SPIS TREŚCI

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W POZNANIU

Magdalena Jakubowska
Andrzej Bandyk
Kamila Roik
Beata Wielkopolan
Anna Tratwal
Zakład Metod
Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin
IOR-PIB w Poznaniu

MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE
CHORÓB I SZKODNIKÓW
W UPRAWIE ROŚLIN OKOPOWYCH

Poznań 2015

2

SPIS TREŚCI

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W POZNANIU

Autorzy zdjęć:
Magdalena Jakubowska, Andrzej Bandyk,
Beata Wielkopolan

ISBN: 978-83-60232-70-5

Skład tekstu: Agnieszka Leitgeber-Graczyk
Projekt okładki:
Alicja Zygmanowska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel. 61 823-20-81, fax 61 820-19-71

3

Spis treści

1.

Wprowadzenie

5

2.

Metody, narzędzia i systemy wspomagające sygnalizowanie
potrzeby wykonania zabiegów chemicznej ochrony roślin

6

Metody służące identyfikacji patogena lub szkodnika dla potrzeb
prognozowania krótko i długoterminowego

11

2.2.

Metody i narzędzia do odławiania agrofagów

12

2.3.

Systemy wspomagające sygnalizowanie potrzeby wykonania
zabiegów chemicznej ochrony roślin

18

3.

Monitorowanie oceny szkodliwości agrofagów w Polsce

19

4.

Metody ograniczające występowanie agrofagów buraka cukrowego
i ziemniaka

20

5.

Najważniejsze choroby buraka cukrowego i ziemniaka

23

6.

Najważniejsze szkodniki buraka cukrowego i ziemniaka

38

7.

Literatura uzupełniająca

65

2.1.

4

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Od dnia 1 stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE), obowiązuje przestrzeganie zasad
integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników. W myśl
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE − „użytkownik profesjonalny” oznacza każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku swej działalności
zawodowej, w tym operatorów, techników, pracowników i osoby samozatrudnione,
zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach.
Zasady i wytyczne integrowanej produkcji i ochrony kładą duży nacisk na
wykorzystanie wszystkich możliwych i dostępnych metod mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych. Jeden z punktów rozporządzenia
wyraźnie mówi o tym, że podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed
organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania
tych organizmów. Ponadto, działania te powinny wykorzystywać aktualną wiedzę
z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, z uwzględnieniem progów
ekonomicznej szkodliwości, wskazania wynikające z opracowań naukowych
umożliwiających określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne, biologię
organizmów szkodliwych (programów wspomagania decyzji w ochronie roślin) oraz
informacje uzyskane od osób świadczących usługi doradcze w zakresie realizacji
wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
W produkcji roślinnej nie można zrezygnować ze stosowania chemicznych
środków ochrony roślin, ale trzeba mieć zawsze na uwadze, że muszą być one
stosowane w sposób odpowiedzialny, korzystny ekonomicznie i uwzględniający
aspekt środowiskowy. Mając na uwadze wymagania ochrony środowiska i presję
konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia
liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów przy jednoczesnym zachowaniu
ich maksymalnej skuteczności. Badania naukowe wykazały, że warunkiem do
spełnienia takiego założenia jest przede wszystkim określenie optymalnego terminu
zabiegu, wyznaczonego indywidualnie dla każdego zwalczanego agrofaga niż
zastosowana dawka środka ochrony roślin. Zabieg niewykonany w optymalnym
terminie jest mało opłacalny, producenci ponoszą koszty związane z ochroną roślin,
które nie zwracają się w postaci uratowanego plonu i niepotrzebnie obciążają
środowisko wprowadzonym do niego środkiem ochrony roślin. Dlatego, tak ogromne
znaczenie mają badania naukowe w wyniku, których modernizuje, udoskonala
i opracowuje się nowe metody prognozowania i sygnalizowania chemicznego
zwalczania agrofagów.
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2. Metody, narzędzia i systemy wspomagające sygnalizowanie potrzeby wykonania zabiegów chemicznej
ochrony roślin
Wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu nie jest łatwe. Wymagana jest tu
wiedza, dotycząca rozwoju chorób i oceny ich nasilenia, czy biologii szkodników
i oceny ich liczebności, a także podstawowe narzędzia wspomagające doradcę czy
producenta. Są to zarówno narzędzia najprostsze: np. czerpak entomologiczny,
naczynie żółte, tablica barwna klejowa czy pułapka feromonowa, jak i te o zaawansowanej technologii np. program komputerowy wspomagający określenie
optymalnego terminu zabiegu, automatyczna stacja meteorologiczna itp.
Niezależnie od „narzędzi”, jakimi wspomagamy się przy ustalaniu optymalnego
terminu zwalczania agrofagów (chorób i szkodników), konieczna jest lustracja
konkretnej plantacji. Ma ona na celu stwierdzenie obecności agrofaga na plantacji
i określenie, jakie jest nasilenie choroby czy liczebność szkodnika oraz odniesienie
wyników obserwacji do wartości progów ekonomicznej szkodliwości. Jest to
kryterium, odnoszące się indywidualnie do każdego agrofaga, mówiące o tym,
powyżej jakiego nasilenia choroby lub jakiej liczebności szkodnika wykonanie
zabiegu jest ekonomicznie uzasadnione. Producenci nie zawsze potrafią wyznaczyć
właściwy termin zabiegu. Decydują się często na zwalczanie, kiedy stwierdzają duże
nasilenie objawów choroby, bardzo liczną obecność szkodnika lub, gdy szkody
spowodowane przez nie są dobrze widoczne. Zastosowany wtedy zabieg jest już
tylko częściowo skuteczny i nie zawsze uzasadniony ekonomicznie.
Prowadzenie produkcji roślinnej wymaga zdobycia określonej wiedzy (np.
odnośnie znajomości występujących na roślinach organizmów szkodliwych, poznania
ich morfologii, biologii, objawów uszkodzeń i ekologii czy uwarunkowań klimatycznych), która pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji zarówno doradcom
ochrony roślin, jak i producentom rolnym.
We współczesnej ochronie roślin konieczna jest umiejętność przewidywania
pojawienia się chorób i szkodników roślin uprawnych, która oparta jest na systematycznym monitorowaniu agrofagów. Przewidywanie z wyprzedzeniem krótkiego
okresu czasu – kilku dni to prognoza krótkoterminowa, na podstawie której,
sygnalizowany jest optymalny termin przeprowadzenia zabiegu ochrony roślin.
Natomiast przewidywanie z wyprzedzeniem kilku miesięcy, a nawet roku, czy kilku lat
to prognoza długoterminowa. Definicje tej terminologii są następujące:

