∏adania jaj w ∏uszczynach. Na rzepa-
ku ozimym szkody wyrzàdza g∏ównie
pierwsze pokolenie pryszczarka kapustni-
ka. Najwi´cej uszkodzeƒ roÊlin stwierdza
si´ w pasie brze˝nym plantacji. Rzepak jary
uszkadzany jest w wi´kszym stopniu ni˝
rzepak ozimy. Najwi´ksze straty powoduje
pryszczarek kapustnik, gdy podczas kwit-
nienia roÊlin i poczàtkowego rozwoju ∏usz-
czyn wyst´pujà upa∏y oraz nie ma opadów
deszczu.

1,2 – pryszczarek kapustnik 
w trakcie sk∏adania jaj

3 – larwy ˝erujàce wewnàtrz ∏uszczyny

Ocen´ wyst´powania rozpoczyna si´ w okre-
sie kwitnienia (BBCH 60-69)
– s∏abe wystàpienie chowacza podobnika,

wówczas próg wynosi 1 pryszczarek kapust-
nik na 1 roÊlinie,

– silne wystàpienie chowacza podobnika,
wówczas próg wynosi 1 pryszczarek kapust-
nik na 3-4 roÊliny.

Opryskiwaç w okresie opadania p∏atków kwia-
towych, po wykszta∏ceniu sie pierwszych ∏usz-
czyn (BBCH 65-69).

Zwalczanie
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Âmietka kapuÊciana
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Owad doros∏y d∏ugoÊci od 5 do 6 mm,
czerwona plamka na srebrzysto-bia∏ym
czole. Samiec jest czarnoszary, samica
bràzowo-szara.
Larwa d∏ugoÊci od 7 do 8 mm, ˝ó∏tawo-
bia∏a, bez wyraênie wyodr´bnionej g∏o-
wy i bez odnó˝y. Poczwarka d∏ugoÊci od
4 do 7 mm, bràzowa w kszta∏cie beczu∏-
ki. Âmietka kapuÊciana oprócz rzepaku
˝eruje przede wszystkim na roÊlinach
krzy˝owych uprawnych jak: kapusta,
broku∏, brukiew, rzepa Êcierniskowa, ˝e-
ruje te˝ na licznych krzy˝owych dziko ro-
snàcych: gorczyca polna, rzodkiew Êwi-
rzepa i tobo∏ki polne.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Na szyjce korzeniowej i korzeniach roÊlin
rzepaku wyst´pujà bràzowe przebarwie-
nia oraz miejsca nagni∏e. Korzenie bocz-
ne sà cz´Êciowo obumar∏e z trudem
mo˝na stwierdziç ich obecnoÊç przy wy-
rywaniu roÊlin z ziemi. W zewn´trznej
warstwie korzenia, jak te˝ we wn´trzu
szyjki korzeniowej znajdujà si´ chodniki
z obumar∏à tkankà, w której ˝erujà larwy
Êmietki kapuÊcianej. Mo˝na je równie˝
spotkaç w chodnikach larw pche∏ki rze-
pakowej i ró˝nych gatunków chowaczy,
gdzie powi´kszajà straty spowodowane
przez wczeÊniej obecne tam larwy. Silnie
uszkodzone roÊliny rzepaku pozostajà
niedorozwini´te we wzroÊcie, cz´sto

mogà obumieraç. Uszkodzenia korzeni
spowodowane przez Êmietk´ kapuÊcianà
sà podobne do ˝erowania drà˝yn.

Biologia 
Zimuje poczwarka w glebie. Owad doro-
s∏y opuszcza gleb´ w kwietniu lub maju.
Po jednym tygodniu samica sk∏ada jaja
d∏ugoÊci 1 mm – oko∏o 100 sztuk w ma-
∏ych z∏o˝ach przy szyjce korzeniowej 
roÊliny ˝ywicielskiej lub w sàsiadujàcych
z nià szczelinach w glebie. Po up∏ywie 
4 do 8 dni od z∏o˝enia jaj wyl´gajà si´
larwy, które ̋ erujà poczàtkowo na korze-
niach bocznych, póêniej na korzeniach
g∏ównych i szyjce korzeniowej roÊliny 
˝ywicielskiej. Po up∏ywie od 3 do 4 tygo-
dni larwy przepoczwarczajà si´ na ogó∏
w glebie, rzadziej w uszkodzonych roÊli-
nach. Drugie pokolenie pojawia si´ w lip-
cu i sierpniu. Trzecie pokolenie we wrze-
Êniu i paêdzierniku opanowuje dopiero
co wysiany rzepak lub jego samosiewy.

Znaczenie gospodarcze
Rzepak jest zagro˝ony g∏ównie przez
pierwsze pokolenie Êmietki kapuÊcianej
przede wszystkim podczas suszy w maju
i czerwcu. W przypadku silnego jesienne-
go uszkodzenia, gdy wi´cej ni˝ po∏owa
korzeni rzepaku ulega zniszczeniu, mo˝-
na zaobserwowaç ubytki roÊlin na plan-
tacji. RoÊliny uszkodzone przez Êmietk´
sà nast´pnie pora˝ane przez suchà zgni-
lizn´ kapustnych lub weticilioz´. Rzepak
uszkodzony jesienià przez Êmietk´ kapu-
Êcianà s∏abo zimuje, cz´sto wylega oraz
wczeÊniej dojrzewa. Sprzyjajàce warunki
meteorologiczne (ciep∏a i wilgotna po-
goda) oraz dobra kondycja fizjologiczna
roÊlin mogà przyczyniç si´ do cz´Êciowej
regeneracji korzeni rzepaku.

1,2,3,4 – larwy uszkadzajà korzeƒ

Zaprawy nasienne zwalczajà Êmietk´ kapu-
Êcianà, która pojawia si´ na plantacji we
wrzeÊniu. Póêniejsze naloty szkodnika nie sà
niszczone przez zaprawy nasienne. W rejo-
nach du˝ego nasilenia Êmietki istnieje po-
trzeba opryskiwania roÊlin (BBCH 14-19).
Prawid∏owa agrotechnika oraz dobre uwil-
gotnienie gleby sprzyjajà regeneracji uszko-
dzeƒ korzeni.