►Monitorowanie agrofagów
Monitorowanie agrofagów polegające na systematycznych obserwacjach roślin
uprawnych na polach, w sadach, warzywnikach i innych miejscach produkcji roślinnej
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i jej przechowywania jest źródłem wiedzy o stanie fitosanitarnym roślin. Celem
monitorowania agrofagów jest:
 zdobycie informacji o aktualnym stanie fitosanitarnym roślin uprawnych dla
potrzeb prognozowania optymalnego terminu wykonania zabiegu ochronnego,
które jest ściśle związane z potrzebami rolnictwa, stanowi ważny element
integrowanej ochrony roślin,
 ocena szkodliwości agrofagów na terenie kraju, która wyrażana jest procentem
porażonych czy uszkodzonych roślin, liści, korzeni, łuszczyn, owoców, czy
innych części rośliny w zależności od specyfiki szkodliwości danego agrofaga,
 sygnalizowanie przenikania na teren Polski nowych agrofagów z terytorium
innych krajów.
Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji nad pojawianiem się i nasileniem
występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych
szkód i wyeliminowania nadmiernego, niepotrzebnego zużycia chemikaliów. Pozwala
również na wykonanie zabiegu w optymalnym terminie, z uwzględnieniem wartości
progu ekonomicznej szkodliwości i świadome zadecydowanie czy zabieg należy
wykonać, czy z niego zrezygnować.
Pojawianie się agrofagów w sezonie wegetacyjnym na terenach poszczególnych
miejscowości, powiatów czy województw może następować w różnych terminach,
w zależności od mikroklimatu – czynnika regionalnego. W skali kraju różnice te mogą
być jeszcze większe, nawet do miesiąca, dlatego tak wielkie znaczenie ma
monitorowanie agrofagów odnoszące się do małych obszarów, a nawet konkretnej
plantacji, które często jest niedoceniane przez producentów czy doradców.

►Prognoza krótkoterminowa
W warunkach klimatyczno-geograficznych Polski, gdzie większość ważnych
gospodarczo szkodników i chorób roślin ma zasięg powszechny (np. stonka
ziemniaczana, parch jabłoni, owocówka jabłkóweczka i wiele innych), prognoza
krótkoterminowa dotyczy głównie zmian w rozwoju szkodników i patogenów –
sprawców chorób. Prognozowanie rozwoju agrofagów należy ściśle powiązać
z warunkami meteorologicznymi i ekologicznymi terenu, dla którego opracowuje się
prognozę krótkoterminową. O skuteczności ochrony roślin decyduje głównie wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania agrofagów. Stąd celem prognozowania
krótkoterminowego jest przewidywanie dnia (konkretnej daty kalendarzowej),
w którym pojawi się takie nasilenie choroby lub stadium rozwojowe szkodnika, które
powinno być zwalczane.
Szczególnymi agrofagami, pod względem przewidywania zmian w intensywności
nasilenia ich występowania, są gatunki o bardzo szybkim rozwoju, co skutkuje
występowaniem wielu pokoleń w roku. W ciągu kilku dni mogą nastąpić bardzo duże
zmiany w nasileniu ich wystąpienia, co powoduje konieczność podejmowania
szybkich decyzji ich zwalczania. Są to np. mszyce, przędziorki, pchełki itp.
7
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Opracowanie prognozy krótkoterminowej dla ustalenia optymalnego terminu
zwalczania chorób i szkodników wymaga wiedzy dotyczącej:
 fenologii obiektu prognozowanego;
 wartości danych meteorologicznych obejmujących wszystkie czynniki
klimatyczne, które mają wpływ na pojaw i rozwój obiektu (temperatura
powietrza, gleby, wilgotność powietrza, opady, zachmurzenie, czasokres
utrzymywania się wilgotności na roślinie, sumy temperatur efektywnych itp.);
 fenologii rośliny, będącej gospodarzem prognozowanego obiektu lub
określonych roślin wskaźnikowych dziko rosnących;
 sposobów ochrony roślin, środków ochrony roślin i dawek itp..

►Sygnalizacja
Sygnalizacja opiera się głównie na krótkoterminowych prognozach rozwoju chorób
i szkodników, które oceniają tempo rozwoju tych zjawisk z uwzględnieniem terminu
ich występowania i kryteriów ekonomicznych. Sygnalizacja polega na powiadomieniu
producentów przez służby doradcze ochrony roślin o pojawieniu się konkretnej
choroby bądź konkretnego stadium szkodnika i konieczności podjęcia właściwych
zabiegów w określonym terminie.
Obecnie sygnalizacja zabiegów ochrony roślin bardzo często opiera się na
monitorowaniu agrofagów, które dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego
wykonywane jest przez samych producentów. Polega ono na umiejętności właściwej
interpretacji wyników obserwacji w celu określenia optymalnego terminu zwalczania
agrofagów. Realizacja sygnalizacji agrofagów, wskazująca optymalny termin zabiegu
(a także monitorowanie szkodliwości agrofagów w skali ogólnokrajowej) powinna
odbywać się według określonych metodyk.
Dobra praktyka ochrony roślin wyraźnie podkreśla, jak ważna jest wiedza
dotycząca stanu fitosanitarnego roślin uprawnych, które mają być chronione. Zatem
ogromne znaczenie mają badania naukowe w wyniku, których opracowuje się,
modernizuje i udoskonala metody obserwacji agrofagów roślin uprawnych. Metodyki
zawierają informacje odnośnie:
 systematyki agrofagów,
 rozwoju choroby lub szkodnika,
 objawów choroby lub uszkodzeń powodowanych przez szkodniki,
 wpływu czynników zewnętrznych na rozwój agrofagów,
 metod obserwacji w celu wyznaczania optymalnego terminu zabiegu
chemicznego z uwzględnieniem wartości progu ekonomicznej szkodliwości.
Są one dostępne w formie instrukcji, metodyk i poradników, także w formie
elektronicznej.
Instrukcje, poradniki, broszury upowszechnieniowe uwzględniające metody
zwalczania agrofagów, opracowywane z myślą o zwalczaniu chemicznym mają także
zastosowanie w przypadku innych metod ograniczania liczebności lub nasilenia
8
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występowania agrofagów. Każdy sposób ochrony roślin bez względu na metodę
zwalczania (biologiczna, fizyczna, mechaniczna, biotechniczna) powinien być
zastosowany we właściwym terminie. Termin ten uwarunkowany jest stadium
rozwojowym szkodnika, w którym powinien być zwalczany lub stopniem nasilenia
objawów choroby.

►Prognoza długoterminowa
Przewidywanie, na podstawie obserwacji przeprowadzanych przez szereg lat,
gdzie i w jakim nasileniu pojawi się choroba lub jaka będzie liczebność szkodnika
oraz na jakich roślinach uprawnych wystąpi jest prognozowaniem długoterminowym.
Dla przykładu – na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że w produkcji
roślin okopowych inne zagrożenia ze strony szkodników mogą występować w rejonie
Wielkopolski, a inne na terenie województwa dolnośląskiego, czy w rejonie Kujaw.
W Wielkopolsce producenci np. buraków cukrowych powinni liczyć się z zagrożeniem
plantacji głównie z powodu szkodliwości mszycy trzmielinowo-burakowej czy chwościka buraka, natomiast lokalnie w rejonie Kujaw, gdzie panują określone warunki
mikroklimatyczne, plantacjom buraków będzie dodatkowo zagrażać przędziorek
chmielowiec, który na tych terenach znajduje dobre warunki do swojego rozwoju.
W związku z tym doradcy ochrony roślin, jak i sami producenci powinni mieć
rozeznanie jakie agrofagi stanowią potencjalne zagrożenie w danym rejonie.
Prognozowanie zmian w zasięgu terenowym dotyczy gatunków obejmujących
swym zasięgiem określony obszar kraju i możliwość rozprzestrzeniania się na
sąsiadujące tereny. Mogą to być gatunki nielicznie występujące w określonym środowisku ekologicznym (biotopie) i bez znaczenia gospodarczego, jednak wystąpienie
warunków sprzyjających rozwojowi takiego gatunku może spowodować gradacje
tego gatunku i rozprzestrzenienie się na sąsiednie tereny.
Ważnym elementem prognozowania długoterminowego jest przewidywanie
gradacji, które wykonywane jest na podstawie wieloletnich, regularnych i systematycznych kontroli liczebności populacji danego gatunku prowadzonych na określonym
obszarze (jednakową metodą i przez szereg lat). Porównanie tak uzyskanych
wartości ze sobą pozwala wykreślić krzywą wahań liczebności populacji określonego
gatunku, w której rozróżnia się pięć okresów.
Okres utajony, kiedy liczebność populacji kształtuje się na bardzo niskim
poziomie. Dany gatunek, nie ma znaczenia gospodarczego, a powodowane szkody
są trudne do zaobserwowania. W okresie utajonym gatunki szkodliwe na ogół
koncentrują się w tzw. naturalnych ogniskach, zwanych też niszami ekologicznymi,
gdzie dla danego gatunku występują każdego roku korzystne warunki dla rozwoju.
Ogniska te stanowią źródło rozprzestrzeniania się fitofagów na uprawy polowe,
leżące w najbliższym ich zasięgu.
Okres ukrytego narastania, gdy liczba osobników w populacji pod wpływem
układu czynników biotycznych i abiotycznych środowiska zaczyna zwiększać się.
9
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Uszkodzenia roślin są jeszcze słabo widoczne i gospodarczo bez większego
znaczenia, ale można stwierdzić ich obecność podczas regularnych, dokładnych
obserwacji.
Okres jawnego narastania, kiedy liczebność populacji, przy nadal sprzyjających
warunkach środowiska, osiąga niebezpieczny poziom, grożący masowym
pojawieniem się. Gatunek podczas lustracji spotykany jest często, a uszkodzenia
zaczynają być widoczne już przy pobieżnych obserwacjach polowych.
Okres szczytu gradacji – w tym okresie gatunek występuje bardzo licznie
(maksimum liczebności) i powoduje gołożery (całkowite zniszczenie rośliny) oraz
szkody o dużym znaczeniu gospodarczym.
Okres kryzysu – to okres, w którym od momentu osiągnięcia maksimum
liczebności przez określony gatunek na populację zaczynają oddziaływać liczne
czynniki hamujące rozmnażanie jak: choroby, pasożyty, brak pokarmu. Liczebność
populacji zaczyna się zmniejszać i przechodzi w stan regresji. Proces ten trwa tak
długo, dopóki liczebność populacji nie obniży się do stanu „zapasu stałego”, czyli do
podstawowej lub normalnej liczebności populacji.
Zjawisko bardzo licznego (masowego) rozmnożenia się osobników określonego
gatunku nazywane jest gradacją i w krzywej wahań liczebności gatunku przypada
w okresie szczytu gradacji. Przedział czasu od szczytu gradacji określonego gatunku
do następnego szczytu nazywany jest cyklem gradacyjnym.
Długość cykli gradacyjnych jest różna w zależności od gatunku i może wynosić
u gatunków z jednym pokoleniem w roku około 4 do 8 lat (np. Agrotis segetum Den.
et Schiff.). U niektórych gatunków okres szczytu gradacyjnego powtarza się, co 2530 lat. Przykładem może tu być błyszczka jarzynówka (Phytometra gamma L. –
Lepidoptera, Noctuidae).
Regularne i systematyczne obserwacje dotyczące liczebności populacji danego
gatunku na określonym obszarze są podstawą do przewidywania długości cykli
gradacyjnych, a tym samym dają możliwość przewidywania z dużym wyprzedzeniem
zbliżanie się okresu szczytu gradacji.
Okres szczytu gradacji fitofagów owadzich można też określać na podstawie
gęstości uszkodzenia roślin przez określony gatunek, ponieważ stopień nasilenia
uszkodzeń roślin uprawnych jest ściśle związany z liczebnością populacji (liczbą
osobników tego samego gatunku występujących na określonej przestrzeni).
Podstawową metodą prognozowania długoterminowego jest przewidywanie
szczytu gradacji populacji danego gatunku na określonym obszarze na podstawie:
 analizy zmienności liczebności populacji określonego gatunku na przestrzeni lat
- cykle gradacyjne,
 analizy gęstości uszkodzeń roślin jakie zostały spowodowane przez określony
gatunek na przestrzeni lat - monitoring oceny szkodliwości.
Systematycznie, przez szereg lat gromadzone dane, dotyczące liczebności
populacji jakiegokolwiek gatunku fitofaga na określonym obszarze, umożliwiają
10
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wykreślenie krzywej fluktuacji jego liczebności. W ten sposób uzyskuje się informację
o tym, czy zwiększa się populacja określonego gatunku na danym terenie i przewidywania, kiedy wystąpi szczyt gradacji. Ograniczanie liczebności fitofagów (zwalczanie
np. chemiczne lub biologiczne lub mechaniczne i inne) należy przeprowadzać już
w trzecim okresie krzywej wahań liczebności gatunku – jawnego narastania
liczebności populacji, a w ostateczności zaraz na początku okresu szczytu gradacji.
Inną metodą przewidywania szczytu gradacji jest kontrola gęstości uszkodzenia
roślin przez określony gatunek fitofaga. Gęstość uszkodzenia roślin jest ściśle
związana z liczebnością populacji. Ujawnia się tu duże znaczenie ogólnokrajowego
monitorowania oceny szkodliwości agrofagów i wykorzystanie wyników w prognozowaniu długoterminowym.