Zwalczanie
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5 – poczwarka
6,7,8 – regeneracja korzeni uszkodzonych przez larwy
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Wciornastkowate

86

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Wciornastek kalarepowiec 
(Thrips angusticeps Uz.)
Wciornastek tytoniowiec 
(Thrips tabaci communis Lind.)
Osobniki doros∏e od 1-2 mm d∏ugoÊci,
smuk∏e, czarnobràzowe. Wàskie skrzyd∏a
z d∏ugimi fr´dzlami. Koƒcówki odnó˝y
z p´cherzykowatymi przylgami. Larwy do
1,5 mm d∏ugoÊci, ˝ó∏tawe bezskrzyd∏e.
Wciornastki sà polifagami i oprócz rzepa-
ku uszkadzajà tak˝e inne uprawy: warzy-
wa, tytoƒ, roÊliny krzy˝owe.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Larwy i doros∏e osobniki wysysajà sok z ko-
mórek ∏uszczyn i nasion rzepaku, do wn´-
trza ∏uszczyn wchodzà przez ró˝ne otwo-
ry. Poniewa˝ do komórek dostaje si´ po-
wietrze, ∏uszczyna jest srebrzyÊcie c´tkowa-
na. Nast´pnie ∏uszczyna przebarwia si´ na
bràzowo i zasycha. Charakterystyczne sà
tak˝e czarne punktowe plamki odchodów.
Uszkodzenia ∏uszczyn spowodowane przez
wciornastki sà podobne do gradobicia.

Biologia 
Zimujà doros∏e osobniki w resztkach roÊlin-
nych. W maju przenoszà si´ na roÊliny krzy-
˝owe i kapustne. Po ˝erowaniu samice
sk∏adajà oko∏o 100 jaj do tkanek liÊci. 
Po tygodniu wyl´gajà si´ larwy. Rozwój
jednego pokolenia trwa oko∏o 1 miesiàca
i zale˝y od temperatury powietrza.

Znaczenie gospodarcze
˚erowanie wciornastków na ∏uszczynach
obni˝a plon nasion rzepaku. Wciornastki sà
bardzo groêne dla rzepaku jarego wów-
czas, gdy lato jest upalne i umiarkowanie
wilgotne, co sprzyja rozwojowi szkodni-
ków. W uszkodzenia spowodowane przez
wciornastki wnikajà grzyby chorobotwór-
cze: szara pleÊƒ, czerƒ krzy˝owych.

1 – wciornastki uszkadzajà liÊcienie
2,3 – wciornastki wewnàtrz ∏uszczyny

LiczebnoÊç wciornastków ogranicza zwalcza-
nie chwastów, unikanie zak∏adania plantacji
rzepaku obok innych roÊlin krzy˝owych i w po-
bli˝u zadrzewieƒ i ugorów. BezpoÊrednio po
zbiorze nale˝y niszczyç resztki po˝niwne, gdy˝
na nich zimujà wciornastki.

Zwalczanie
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Ptaki
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Gawron (Corvus frugilegus L.)
G´Ê g´gawa (Anser anser L.)
Go∏àb (Columba spp.)
Kawka (Corvus monedula L.)
¸ab´dê niemy (Cygnus olor L.)
Makolàgwa (Carduelis cannabinaL.)
Szczygie∏ (Carduelis carduelis L.)
Szpak (Sturnus vulgaris L.)
Wróbel domowy (Passer domesticus L.)
Wróbel mazurek (Passer montanus L.)
Ptaki majà bardzo rozwini´ty wzrok i s∏uch
oraz posiadajà orientacj´ w terenie, 
co umo˝liwia zdobywanie po˝ywienia.
Uszkadzajà kie∏kujàce roÊliny rzepaku 
i innych upraw. Przed zbiorem rzepaku 
i innych roÊlin wyjadajà nasiona z ∏uszczyn.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
W okresie kie∏kowania i wschodów rzepa-
ku zasiewy uszkadzane sà g∏ównie przez
szpaki i gawrony. W miejscach, gdzie po-
winny rosnàç roÊliny rzepaku mo˝na zaob-
serwowaç otwory w glebie, które zosta∏y
zrobione przez ptaki. Przed zimà g´Ê g´ga-
wa podczas przelotów uszkadza roÊliny
rzepaku, które znajdujà si´ w pe∏ni wege-
tacji jesiennej. Jesienià oraz zimà, gdy nie
ma Êniegu roÊliny rzepaku zjada ∏ab´dê
niemy. Wówczas nadziemna cz´Êç roÊlin
jest ca∏kowicie zniszczona. Uszkodzenia ro-
Êlin powodowane przez ptaki mogà byç
b∏´dnie przypisywane ró˝nym szkodnikom:
rolnice, gnatarz rzepakowiec, Êlimaki i sar-
ny.

Biologia 
Gawron gniazduje w koloniach. Gniazdo
buduje wysoko na drzewach. G´Ê g´gawa
jest ptakiem w´drownym, lata kluczem lub
rz´dem. ¸ab´dê niemy zasiedla bogate
w po˝ywienie wody stojàce lub wolno p∏y-
nàce i z tych miejsc jesienià oraz w bez-
Ênie˝ne zimy, przelatuje na plantacje rze-
paku i zbó˝ ozimych. Szpak zamieszkuje
pola uprawne, zadrzewienia, lasy, ogrody
i parki. Lata w gromadach, które jesienià
mogà skupiaç tysiàce ptaków. Wróble sà
ptakami towarzyskimi, które przez ca∏y rok
spotyka si´ w ma∏ych gromadach.

Znaczenie gospodarcze
Ptaki sà wa˝nym regulatorem liczebnoÊci
populacji owadów i roÊlino˝ernych ssaków.
Ptaki mogà byç te˝ szkodnikami, gdy˝
uszkadzajà zasiewy rzepaku i innych roÊlin
oraz mogà niszczyç plony przed zbiorem.

1,2,3 – ptaki uszkadzajàce roÊliny

Ptaki w razie uszkadzania zasiewów rzepaku
oraz roÊlin przed zbiorem powinno si´
odstraszaç. Nale˝y stosowaç urzàdzenia
akustyczne, mechaniczne, elektryczne lub
repelenty.

Zwalczanie
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4,5 – ptaki uszkadzajàce roÊliny
6 – ∏uszczyny uszkodzone przez ptaki
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Dzik
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
D∏ugoÊç cia∏a 1 do 2 m, wysokoÊç w k∏´-
bie 0,8 do 1,2 m, masa cia∏a 75 do 200
kg. Samce sà w k∏´bie wy˝sze, a ich linia
grzbietowa opada ku ty∏owi. Dziki sà
zwierz´tami wszystko˝ernymi, w lesie
od˝ywiajà si´ nasionami drzew (g∏ównie
d´bu i buku), a na u˝ytkach rolniczych:
zielonymi cz´Êciami roÊlin, korzeniami,
nasionami i bulwami. Nie gardzà rów-
nie˝ ma∏ymi gryzoniami, larwami owa-
dów i padlinà.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Dziki wyrzàdzajà szkody na plantacjach
rzepaku w okresie wykszta∏cania si´ na-
sion a˝ do zbiorów rzepaku.  Wówczas
dziki ∏amià i przewracajà roÊliny starajàc
si´ dostaç do ∏uszczyn. Dziki powodujà
w uprawach rzepaku bardzo powa˝ne
szkody poprzez tratowanie, deptanie
oraz tworzenie Êcie˝ek i legowisk. 
Od˝ywiajà si´ bardzo „niestarannie”,
gdy z∏amià i przewrócà ju˝ roÊlin´ rzepa-
ku nagryzajà ∏uszczyny i uszkadzajà 
kolejnà roÊlin´. Taki sposób ˝erowania
powoduje bardzo du˝e straty na planta-
cji. Przewrócone przez dziki roÊliny rze-
paku mogà byç b∏´dnie ocenione jako
naturalne wyleganie lub uszkodzenia
spowodowane przez rolnice.

Biologia 
Z wyjàtkiem starych odyƒców dziki ˝yjà
i ˝erujà w stadach. Odbywajà d∏ugie 
w´drówki w poszukiwaniu pokarmu, 
aktywne sà g∏ównie nocà. Sà to zwierz´-
ta bardzo odporne na dzia∏anie trucizn
roÊlinnych i jadów zwierz´cych. Orientu-
jà si´ w terenie g∏ównie za pomocà zna-
komitego w´chu oraz s∏uchu i dotyku.
Pod skórà gromadzà zapasy t∏uszczu na
zim´. Ruja trwa od listopada do lutego.
Gdy zamieszkujà ubogie ma∏o urodzajne
lasy cz´sto wyrzàdzajà szkody na przyle-
Ênych plantacjach rzepaku.

Znaczenie gospodarcze
Populacja dzików w Polsce utrzymuje si´
na sta∏ym poziomie, jednak straty powo-
dowane w uprawach rolniczych syste-
matycznie rosnà. Szczególnie du˝e 
uszkodzenia roÊlin wyst´pujà na planta-
cjach znajdujàcych si´ w pobli˝u kom-
pleksów leÊnych. Ogromne szkody mo˝-
na obserwowaç od pierwszej dekady
czerwca – terminu wykszta∏cania si´
∏uszczyn a˝ do zbioru rzepaku. ˚erowa-
niu na ∏uszczynach towarzyszy przewra-
canie, ∏amanie i podgryzanie roÊlin na
znacznych obszarach plantacji rzepaku.
Dziki sà zagro˝eniem lokalnym, g∏ównie
na polach znajdujàcych si´ w pobli˝u 
lasów.

1,2 – dziki

Aby zapobiec uszkodzeniom powodowa-
nym przez dziki stosuje si´ metody mecha-
niczne i chemiczne. Do mechanicznych nale-
˝à urzàdzenia wizualne, akustyczne, ogro-
dzenia oraz coraz cz´Êciej stosowane elek-
tryczne pastuchy. Do metod chemicznych
nale˝à: u˝ywanie repelentów – substancji za-
pachowo-smakowych odstraszajàcych dziki
(najcz´Êciej w formie granulatów do rozrzu-
cenia na polu) lub atraktantów do przycià-
gania dzików w miejsca, gdzie nie sà zagro-
˝eniem dla upraw (BBCH 00-97).

Zwalczanie
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Kret
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
D∏ugoÊç cia∏a 11-17 cm, pokryty czarnymi,
b∏yszczàcymi w∏osami. Przednie nogi 
∏opatkowato rozszerzone, skrócone, 
przystosowane do drà˝enia korytarzy
w glebie. Gatunek wielo˝erny, od˝ywiajà-
cy si´ g∏ównie larwami, gàsienicami, 
p´drakami owadów oraz d˝d˝ownicami,
Êlimakami, ̋ abami i drobnymi ssakami.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Na polach widaç kopczyki Êwie˝ej ziemi,
zwane kretowiskami. Kret powoduje 
szkody poÊrednie, gdy˝ w czasie drà˝enia
korytarzy podrywa i uszkadza roÊliny 
rzepaku. RoÊliny wi´dnà, nast´pnie zasy-
chajà. Ziemia z kretowisk zasypuje szcze-
gólnie ma∏e roÊliny rzepaku, które z braku
Êwiat∏a zamierajà. Zasychanie i zamieranie
roÊlin rzepaku mo˝na pomyliç z uszkodze-
niami powodowanymi przez drutowce,
p´draki, gryzonie lub z brakiem wilgoci
w glebie.

Biologia 
Kret prowadzi podziemny tryb ˝ycia. 
Na g∏´bokoÊci oko∏o 30 cm buduje skom-
plikowany system korytarzy z komorà
gniazdowà i spi˝arnià. Kret nie zapada
w sen zimowy, ˝eruje tak˝e podczas 
ciep∏ych zim. Rozmna˝a si´ 1 raz w roku,
wydajàc 2-7 m∏odych, ̋ yje 4 lata.

Znaczenie gospodarcze
Kret jest po˝ytecznym wielo˝ernym 
i drapie˝nym ssakiem. Powoduje szkody
poÊrednie, poprzez uszkadzanie systemu
korzeniowego i przysypywanie m∏odych
roÊlin rzepaku ziemià. Bardzo groêny dla
roÊlin rzepaku od wschodów do fazy roz-
woju p´du.

1,2 – kopce kretów na plantacji rzepaku

W Polsce kret znajduje si´ pod ochronà, gdy
wyst´puje licznie powodujàc straty, mo˝e byç
tylko odstraszany, p∏oszony i wy∏apywany.