2.1. Metody służące identyfikacji patogena lub szkodnika dla
potrzeb prognozowania krótko i długoterminowego
Metoda wizualna powiązana jest z diagnozą, ponieważ pomaga w ustaleniu, jaki
gatunek patogena lub szkodnika występuje na roślinie i powoduje porażenie lub
uszkodzenie. Do identyfikacji objawów choroby lub określonych stadiów rozwojowych
szkodnika w prognozowaniu krótkoterminowym służą obserwacje bezpośrednie. Ich
celem, jest zaobserwowanie pojawienia się objawów choroby, czy imago fitofagów
owadzich lub ich stadiów rozwojowych (w zależności od tego, które stadium
rozwojowe jest aktualnie występującym na roślinie) dla określenia optymalnego
terminu wykonania zabiegu. Obserwacje są też punktem wyjściowym do opracowania prognozy długoterminowej dla fitofagów owadzich. Takie obserwacje nie
wymagają stosowania jakichkolwiek aparatów czy urządzeń. Obserwacją może być
analiza gleby na obecność np. drutowców, pędraków lub lustracja roślin w celu
wykrycia np. stadiów rozwojowych chrząszczy (Coleoptera) czy nalotu form uskrzydlonych mszyc (Aphididae) na rośliny uprawne.

►Analiza gleby
Na polu o wielkości do 1ha lub użytku zielonego wykopuje się doły w pięciu
losowo wybranych punktach (najlepiej w liniach przekątnych pola) o różnej powierzchni i głębokości w zależności od obserwowanego gatunku (5 dołów). Ziemię
przesiewa się między palcami lub przez sita do przesiewania ziemi. Stosuje się sita
o różnej wielkości oczek w zależności od rozmiarów gatunku fitofaga.
Na polach większych niż 1 hektar dodaje się po jednym punkcie (wykopanym
dole) więcej, na każdy następny hektar. W przypadku pola o wielkości 2ha należy
wykopać 5 dołów + 1 dół = 6 dołów, w przypadku 3ha - 5 dołów + 2 doły = 7 itd..
Następnie oblicza się liczbę owadów przypadających na 1m2 pola.
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►Lustracja roślin
Na polu o wielkości do 1ha lub użytku zielonego kontroluje się rośliny w pięciu
losowo wybranych punktach (minimum 25 roślin, można analizować więcej), lub
rośliny rosnące na 1 metrze bieżącym rzędu, lub na 1m2. Pod względem obecności
fitofagów mamy 5 punktów obserwacyjnych. Na polach większych niż 1 hektar
dodaje się po jednym punkcie kontroli roślin na każdy następny hektar. W przypadku
pola o wielkości 2 ha należy kontrolować rośliny w 5 punktach + 1 = 6 punktów,
w przypadku 3ha – w 7punktach (5 punktów + 2 punkty) itd.
W przypadku szkodników oblicza się liczbę owadów przypadających na 25
np. roślin (lub więcej roślin), na 1 metr bieżący rzędu lub 1 m2 pola.
W przypadku chorób rozróżnia się objawy porażenia powodowane przez
patogeny, będące sprawcami chorób, które wyrażane są procentem porażenia roślin
lub ich organów.
W przypadku lustracji roślin pod względem kontroli gęstości uszkodzeń powodowanych przez fitofagi, lub nasilenia występowania patogenów w zależności od specyfiki powodowanych przez nie szkód, analizuje się rośliny, albo pędy, albo liście, albo
źdźbła, albo kłosy, albo łuszczyny, albo pąki kwiatowe itp.

2.2. Metody i narzędzia do odławiania agrofagów
Odławianie owadów polega na łapaniu lub wabieniu, w celu ich zgromadzenia
w jednym miejscu. Stosowane jest w celach diagnostycznych, dla:
 ustalenia, jakie gatunki fitofagów i w jakiej liczebności występują na danym
obszarze oraz
 stwierdzenia, w jakim okresie gradacji znajduje się określony gatunek.
Odławianie fitofagów owadzich w celach diagnostycznych i kontroli liczebności
populacji prowadzi się za pomocą różnych metod, używając rozmaitego sprzętu
entomologicznego i specjalnych urządzeń.
Najprostszym i niezastąpionym sprzętem sygnalizatora ochrony roślin jest lupa,
która pomaga przy identyfikacji szkodliwych organizmów. Przydatnym urządzeniem
do bardziej precyzyjnego oznaczenia, głównie objawów powodowanych przez
patogeny chorobotwórcze są małe przenośne mikroskopy. Owady wabione są do
różnego rodzaju pułapek, które opisano poniżej.
Czerpak entomologiczny (fot. 1-2) jest najprostszą pułapką. Służy do odławiania
drobnej entomofauny na różnych uprawach rolnych. Składa się z metalowej obręczy
składanej lub jednolitej, worka płóciennego i drewnianej rękojeści. Od góry obręcz,
podobnie jak worek, ma średnicę 30 cm, który zwęża się ku dołowi. Dno worka
powinno być zaokrąglone. Długość worka wynosi 50-60 cm.
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Fot. 1-2. Czerpak entomologiczny.

Czerpakowanie polega na wielokrotnym energicznym pociąganiu po roślinach
uprawnych raz w lewo raz w prawo. Otwór czerpaka powinien zawsze być zwrócony
w kierunku ruchu. Najmniejsza liczba pociągnięć na jedna próbę wynosi 25 razy.
Można też strząsać wszystkie fitofagi ręką do czerpaka z określonej liczby roślin.
Czerpakowanie lub strząsanie owadów wykonuje się w pasach brzeżnych pola
w minimum 5 dowolnie wybranych punktach (im więcej punktów tym dokładniejsza
obserwacja). Każdą próbę analizuje się oddzielnie. W warunkach polowych najpierw
wybieramy gatunki najbardziej ruchliwe, stopniowo przechodząc do mniej ruchliwych
13
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owadów. Złowione owady można także umieścić w szklanym naczyniu lub foliowym
worku i analizować w laboratorium. Owady z czerpaka wybiera się np. do probówek
w pierwszej kolejności te najbardziej ruchliwe, aby zapobiec ich wyjściu lub wylotowi
z czerpaka, a mniej ruchliwe można wybierać w dalszej kolejności.
Czerpakowanie stosowane jest do kontroli lotu i liczebności np. pchełek.
Naczynie żółte (fot. 3) stosowane są w celu odławiania owadów. Są barwy żółtej
z małymi otworkami w pobliżu krawędzi. Żółte naczynia wypełnia się wodą,
z dodatkiem kilku kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe i ustawia
około 20 m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola. Na dużej powierzchni pola
naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola, zawsze na wysokości wierzchołków
roślin, a w miarę wzrostu roślin należy regulować wysokość ich umiejscowienia.
Kontrola naczyń powinna się odbywać regularnie (minimum dwa razy w tygodniu,
najlepiej codziennie) o tej samej porze dnia np. w południe. Podczas kontroli należy
policzyć i odnotować złowione gatunki owadów i usunąć je z pojemnika. Małe otwory
w pobliżu krawędzi pojemników zapobiegają przelewaniu się wody wraz z odłowionymi owadami, a dodanie kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe,
zmniejsza możliwość ucieczki odławianych fitofagów.
Jest to najlepszy sposób monitorowania nalotów i aktywności chrząszczy.