Zwalczanie
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Nornik polny
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Doros∏e osobniki majà 9-12 cm d∏ugoÊci,
ogon 2,5-4 cm, ubarwienie cia∏a szare
lub ̋ ó∏to-szare, spód cia∏a bia∏awy, stopy
jasne, uszy ma∏e, pyszczek krótki. Nornik
˝eruje na korzeniach rzepaku, kolbach
kukurydzy, roÊlinach ∏àkowych, zbo˝ach,
korzeniach buraka cukrowego, bulwach
ziemniaka, uszkadza kor´ drzew owoco-
wych i wiele innych roÊlin uprawnych.
Rzepak uszkadzajà równie˝ inne gatunki
gryzoni np. mysz polna.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Nornik polny buduje gniazda w glebie 
jesienià po wschodach rzepaku. Wygryza
podziemne cz´Êci rzepaku. RoÊliny wi´d-
nà, ˝ó∏knà i zasychajà. Zjada te˝ zielone
cz´Êci roÊlin. Uszkodzenia powodowane
przez nornika polnego b∏´dnie przypisu-
je si´: p´drakom, drutowcom, Êlimakom,
leniom i ptakom.

Biologia 
Norniki zimujà w norach, na nieu˝yt-
kach, brzegach lasów i zaroÊli, uprawach
wieloletnich, szczególnie lucerny. Zimà
norniki nie zapadajà w sen, zimujàc pod
stogami mogà si´ rozmna˝aç. Gniazda
zak∏adajà na g∏´bokoÊci 10-30 cm, cz´-
sto na polach uprawnych. Budujà liczne
podziemne nory z otworami na po-
wierzchni gleby i ˝erujà w promieniu 15
metrów. Przed zimà cz´Êç osobników
przenosi si´ do kopców, stodó∏, stogów,
pozosta∏e gromadzà si´ na ∏àkach, od∏o-
gach, brzegach lasów i miedzach. Nornik
latem aktywny jest nocà, natomiast zimà
w dzieƒ. Samica rocznie rodzi 6-7-krot-
nie, po 4-13 m∏odych w miocie. M∏ode
po 2 tygodniach rozpoczynajà samo-
dzielne ̋ ycie, ju˝ po 3 miesiàcach dojrze-
wajà, ˝yjà 2-4,5 lat.

Znaczenie gospodarcze
Norniki sà najwi´kszym zagro˝eniem dla
plantacji znajdujàcych si´ w pobli˝u ugo-
rów i lasów. Najcz´Êciej wyst´pujà na
glebach piaszczysto-gliniastych, szcze-
gólnie w województwach o cieplejszym
klimacie, np. opolskie, dolnoÊlàskie,
podkarpackie, ma∏opolskie. Sta∏ym ich
siedliskiem sà zasiewy roÊlin wielolet-
nich, plantacje lucerny lub traw nasien-
nych. W okresie wegetacji przechodzà na
pola rzepaku, kukurydzy, ziemniaków,
buraków i zbó˝.

1 – mysz polna ˝erujàca na plantacji rzepaku
2,3 – uszkodzenia rzepaku spowodowane 

˝erowaniem gryzoni

W rejonach du˝ego nasilenia nornika polne-
go nale˝y przyspieszyç zbiór roÊlin, nast´p-
nie bezpoÊrednio przeprowadziç podoryw-
k´ i ork´ zimowà. LiczebnoÊç nornika polne-
go ogranicza likwidacja resztek roÊlinnych,
wykaszanie roÊlinnoÊci na miedzach, 
skarpach, rowach oraz odchwaszczanie
plantacji. Zwalczanie biologiczne polega na
ustawieniu w zagro˝onym obszarze tyczek
spoczynkowych dla drapie˝nych ptaków,
np. myszo∏owów i sów. W razie masowego
pojawu nale˝y przeprowadziç zwalczanie
chemiczne. 
Próg ekonomicznej szkodliwoÊci:
ma∏a – do 150 czynnych otworów nor,
Êrednia – 151-300 czynnych otworów nor,
du˝a – ponad 300 czynnych otworów nor na
1 ha.

Zwalczanie
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Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Sarna latem jest rdzawobrunatna z ˝ó∏ta-
wym „lustrem”, zimà szarobràzowa z bia-
∏ym „lustrem”. M∏ode sarny majà na ciele
bia∏e plamki. Sarna ˝ywi si´ ró˝nymi roÊli-
nami. W okresie jesiennej wegetacji rzepa-
ku oraz podczas bezÊnie˝nych zim uszka-
dza roÊliny rzepaku i zbó˝ ozimych.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Sarna uszkadza roÊliny rzepaku jesienià,
zimà i na przedwioÊniu. Zjada prawie
ca∏kowicie nadziemne cz´Êci roÊlin.
Uszkodzenia powodowane przez sarny
mo˝na b∏´dnie przypisaç szkodnikom:
rolnicom, gnatarzowi, Êlimakom i pta-
kom.

Biologia 
Sarna zamieszkuje lasy, pola i ∏àki. 
Aktywna przede wszystkim o zmierzchu.
˚yje samotnie lub w parach albo stadzie.
Bardzo dobrze s∏yszy, biega, skacze 
i p∏ywa. W okresie rui pozostaje na
okreÊlonym terytorium – prze∏om lipca
i sierpnia. Cià˝a trwa 6 miesi´cy i rodzà
si´ 1-2 sprawne m∏ode sarny, które ssà
matk´ 2-3 miesiàce. W koƒcu pierwsze-
go roku ˝ycia stajà si´ samodzielne. Doj-
rza∏oÊç osiàgajà w drugim roku ˝ycia.
Sarny ˝ywià si´ roÊlinami, owocami
i grzybami.

Znaczenie gospodarcze
RoÊliny rzepaku o bardzo obni˝onej 
zawartoÊci glukozynolanów sà dla sarny
pokarmem podobnym do roÊlin kapust-
nych. Ca∏kowite uszkodzenie nadziem-
nej cz´Êci roÊlin mo˝e wp∏ynàç na z∏e 
zimowanie rzepaku.

1 – sarny uszkadzajàce roÊliny jesienià
2 – sarny uszkadzajàce roÊliny zimà
3 – uszkodzone roÊliny

Aby zapobiec uszkodzeniom powodowa-
nym przez sarny, stosuje si´ metody mecha-
niczne i chemiczne. Do mechanicznych nale-
˝à: urzàdzenia wizualne, akustyczne, ogro-
dzenia oraz elektryczne pastuchy. Do metod
chemicznych nale˝y stosowanie repelentów
- substancji zapachowych.