Fot. 3. Naczynie żółte.

Pułapka Barber’s (fot. 4) to pojemnik, najczęściej plastikowy kubek, naczynie
w kształcie lejka lub słoik, wkopany w ziemię na głębokość równą jego wysokości.
Górna krawędź pojemnika powinna znajdować się równo z poziomem gruntu ziemi,
gdyż wówczas biegające po ziemi zwierzęta, wpadają do środka. Jeśli planuje się
chwytanie żywych osobników, to pułapki pozostawia się bez środków zatruwających
14
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owady. W przypadku chwytania i zatruwania owadów, stosuje się glikol lub inne
płyny, które wlewa się do wewnątrz pułapki. Na polach o wielkości do 1ha pułapki
powinny być ulokowane w pięciu losowo wybranych punktach tak, aby znalazły się
w linii przekątnych pola. Na polach większych niż 1ha wymagane jest dodanie po
jednym punkcie usytuowania pułapki na każdy następny hektar, w przypadku pola
o wielkości 2ha należy wkopać w ziemię 6 pułapek (5 + 1 pułapka), w przypadku 3ha
– 7 pułapek (5 + 2 pułapki) itd..
Pułapka Barber’s stosowana jest przy obserwacjach szkodników poruszających
się po ziemi, jak na przykład Coleoptera – Curculionidae i inne.

Fot. 4. Pułapka Barber’s.

Pułapki pokarmowe. Są to pojemniki plastikowe z licznymi otworami i pokrywką
napełnione pokarmem np. podkiełkowanym ziarnem, bulwą ziemniaka (Solanum
turberesum), korzeniem buraka (Beta vulgaris) lub marchwi (Daucus carota) itp. Na
polu do 1ha umieszcza się w glebie w pięciu losowo wybranych punktach na
głębokości 10cm pułapki z pokarmem tak, aby znalazły się w linii przekątnych pola.
Na polach większych niż 1ha wymagane jest, aby dodać po jednym punkcie pułapki
więcej na każdy następny hektar. W przypadku pola o wielkości 2ha należy wykopać
w ziemię 6 pułapek pokarmowych (5 + 1), w przypadku 3ha - 7 pułapek (5 + 2).
Należy zaznaczyć palikiem lub chorągiewką umiejscowienie pułapek, aby łatwiej
kontrolować odłowy. Po 7 dniach przeprowadza się kontrolę pułapek. Liczy się larwy
zwabione do pudełka i znajdujące się w pobliżu pułapki pokarmowej.
Ten rodzaj pułapek stosuje się w przypadku badania zasiedlenia gleb np. przez
larwy sprężykowatych (Elateridae).
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Samołówki świetlne (fot. 5). Rolę wabiącą samołówki spełnia lampa jarzeniowa
(250 W Ml Mix), zasilana ze źródła prądu zmiennego. Z góry lampa samołówki
przysłonięta jest daszkiem, który chroni instalację elektryczną przed zamoknięciem.
Po bokach, w odległości około 2 cm od lampy jarzeniowej, znajdują się 3 aluminiowe
płytki umieszczone względem siebie pod kątem 120˚, które w dolnej części obejmuje
lejek o średnicy dolnego otworu około 5-6 cm, a górnego 30 cm. Na dolnym brzegu
lejka umocowany jest pojemnik z zamknięciem (z wyciętym otworem odpowiadającym średnicy dolnego otworu lejka) do przetrzymywania odławianych motyli. Na
dnie pojemnika ustawia się naczynia szklane napełnione chloroformem i uzupełnia
nim każdego dnia tuż przed rozpoczęciem świecenia. Naczynia te zabezpiecza się
sitkami, aby motyle nie uległy zamoczeniu. Wydzielające się opary chloroformu
zatruwają motyle wpadające przez lej do zbiornika. Długość odłowów reguluje zegar
czasowy. Samołówki zawiesza się na wysokości 1,4 m.
Odłowy motyli prowadzi się od wiosny do jesieni. Motyle odławia się w nocy od
zmierzchu do wczesnego rana. Kontrolę odłowionych owadów przeprowadza się
minimum dwa razy w tygodniu, najlepiej codziennie. Wybiera się wszystkie
odłowione osobniki oraz uzupełnia wyparowany chloroform. Następnie analizuje się
odłowione osobniki pod względem gatunków i ich liczebności. Odławianie na światło
jest metodą selektywną (nie wszystkie gatunki reagują jednakowo na emitowane
światło) i skuteczną, bo motyle w pogodne noce reagują na światło z odległości około
400-500 m. Samołówki świetlne stosowane są do kontroli lotu i liczebności np. rolnicy
zbożówki, rolnicy czopówki, błyszczki jarzynówki, piętnówek.

Fot. 5. Samołówka świetlna.
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Pułapki feromonowe (fot. 6-7). W pułapkach feromonowych wykorzystuje się
syntetyczne związki odpowiadające zapachowi substancji hormonalnych feromonów, wydzielanych przez samice owadów, na które zdolne są reagować tylko
samce tego samego gatunku. Pułapki feromonowe mogą różnić się budową
np. pułapka DELTA wabi owady przez umieszczony w niej dyspenser z feromonem
płciowym. Dyspenser znajduje się na wymiennej podłodze pokrytej nieschnącym
klejem, do której przyklejają się zwabione osobniki jednego gatunku. Pułapka FUNEL
budową przypomina samołówkę świetlną, a rolę wabiącą zamiast światła spełnia
dyspenser z feromonem płciowym.
Na polu pułapki feromonowe umieszcza się na różnego rodzaju statywach
w losowo wybranych punktach na wysokości roślin. Kontrolę pułapek feromonowych
przeprowadza się regularnie minimum dwa razy w tygodniu, najlepiej codziennie,
o tej samej porze dnia np. w południe. Zwabione i przyklejone do podłogi pułapki
DELTA osobniki jednego gatunku liczymy i zapisujemy. W przypadku, gdy w pułapce
jest dużo przyklejonych samców owadów określonego gatunku wymieniamy podłogę
i przekładamy dyspenser z feromonem płciowym na nową podłogę. Wymienianą
podłogę pułapki po dokładnym zidentyfikowaniu, policzeniu owadów i zanotowaniu
wyniku można zniszczyć. Pułapkę FUNNEL obsługujemy jak samołówkę świetlną.
Wybieramy i liczymy zwabione osobniki. Statywy do instalowania pułapek powinny
umożliwiać podnoszenie pułapek w górę w miarę wzrostu roślin
Przykładem wykorzystania takich pułapek są: rolnice, piętnówki, dorosłe
chrząszcze Elateridae, śmietki.

Fot. 6. Pułapka feromonowa typu DELTA.

Fot. 7. Pułapka feromonowa
typu FUNEL.

Aspirator Johnsona (fot. 8) składa się z metalowego lub plastikowego tubusa
wbudowanego w szczelną kabinę z drzwiami. Oba elementy muszą mieć wysokość
12,2 m. Na górze tubus zakończony jest siatką, aby zapobiec dostawaniu się do
17

SPIS TREŚCI

tubusa ptaków. U dołu tubusa, wewnątrz kabiny znajduje się siatka o bardzo
drobnych oczkach i pojemnik z wodą, do którego odławiają się owady. Wewnątrz
kabiny znajduje się wentylator zasysający powietrze z kabiny, które następnie
wydmuchuje przez komin na zewnątrz, a jednocześnie przez tubus zasysane jest
ponownie powietrze wraz z aeroplanktonem. Aparat pobiera systematycznie próby
z dużej objętości powietrza w każdych warunkach pogodowych. Przyjmując, że jeden
aspirator dobrze określa migrację mszyc w terenie, w promieniu około 80km - dużego
znaczenia nabiera idea tworzenia sieci aspiratorów obejmujących swym zasięgiem
coraz większy obszar. Ma to ogromne znaczenie dla wczesnej sygnalizacji,
zwłaszcza gatunków mszyc odpowiedzialnych za przenoszenie wirusów
chorobotwórczych na różne uprawy.
Gromadzenie wieloletnich danych o przebiegu migracji mszyc na podstawie
odłowów aspiratorem pozwala na opracowanie gradacji różnych gatunków mszyc.
Aspirator Johnsona należy włączyć na początku wiosny na minimum 3 godziny
w ciągu dnia np. od 10oo do 13oo lub dowolnie dłużej np. od 7oo do 22oo. Pojemnik
należy opróżniać 1 raz na dobę i analizować pod względem odłowionych gatunków
mszyc i ich liczebności. Aspirator Johnsona stosuje się głównie do kontroli lotu
mszyc, np. mszycy trzmielinowo-burakowej, mszyc występujących na ziemniaku.

Fot. 8. Aspirator Johnsona.

2.3. Systemy wspomagające sygnalizowanie potrzeby wykonania
zabiegów chemicznej ochrony roślin
W ostatnich latach rozwinęły się badania, dotyczące naukowych podstaw
prognozowania krótkoterminowego agrofagów. Ważnym elementem takich badań
jest analiza rozwoju chorób i szkodników na tle warunków meteorologicznych.
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Informacje o warunkach meteorologicznych powinny być gromadzone przy
wykorzystaniu lokalnych stacji meteorologicznych lub wykorzystywane przez bezpośredni dostęp do danych w oparciu o dane pozyskane z IMiGW1. Uzyskiwane ze
stacji meteorologicznych informacje mogą być wykorzystywane, jako odczyty półgodzinne na przestrzeni doby lub jako średnie dobowe. Na ich podstawie tworzone są
systemy doradcze prognozujące infekcje chorób oraz pojawianie się stadiów
rozwojowych szkodników, co wspomaga wybór optymalnego terminu wykonania
zabiegu.
Elementami takich systemów są: bazy danych o agrofagach, o środkach ochrony
roślin, czynniki agrotechniczne, historia pól, informacje o pogodzie w formie monitoringu danych meteorologicznych lub prognozy pogody, aktualna sytuacja na plantacji
na podstawie systematycznego monitorowania agrofagów, czynniki środowiskowe,
konkretne zalecenia dotyczące zwalczania, termin zabiegu, element ekonomiczny –
progi szkodliwości.
Od dłuższego czasu badania naukowe zmierzają do adaptowania systemów
wspomagania podejmowania decyzji przy wyznaczaniu optymalnego terminu zabiegu, które opracowano w innych krajach.
Zastosowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji (DSS) w ochronie
roślin nie zwalnia producenta, czy doradcy z przeprowadzania szczegółowych
obserwacji i lustracji na konkretnej plantacji, zwłaszcza w celu ustalenia ekonomicznej zasadności wykonania zabiegu. Przykładem systemu doradczego jest program
komputerowy oparty na modelu matematycznym, prognozujący termin zabiegu
przeciw zarazie ziemniaka (NegFry), stonki ziemniaczanej (SimLep), rolnicom itd..

3. Monitorowanie oceny szkodliwości agrofagów w Polsce
Monitorowanie oceny szkodliwości agrofagów pozwala na:
 śledzenie zmian w nasileniu szkodliwości, rejonizacji i zasięgu występowania
agrofagów,
 określenie znaczenia gospodarczego monitorowanych agrofagów,
 prognozowanie długoterminowe nasilenia występowania i poziomu szkodliwości.
Doradcy, jak i producenci powinni mieć rozeznanie, jakie agrofagi stanowią
potencjalne zagrożenie na danym terenie. Informacje takie uzyskuje się na
podstawie wieloletnich obserwacji. Obserwacje te prowadzone są w ramach
ogólnokrajowego monitorowania oceny szkodliwości agrofagów w celu stwierdzenia
nasilenia szkodliwości agrofagów na określonym terenie.
Wyniki ogólnokrajowego monitorowania oceny szkodliwości agrofagów wykazały,
że na przestrzeni lat obserwowano okresy, w których znaczenie gospodarcze
poszczególnych agrofagów cyklicznie zmniejszało się lub zwiększało. Spowodowane
1

IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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to było zmianami w areale zasiewów, doborze odmian, poziomie nawożenia,
uproszczeniami w agrotechnice oraz zmianami klimatycznymi, które wywierają wpływ
na skład gatunkowy i poziom szkodliwości agrofagów.
Ogólnokrajowe monitorowanie agrofagów wymaga zaangażowania wielu
przygotowanych do tych obowiązków specjalistów, którzy zabezpieczą prawidłowy
zbiór i właściwe przekazanie informacji. Instytut Ochrony Roślin – PIB zrobił bardzo
dużo w zakresie przygotowania teoretycznego i praktycznego, zarówno inspektorów,
doradców ochrony roślin, jak i samych producentów, opracowując instrukcje, metodyki, poradniki, broszury upowszechnieniowe, ulotki, serwis informacyjny ,,Sygnalizacja Agrofagów” w celu prawidłowego monitorowania i prognozowania krótkoterminowego (sygnalizacji) zabiegów ochronnych.

►Metoda oceny szkodliwości
Na plantacjach roślin uprawnych analizuje się w zależności od wielkości pola
i gatunku agrofaga od 100 do 150 np. roślin, pobieranych po 25 sztuk lub, liści, korzeni,
łuszczyn, kłosów, owoców czy innych części rośliny w zależności od specyfiki
szkodliwości danego fitofaga, w różnych losowo wybranych punktach (4-5 punktów).
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Na podstawie wyników obserwacji oblicza się procent porażonych
lub uszkodzonych: roślin, liści, korzeni, łuszczyn, owoców czy innych części rośliny
w zależności od specyfiki szkodliwości danego agrofaga. Zebrane dane dotyczące
szkodliwości agrofagów na przestrzeni wielu kolejnych latach są przydatne do
statystycznych analiz i przewidywania gradacji szkodników.