Zwalczanie
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1,2,3 – Êlimak ˝erujàcy na liÊciu

Szkodnik, roÊliny ˝ywicielskie
Pomrowik plamisty 
(Deroceras reticulatum Muller.), 
Âlinik luzytaƒski 
(Arion lusitanicus Mabille.)
Pomrowik plamisty osiàga d∏ugoÊç do 
4,5 cm. Osadzony na grzbiecie p∏aszcz
si´ga do 2/3 d∏ugoÊci cia∏a. Za p∏aszczem
wyst´puje krótka, dobrze widoczna 
listwa grzbietowa. Ubarwienie cia∏a jest
kremowe, s∏omkowe lub jasno-kawowe
z ciemno-brunatnymi lub czarnymi 
plamami tworzàcymi nieregularnà 
siateczk´. Âlinik luzytaƒski d∏ugoÊci 
12-15 cm. P∏aszcz osiàga 1/3 d∏ugoÊci
cia∏a i w tylnej cz´Êci jest zaokràglony. 
W tylnej cz´Êci cia∏a wyst´pujà na grzbie-
cie wyraêne zmarszczki. Ubarwienie
osobników doros∏ych jednorodne, cegla-
ste, pomaraƒczowe, bràzowe lub ciem-
nobrunatne. Âlimaki wyst´pujà na plan-
tacjach wielu gatunków roÊlin: rzepak,
zbo˝a, kukurydza, warzywa.

Opis uszkodzeƒ, mo˝liwoÊç 
pope∏nienia b∏´du
Najwi´ksze uszkodzenia rzepaku ozime-
go wyst´pujà w okresie wschodów roÊlin
i rozwoju pierwszych liÊci. Siewki w okre-
sie wschodów zjadane sà w ca∏oÊci lub
Êcinane przez Êlimaki tu˝ nad powierzch-
nià gleby. WielkoÊç uszkodzeƒ roÊlin za-
le˝y od liczby, wielkoÊci i aktywnoÊci Êli-
maków.
Uszkodzenia powodowane przez Êlimaki
mo˝na pomyliç ze szkodami wyrzàdza-
nymi przez rolnice, pi´tnówki, gnatarza
rzepakowca, bielinki lub pche∏ki ziemne
oraz ssaki i ptaki. Tylko Êlimaki zostawia-
jà na roÊlinach i glebie zaschni´ty Êluz.

Biologia 
Pomrowik plamisty ma od 1 do 2 poko-
leƒ w roku, ˝yje od 9 do 12 miesiecy. Je-
den osobnik sk∏ada do 700 jaj. Âlinik lu-
zytaƒski ma roczny cykl ˝yciowy. Poje-
dyncze osobniki mogà ˝yç do 2 lat sk∏a-
dajà do 450 jaj. Wyl´ganie Êlimaków z jaj
nast´puje póênà wiosnà i wczesnà jesie-
nià. Zimujà g∏ównie jaja i m∏ode osobni-
ki. Szczyt liczebnoÊci przypada wczesnà
jesienià podczas wschodów roÊlin ozi-
mych. Najwa˝niejszym czynnikiem wa-
runkujàcym rozwój i aktywnoÊç Êlima-
ków jest wysoka wilgotnoÊç powietrza
i gleby. W warunkach suchej, wietrznej
pogody i niskiej wilgotnoÊci, Êlimaki
przestajà ̋ erowaç i chronià si´ w kryjów-
kach. ˚erujà g∏ownie w nocy, przy wyso-
kiej wilgotnoÊci, tak˝e podczas dnia. 
Najwy˝szà aktywnoÊç wykazujà w tem-
peraturze od 17 do 19°C, ale mogà 
intensywnie ˝erowaç na roÊlinach rów-
nie˝ w ni˝szych temperaturach.

Znaczenie gospodarcze
Najwi´ksze uszkodzenia roÊlin rzepaku
ozimego obserwuje si´ w po∏udniowych
rejonach Polski. Âlimaki wyst´pujà maso-
wo, osiàgajàc liczebnoÊç kilkudziesieciu
osobników na 1 m2. Najwi´ksze uszko-
dzenia powodujà Êlimaki doros∏e.
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4,5,6 – Êlimak ˝erujàcy na liÊciu

Kompleksowa ochrona roÊlin przed Êlimaka-
mi polega na zintegowanym stosowaniu
uprawowych, agrotechnicznych i chemicz-
nych zabiegów zwalczania. G∏ównym celem
jest wykorzystanie dost´pnych i bezpiecz-
nych dla Êrodowiska metod i sposobów
zmierzajàcych do stworzenia niekorzystnych
warunków dla ˝ycia Êlimaków i ograniczenia
ich liczebnoÊci. Do g∏ównych uprawowych
i agrotechnicznych zabiegów ograniczajà-
cych liczebnoÊç Êlimaków i zmniejszajàcych
ryzyko uszkodzeƒ roÊlin nale˝à: rotacja roÊlin
uprawnych w zmianowaniu, usuwanie resz-
tek roÊlinnych z pól po zbiorach, wykaszanie
traw, niszczenie chwastów rosnàcych w bez-
poÊrednim sàsiedztwie upraw, poprawa
struktury gleby w okresie przygotowania pól
do siewu, nieco g∏´bszy siew i du˝y rozstaw
roÊlin oraz uprawa mniej wra˝liwych od-
mian. Zabiegi uprawowe i agrotechniczne
mogà ograniczyç liczebnoÊç Êlimaków o po-
nad 50%. Podczas licznego wystàpienia Êli-
maków przekraczajàcego próg szkodliwoÊci
konieczne jest przeprowadzenie zabiegu
chemicznego zwalczania moluskocydami,
które najlepiej stosowaç w okresie wscho-
dów rzepaku ozimego (BBCH 08-12).
Próg szkodliwoÊci:
- bezpoÊrednio po siewie oraz w okresie
wschodów (BBCH 08-11), Êrednio 2-3 Êlimaki
na pu∏apk´ lub zniszczenie 5% roÊlin,
- w fazie 1-4 liÊci i w fazach póêniejszych,
Êrednio 4 lub wi´cej Êlimaków na pu∏apk´
lub zniszczenie 10% roÊlin w stopniu silnym
lub bardzo silnym.
Dla celów oceny stopnia zagro˝enia roÊlin
stosuje si´ pu∏apki diagnostyczne (folie, pod-
stawki, p∏yty) do od∏owu Êlimaków. Dostar-
czajà one danych odnoÊnie liczebnoÊci
i stopnia aktywnoÊci powierzchniowej Êlima-
ków. Obserwacje prowadzi si´ 2-3 razy w ty-
godniu, od zbioru przedplonu do fazy roz-
wojowej roÊliny uprawnej 3-4 liÊcie. Najwa˝-
niejszym terminem jest okres bezpoÊrednio
przed wysiewem nasion rzepaku ozimego.

Zwalczanie
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7,8,9 – uszkodzenia liÊci 
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Gastropoda

10

1211

10 – objawy ˝erowania na plantacji
11,12 – uszkodzenia liÊci 
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Bardzo wa˝nà choç niedocenianà rol´
w utrzymaniu równowagi ekologicznej
ekosystemów rolniczych pe∏nià owady
po˝yteczne, czyli owady przynoszàce 
korzyÊci gospodarcze cz∏owiekowi. 
Do owadów po˝ytecznych nale˝à owady
zapylajàce oraz paso˝yty i drapie˝cy
szkodników. ObecnoÊç takich gatunków
przyczynia si´ cz´sto do utrzymania 
populacji szkodnika w umiarkowanej 
liczebnoÊci, dzi´ki czemu zabieg che-
miczny nie jest konieczny lub stosuje si´
go w ograniczonym stopniu. Wzrastajà-
ca populacja szkodnika mo˝e przyczyniç
si´ do  wzrostu liczebnoÊci jego drapie˝-
cy – owada po˝ytecznego, co powoduje
ograniczenie szkodliwoÊci nawet du˝ej
liczebnoÊci agrofaga. Plantacje rzepaku
sà miejscem przebywania, rozwoju 
wielu gatunków owadów zapylajàcych
i po˝ytecznych. 

Owady zapylajàce
Rzepak jest roÊlinà w 30% obcopylnà,
a w 70% samopylnà. W obcym zapy-
leniu rzepaku najwi´ksze znaczenie 
(ponad 90%) majà owady:
– pszczo∏a miodna (Apis mellifera L.),
– trzemiele (Bombus spp.),
– bzygi (Syrphus spp.),
– pszczolinki (Andrena spp.),
– murarki (Osmia spp.),
– smukliki (Halictus spp.).

Zapylenie rzepaku z udzia∏em pszczó∏
i innych owadów jest jednym z najwa˝-
niejszych elementów w integrowanej
ochronie roÊlin.

Dla dobrego zapylenia roÊlin na 1 hek-
tarze plantacji rzepaku niezb´dna jest
obecnoÊç od 2 do 5 rodzin pszczelich.
Podczas s∏onecznej pogody w tempera-
turze oko∏o 20°C na 1 m2 plantacji po-
winno pracowaç od 4 do 6 pszczó∏.
Udzia∏ pszczó∏ w zapylaniu rzepaku po-
woduje, w zale˝noÊci od warunków po-
godowych w okresie kwitnienia, wzrost
plonu nasion od 10 do 30%. Najwi´kszy
przyrost plonu zwiàzany jest z wi´kszà
liczbà wykszta∏conych nasion w ∏uszczy-
nach Êrednio o 20-25%. Oprócz zwi´k-
szenia plonu rzepaku, zapylanie kwia-
tów przez pszczo∏y wp∏ywa korzystnie
na jakoÊç nasion. 
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Owady drapie˝ne i paso˝ytnicze
Po˝ytecznych drapie˝ców i paso˝yty

mo˝emy znaleêç wÊród wielu rz´dów
owadów a tak˝e wÊród innych grup bez-
kr´gowców:
– b∏onkówki (Hymenoptera) – owa-

dziarki (Parasitica) paso˝ytujàce we-
wnàtrz jaj, larw lub poczwarek szkod-
ników,

– chrzàszcze (Coleoptera) – drapie˝ne
biedronkowate (Coccinellidae), bie-
gaczowate (Carabidae), omomi∏ko-
wate (Contharidae) i kusakowate 
(Staphylinidae),

– pluskwiaki (Heteroptera) – drapie˝ne
gatunki ograniczajàce liczebnoÊç 
roÊlino˝ernych owadów i roztoczy,

– muchówki (Diptera) – larwy bzygo-
watych (Syrphidae) od˝ywiajàce si´
mszycami,

– nicienie (Nematoda) – paso˝ytujà
w larwach, gàsienicach, poczwarkach
i owadach doros∏ych szkodliwych 
gatunków,

– pajàki (Arachnida) – wy∏apujà w sieci
mszyce i inne owady,

– roztocza (Acarina) – drapie˝cy na
przyk∏ad z rodziny dobroczynkowa-
tych (Phytoseidae) polujàcy na rozto-
cze roÊlino˝erne,

– sieciarki (Neuroptera) – larwy z∏oto-
ooków (Chrysopidae) od˝ywiajàce
si´ mszycami oraz jajami i ma∏ymi lar-
wami.
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Fauna po˝yteczna pe∏ni bardzo wa˝nà
rol´ w ograniczaniu liczebnoÊci szkodni-
ków. Rolnicy powinni pami´taç o zna-
czeniu gatunków po˝ytecznych, które
stajà si´ coraz cz´Êciej docenianym ele-
mentem integrowanej ochrony roÊlin
przed agrofagami. Nowoczesne progra-
my ochrony roÊlin zalecajà stosowanie
zabiegów chemicznych tylko w razie ko-
niecznoÊci (przekroczenie progu ekono-
micznej szkodliwoÊci), a do stosowania
polecane sà preparaty o dzia∏aniu selek-
tywnym. Dzia∏anie to ma na celu ograni-
czenie chemizacji Êrodowiska oraz za-
chowanie na polach fauny po˝ytecznej.
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CRUISER® OSR 322 FS 
– zaprawa nasienna zapewniajàca 
jesiennà ochron´ rzepaku

¸ukasz Wawrzyniak
Specjalista ds. Zapraw 
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.
+48 602 64 59 36
lukasz.wawrzyniak@syngenta.com

Z roku na rok rzepak staje si´ coraz
wa˝niejszà roÊlina uprawnà. Decyduje
o tym zarówno mo˝liwoÊç wykorzystania
tej roÊliny jako komponenta ˝ywnoÊcio-
wego (olej rzepakowy) jak i sk∏adnika 
paliwa silnikowego. Jednak to, co sk∏ania
producentów do uprawy tej roÊliny 
to op∏acalnoÊç produkcji. Relacja ceny
rzepaku w stosunku do ceny zbó˝ jest
z roku na rok coraz lepsza. Nie powinien,
zatem dziwiç wzrost area∏u produkcji rze-
paku, który obserwujemy od kilku lat.
Przewiduje si´, ˝e w najbli˝szych latach
zarówno powierzchnia jak i wydajnoÊç
rzepaku wzroÊnie. Wzrost intensywnoÊci
uprawy powoduje koniecznoÊç lepszej
ochrony odmian zarówno jarych jak 
i ozimych przed szkodnikami i chorobami
grzybowymi. 