4. Metody ograniczające występowanie agrofagów buraka
cukrowego i ziemniaka
Nadrzędnym celem ochrony roślin uprawnych przed chorobami i występowaniem
szkodników jest utrzymanie agrofagów na takim poziomie, aby nie zakłócały one
prawidłowego rozwoju roślin. Uzyskanie takich efektów jest możliwe przez
wybieranie metod ochrony o jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Zwykle
jest to połączenie kilku metod, które pojedynczo nie dałyby zadowalającego efektu,
natomiast ich integracja pozwala na zminimalizowanie kosztów przy jednocześnie
dużej pewności uzyskania pozytywnego efektu końcowego. Praktyczne stosowanie
integrowanej ochrony roślin wiąże się z wykorzystaniem, na ile to możliwe, wszelkich
alternatywnych dla ochrony chemicznej metod zwalczania agrofagów. Cały kompleks
metod ochrony roślin określamy mianem integrowanego systemu ochrony.
Zasadą jest, aby stosować różne metody, najbardziej efektywne i najmniej
szkodliwe dla środowiska naturalnego w danym okresie rozwoju rośliny uprawnej.
Zastosowanie jednej metody, np. tylko dobranie odmiany o dużej odporności na
chwościka buraka (Cercospora beticola) czy zarazie ziemniaka (Phytophthora
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infestans), bez zastosowania odpowiedniej agrotechniki, czy wykonania zabiegów
w odpowiednim terminie, nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu końcowego
w postaci wysokiego plonu.
W ochronie upraw przed chorobami i szkodnikami stosuje się różne metody:
agrotechniczne, biologiczne, hodowlane, chemiczne oraz ich integrowanie.

►Metody agrotechniczne
Właściwie i terminowo przeprowadzone wszelkie zabiegi agrotechniczne gwarantują prawidłowy rozwój roślin uprawnych. Przede wszystkim poprawiają warunki
rozwoju i wzrostu roślin, a silne i dobrze wykształcone rośliny, nawet po kontakcie
z patogenem są mniej narażone na opanowanie przez choroby. Bardzo ważną zaletą
metod agrotechnicznych jest fakt, że poza kosztami prawidłowo wykonanych
zabiegów, które i tak wymagają realizacji, nie pociągają za sobą dodatkowych
nakładów. Wśród metod agrotechnicznych wyróżnić możemy:
 wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę roślin,
 odpowiednie przygotowanie pola,
 właściwie stosowany płodozmian,
 regulację odczynu gleby,
 prawidłowe nawożenie,
 dobór właściwego materiału siewnego,
 zaprawianie materiału siewnego,
 właściwy termin i gęstość siewu,
 niszczenie chwastów,
 odpowiedni termin zbioru.
Wybór odpowiedniego stanowiska ma bardzo istotne znaczenie dla powodzenia
uprawy. Takie rośliny uprawne, jak pszenica wymagają lepszych gleb. Ważnym
elementem metody agrotechnicznej jest zmianowanie – następstwo roślin po sobie
nie może być przypadkowe. Przy ustalaniu następstwa roślin po sobie należy
uwzględnić wymagania poszczególnych gatunków roślin. Przedplon powinien
zostawić po sobie dobre warunki rozwoju i wzrostu, np. groch i rzepak są dobrym
przedplonem dla pszenicy ozimej. Należy unikać zbyt częstej uprawy tego samego
gatunku rośliny po sobie tzw. monokultury. Na takich polach dochodzi do
niebezpiecznego nagromadzenia materiału infekcyjnego. Prawidłowe rozmieszczenie
przestrzenne upraw w gospodarstwie, np. unikanie wysiewania obok siebie roślin
zielarskich lub roślin z tych samych rodzin, jest ważnym elementem prawidłowej
agrotechniki. Duży wpływ na zdrowotność roślin ma właściwy termin, gęstość
i głębokość siewu. Zbyt wczesny wysiew nasion buraków czy wysadzanie
sadzeniaków ziemniaka w niedogrzaną glebę wydłuża okres wschodów i naraża
rośliny na porażenie przez patogeny powodujące zgorzele siwek. Zaprawianie nasion
czy sadzeniaków, przy niektórych patogenach, jak np. zgorzele czy pchełki, drobnice
są aktualnie jedyną formą chemicznej ochrony przed tymi agrofagami.
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Właściwy termin zbioru ma także istotny wpływ na uzyskanie zadowalającego
plonu. Opóźniony termin zbioru bulw czy korzeni powoduje obniżenie jakości plonu
z powodu występowania zgnilizn.

►Metody biologiczne
Metoda biologiczna to wykorzystanie chorobotwórczych mikro- i makroorganizmów, drapieżnych i pasożytniczych owadów, owadożernych ptaków i innych
zwierząt do zwalczania szkodników i chorób roślin oraz chwastów. Do metod
biologicznych zaliczane jest również stosowanie substancji pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego, które zabijają, odstraszają czy zniechęcają szkodniki do żerowania
bądź osłabiają lub uniemożliwiają ich rozwój oraz stosowanie semiozwiązków2,
które modyfikują aktywność niektórych szkodników.
W uprawach polowych, ze względu na specyficzne, zmienne, i nie zawsze
korzystne warunki meteorologiczne, wykorzystanie metod biologicznych jest
utrudnione. W warunkach polowych dużą przydatność wykazują środki zawierające
bakterie, głównie owadobójcze Bacillus thurigensis ssp. kurstaki, przeciwko
szkodnikom z rzędu motyli B. thurigensis ssp. tenebroides oraz środki oparte na
Pseudomonas chlororapis (stosowane do zaprawiania nasion) i na Bacillus subtilis
(stosowane przeciwko chorobom grzybowym na liściach roślin uprawnych).

►Metody hodowlane
Uprawa odmian odpornych jest jednym z najlepszych i najtańszych sposobów
ochrony roślin przed agrofagami. Jedynie rośliny odporne lub przynajmniej tolerancyjne na czynniki stresowe mogą wydać zadowalający plon. Wobec tego głównym
zadaniem hodowli odpornościowej jest wytwarzanie odmian roślin „zabezpieczonych”
genetycznie przed działaniem różnych, niekorzystnych czynników środowiska.
Odmiany odporne na agrofagi odgrywają istotną rolę w nowoczesnych systemach
uprawy i ochrony roślin, między innymi z uwagi na zmniejszona potrzebę stosowania
środków chemicznych. Dotyczy to w szczególności takich grup chorób i szkodników,
które trudno zwalczać inaczej niż wykorzystywanie odmian odpornych.
Im więcej uprawia się odmian o zróżnicowanych właściwościach genetycznych,
tym mniejsze jest ogólne zagrożenie ze strony chorób i jednocześnie zwiększa się
możliwość utrzymania wysokiego i stabilnego plonowania. Rozprzestrzenianie się
patogena wśród odmian roślin z różnymi typami genetycznej odporności jest
znacznie wolniejsze niż wśród odmian o podobnej bądź identycznej odporności.
Poznawanie odporności roślin na szkodniki oraz hodowla roślin odpornych na
żerowanie szkodników została znacznie później zapoczątkowana niż hodowla
odpornościowa na choroby. Odmiany polecane jako odporne na szkodniki
charakteryzują się tzw. odpornością bierną. Są to odmiany, których odporność
2

Związki odpowiadające za komunikację między organizmami żywymi. Związki znakowe (sygnałowe) powodujące
określone reakcje behawioralne niezbędne do przeżycia osobników i rozwoju populacji w określonym środowisku
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wrodzona związana jest z ich budową, szybkością wzrostu i rozwojem lub składem
biochemicznym. Przykładem mogą tu być odmiany ziemniaka na zarazę ziemniaka
czy odmiany buraka ze zwiększoną odpornością na chwościka buraka. Odporność
uwarunkowana jest budową morfologiczno-anatomiczną.