W okresie jesiennego rozwoju rzepaku
ozimego zagro˝enie stanowià: pche∏ki
ziemne, chowacz galasówek, pche∏ka
rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, mszyca
kapuÊciana i Êmietka kapuÊciana. W póê-
niejszym okresie problemem zaczynajà
byç miniarka kapuÊcianka, rolnice oraz
tantniÊ krzy˝owiaczek. Wyst´powanie na
plantacji wymienionych wy˝ej szkodni-
ków powoduje uszkadzanie roÊliny
uprawnej. Rezultatem ich ˝erowania jest
os∏abienie roÊlin i ich nieprawid∏owe wy-
kszta∏cenie, a co za tym idzie s∏absze
przygotowanie do niekorzystnych warun-
ków klimatycznych podczas zimy i na
wiosn´ roku nast´pnego. Do najcz´Êciej

spotykanych szkodników nale˝à: pche∏ka
ziemna, pche∏ka rzepakowa, chowacz 
galasówek i gnatarz rzepakowiec.

Najskuteczniejszym i jednoczeÊnie naj-
taƒszym sposobem zwalczania pche∏ek,
chowacza galasówka, a tak˝e Êmietki 
kapuÊcianej jest zaprawianie nasion.
Godnà polecenia jest zaprawa CRUISER®

OSR 322 FS. Unikalnà cechà tego pro-
duktu jest to, ˝e zawiera on systemiczny
insektycyd o nazwie tiametoksam, który
znajduje si´ w roÊlinie do 12 tygodni 
od daty siewu, oraz dwa fungicydy za-
pewniajàce ochron´ przed chorobami
grzybowymi. Taka kombinacja substancji
aktywnych zabezpiecza roÊliny zarówno
przed chorobami (zgorzele siewek, màcz-
niak rzekomy, czerƒ krzy˝owych, sucha
zgnilizna, rizoktonioza, zgnilizna twar-
dzikowa) jak i przed wspomnianymi
szkodnikami. Trzeba dodaç, ˝e zaprawia-
nie nasion to podstawowa metoda agro-
techniczna ograniczajàca wyst´powanie
zagro˝enia powodowanego przez szkod-
niki. Zabieg ten jest najskuteczniejszym
i jednoczeÊnie najtaƒszym sposobem
zwalczania szkodników i chorób wyst´-
pujàcych zaraz po siewie rzepaku. Zabieg
opryskiwania wykonywany alternatywnie
do zabiegu zaprawiania charakteryzuje
si´ znacznie wy˝szymi kosztami, przy tym
mo˝e nie objàç wszystkich czynników za-
gra˝ajàcych roÊlinom rzepaku we wcze-
snej fazie ich rozwoju. 
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Nowoczesne zaprawy nasienne, 
do których zalicza si´ bez wàtpienia 
CRUISER® OSR 322 FS wymagajà bardzo
precyzyjnego sprz´tu technicznego. 
Wynika to z koniecznoÊci na∏o˝enia ÊciÊle
okreÊlonej iloÊci preparatu na 1 kg 
nasion. W przypadku zaprawy CRUISER®

OSR 322 FS jest to 11,25 ml/1 kg nasion.
Zaprawianie nasion w specjalnie do tego
przystosowanych zak∏adach nasiennych
daje pewnoÊç czystoÊci materia∏u gene-
tycznego nasion jak i jakoÊci procesu 
zaprawiania. Dlatego plantacje rzepako-
we nale˝y obsiewaç nasionami kwalifiko-
wanymi i zaprawionymi. U˝ycie takich
nasion to gwarancja, ˝e wolne od pato-
genów nasiona dobrze skie∏kujà, a m∏ode
roÊliny b´dà szybko wzrastaç i dobrze si´
rozwijaç. 

Jednak nawet najlepsza zaprawa dzia-
∏a tylko jesienià. Na wiosn´ czeka ju˝ no-
we zagro˝enie ze strony szkodników,
a rozwiàzaniem sà zabiegi nalistne.
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Doskona∏a ochrona rzepaku 
przed szkodnikami!
Dr Ma∏gorzata Dryjaƒska
Specjalista ds. uprawy rzepaku 
i kukurydzy
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.
+48 602 213 657
malgorzata.dryjanska@syngenta.com

Po okresie jesiennego rozwoju rzepa-
ku, kiedy to najwi´ksze zagro˝enie dla tej 
uprawy stanowià: pche∏ki ziemne,
pche∏ka rzepakowa, chowacz galasó-
wek oraz gnatarz rzepakowiec, nad-
chodzi wiosna i nowe zagro˝enia, znacz-
nie zresztà groêniejsze dla rzepaku. Jako
pierwsze, wczesnà wiosnà, pojawiajà si´
na plantacjach rzepaku ozimego chowa-
cze ∏odygowe, które uaktywniajà si´ bar-
dzo wczeÊnie, gdy temperatura osiàga
przez kilka dni 6 - 9°C.

Warunkiem dobrej skutecznoÊci zabie-
gów opryskiwania przeciwko chowa-
czom: brukwiaczkowi i czteroz´bnemu
jest ich wczesne przeprowadzenie, w mo-
mencie nalotu na plantacje owadów do-
ros∏ych, kiedy to, po ˝erowaniu uzupe∏-
niajàcym i kopulacji, samice z∏o˝à jaja.
Uchwycenie tego momentu, aczkolwiek
trudne, nie jest niemo˝liwe. Konieczna
jest wnikliwa i ostro˝na lustracja planta-
cji, poniewa˝ chrzàszcze te, po potràce-
niu roÊliny spadajà na ziemi´, gdzie nie sà
zauwa˝alne. Ustalenie iloÊci nalatujàcych
chrzàszczy i porównanie ich z progami
szkodliwoÊci pozwoli na podj´cie decyzji
o zastosowaniu zabiegu ochrony roÊlin.
Innà, bardziej precyzyjnà metodà sygnali-
zacji pojawu szkodników jest wystawie-
nie ˝ó∏tych naczyƒ.

Najwi´kszà wra˝liwoÊç na ˝erowanie
s∏odyszka rzepakowego rzepak wykazu-
je w okresie pàkowania. Uszkodzone pà-
ki kwiatowe rzepaku zasychajà i opadajà,
a skutkiem tego mo˝e byç obni˝ka plonu

nasion nawet o 80%. SzkodliwoÊç tego
owada jest najwi´ksza przy zwartym
kwiatostanie i trwa od 7 do 9 dni.
W praktyce zabieg zwalczania wyko-
nywany jest zbyt wczeÊnie. Prowadzàc
wnikliwe obserwacje nale˝a∏oby na ter-
min zabiegu wybraç moment stwierdze-
nia pierwszych uszkodzeƒ pàków kwiato-
wych. Szkodnik atakujàcy pàki rzepaku
nieco póêniej, w stadium luênego kwia-
tostanu, wyrzàdza ju˝ znacznie mniejsze
szkody.

Precyzyjna ochrona przeciw s∏odyszko-
wi jest szczególnie wa˝na w przypadku
wykorzystywania w uprawie wysokoplen-
nych odmian mieszaƒcowych rzepaku
ozimego typu: Mazur, Kaszub, Pomorza-
nin i Lubusz czy rzepaku jarego: Margo
czy Jura. W mieszaƒcach tego typu,
udzial zapylaczy w ∏anie (roÊlin wytwa-
rzajàcych py∏ek) wynosi 30%. Je˝eli slody-
szek zniszczy pàki kwiatowe tych zapyla-
czy nastàpi znaczna obni˝ka plonu. W tej
sytuacji bardzo wa˝ny jest wlasciwy ter-
min wykonania zabiegu i dobór wlaÊci-
wego insektycydu, o bardzo krótkim
okresie prewencji dla pszczó∏ (natural-
nych zapylaczy).

Kolejnym szkodnikiem o du˝ym wp∏y-
wie na spadek plonu, zasiedlajàcym roÊli-
ny w okresie od pe∏ni kwitnienia do koƒ-
ca fazy zawiàzywania ∏uszczyn (okres na-
lotu trwajàcy 10 - 12 dni) jest chowacz
podobnik. Zabieg przeciwko temu cho-
waczowi jest wi´c najbardziej efektywny
w okresie tygodnia, od momentu zawià-
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zania pierwszych ∏uszczyn. Zabieg wyko-
nany w tym okresie jest równie˝ wysoce
skuteczny w zwalczaniu pryszczarka 
kapustnika.

Pod koniec kwitnienia i w okresie wy-
kszta∏cania ∏uszczyn mo˝e pojawiç si´ jesz-
cze jeden szkodnik – mszyca kapuÊciana.
Mszyca zasiedla plantacje rzepaku placowo
i przez to nie jest postrzegana jako groêny
szkodnik. Niemniej w latach silnego pojawu
mszyc (lata suche i ciep∏e) dochodzi do du-
˝ych strat, mo˝e nastàpiç spadek plonu 
o 5 - 6 dt/ha. Wczesne zlokalizowanie nawet
pojedynczych kolonii mszyc powinno, wi´c
stanowiç sygna∏ do wykonania zabiegu.

Ochrona rzepaku ozimego przed szkod-
nikami wiosennymi jest zawsze zabiegiem
op∏acalnym. Koszty, nawet 4-krotnego 
zastosowania insektycydów w optymalnych
terminach, sà niewspó∏miernie ma∏e w po-
równaniu do efektów, czyli uratowanego
plonu.

Firma Syngenta oferuje Paƒstwu preparat
KARATE® ZEON 050 CS, który zastosowany
w odpowiednim terminie i dawce, zwalcza
wszystkie wymienione szkodniki rzepaku.

Dawki:

Chowacz brukwiaczek 0.15 l/ha

S∏odyszek rzepakowy 0.12 l/ha
i chowacz czteroz´bny

Szkodniki ∏uszczynowe 0.15 l/ha

Gnatarz rzepakowiec 0.12 - 0.15 l/ha

KARATE® ZEON 050 CS zwalcza wszyst-
kie szkodliwe formy rozwojowe owadów:
larwy i owady doros∏e.

KARATE® ZEON 050 CS jest insektycy-
dem spe∏niajàcym oczekiwania najbardziej
wymagajàcych europejskich rolników, zwal-
czajàcym efektywnie opisane wczeÊniej
szkodniki rzepaku. Wyró˝nia go szybkoÊç
dzia∏ania, krótki okres prewencji dla pszczo∏
(1 godzina), wyd∏u˝ony okres dzia∏ania, 

aktywnoÊç w warstwie woskowej na 
powierzchni roÊliny chronionej. Powy˝sze
zalety osiàgnieto dzieki nowej technologii
monomerycznych mikrokapsu∏, opatento-
wanej wy∏àcznie przez firm´ Syngenta. 
Specyficzna budowa mikrokapsu∏y w tech-
nologii „ZEON” sprawia, ˝e substancja 
aktywna jest bardzo stabilna w opakowa-
niu, a po naniesieniu cieczy u˝ytkowej na
chronionà roÊlin´, uwalniana jest w krótkim
czasie, zaledwie kilku sekund. Ponadto, 
aby zapewniç sta∏à, wysokà skutecznoÊç
dzia∏ania preparatu na chronionej roÊlinie,
dodano specjalny stabilizator UV, który
chroni substancje aktywnà przed fotorozpa-
dem.

Profil ekologiczny naszego preparatu wyka-
zuje, ˝e KARATE® ZEON 050 CS ma naj-
mniej szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko ze
wszystkich znanych insektycydów.

KARATE w technologii ZEON to ustano-
wienie nowego standardu w zwalczaniu
szkodników. Dotychczas znana, stosowana
i wypróbowana substancja aktywna zosta∏a
zaoferowana Paƒstwu w nowej, udoskona-
lonej formie – zawiesiny mikrokapsu∏.

SkutecznoÊç preparatu KARATE® ZEON 050 CS
w dawce 0.12 l/ha w zwalczaniu szkodników 

rzepaku ozimego [%], ¸ab´dnik, 2001.
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