►Metody chemiczne
Wśród wszystkich znanych obecnie metod ochrony roślin przed agrofagami
najbardziej rozpowszechnioną w praktyce jest metoda chemiczna. Metoda
chemiczna jest obecnie i będzie jeszcze przez wiele najbliższych lat podstawą
w ochronie upraw, ale jej stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Ochrona roślin jest tą szczególną dziedziną praktyki rolniczej, w której należy podejmować szereg decyzji i wyborów, od których zależy nie tylko skuteczność i efekt
ekonomiczny, ale także bezpieczeństwo zabiegu dla człowieka oraz środowiska.
Przy wyborze środka ochrony roślin (poza jego przydatnością do danej uprawy
i zwalczanego agrofaga) powinno się kierować kilkoma ważnymi zasadami, takimi jak:
niska toksyczność dla ludzi, zwierząt, jak najmniejsze ryzyko niepożądanych skutków
ubocznych, szybko rozkładający się i pozostawiający minimalne pozostałości
w środowisku, selektywny i stwarzający minimalne ryzyko uodpornienia się agrofagów.
Istotnym elementem są również warunki atmosferyczne podczas wykonywania
zabiegu. W zależności od rodzaju substancji aktywnej środka ochrony roślin, pogoda,
a zwłaszcza temperatura, ma wpływ na ewentualne zmniejszenie skuteczności
zabiegu ochroniarskiego. Niektóre herbicydy np. działają efektywnie tylko w wysokich
temperaturach, natomiast pewne grupy insektycydów i fungicydów w takich samych
warunkach szybko stracą skuteczność.

5. Najważniejsze choroby buraka cukrowego i ziemniaka
Elementem postępu i nowoczesności w ochronie roślin jest prognozowanie
i sygnalizacja agrofagów. Integrowana ochrona buraka i ziemniaka przed chorobami
była i jest sukcesywnie wprowadzana przez okres ostatnich kilkudziesięciu lat.
Podyktowane jest to zapotrzebowaniem przemysłu cukrowniczego i ziemniaczanego
na surowiec zdrowy, o wysokiej i pożądanej zawartości cukru czy skrobi,
i jednocześnie o niskiej zawartości melasotworów w korzeniach. Zapobieganie
występowaniu chorób i prawidłowa ochrona przed nimi stanowi jeden z warunków
uzyskania korzeni o wysokich plonach i opłacalności uprawy dla plantatora.
System integrowanej ochrony roślin okopowych przed chorobami oparty jest na
wykorzystywaniu i współdziałaniu wszystkich metod służących zapobieganiu
występowania i ograniczających ich rozwój. Przede wszystkim wykorzystuje się
w pierwszej kolejności metody bez wykorzystania chemii; obejmujące prawidłową
agrotechnikę raz dobór odpowiednich odmian. Metody chemiczne w systemie
ochrony integrowanej są rozwiązaniem stosowanym dopiero w momencie, kiedy
23

SPIS TREŚCI

występowanie chorób jest w dużym nasileniu oraz, kiedy inne działania okazują się
być mało skuteczne.
Podstawą do wykonania zabiegu ochronnego jest prawidłowa umiejętność
rozpoznawania sprawców choroby, znajomość ich biologii i warunków sprzyjających
ich rozwojowi, jak również, w przypadku znanych, znajomość progów szkodliwości.
Znaczenie poszczególnych chorób w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka jest
bardzo zróżnicowane i uzależnione głównie od warunków pogodowych. W warunkach Polski najważniejszą chorobą buraka jest chwościk (tab. 1), który wywołuje
największe szkody gospodarcze (Piszczek 2010). W przypadku innych chorób,
najczęściej można mówić o zagrożeniach lokalnych. Choroby gnilne występujące na
wyrośniętych korzeniach, zwykle są uzależnione od warunków klimatycznosiedliskowych, panujących już od okresów wschodów, poprzez presję chorobową do
indywidualnej odporności odmian (Maliszewska 2009) (tab. 1). W przypadku
ziemniaka do głównych chorób zaliczamy zarazę ziemniaka i rizoktoniozę.
Tabela 1.
Znaczenie gospodarcze chorób buraka cukrowego i ziemniaka
w Polsce
Znaczenie gospodarcze
dziś
w przyszłości

Choroba
BURAK CUKROWY
CHOROBY SIEWEK

Zgorzel przedwschodowa siewek
Zgorzel siewek – nitkowatość korzeni buraka
Zgorzel siewek – typu czarna nóżka
Zgorzel siewek

++

++

+
+
++
+++

+
++
++
+++

-

-

++

++

+
−

+
−

+++
+++
+++
+++
++

+++
+++
+++
++
++

CHOROBY LIŚCI

Bakteryjna plamistość liści
Brunatna plamistość liści
Mączniak prawdziwy buraka
Chwościk buraka
CHOROBY KORZENI

Parch pasowy i parch zwykły
Zgnilizna brunatna korzeniowa
Zgnilizna
Zgnilizna wierzchołkowa korzenia
Fuzarioza
Zgnilizna kopcowa

ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
Alternarioza
Rizoktonioza ziemniaka
Czarna nóżka
Parch zwykły ziemniaka
+
++
+++
−
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choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
choroba ważna,
choroba bardzo ważna,
choroba bez znaczenia
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CHOROBY BURAKA CUKROWEGO W POLSCE

■ ZGORZELE SIEWEK
Zgorzel siewek jest chorobą powodowaną przez wielu sprawców, poza przenoszonym z nasionami grzybem Phoma betae, wszystkie są organizmami zasiedlającymi
glebę. Zgorzel przedwschodową powodują grzybopodobne glonowce z rodzaju
Pythium, natomiast powschodowo siewki porażają: grzybopodobny glonowiec
Aphanomyces cochlioides oraz grzyby Rhizoctonia solani i P. betae (fot. 9).

Fot. 9. Koncentryczna plama spowodowana przez grzyba Phoma betae.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Przed chorobami zgorzeli, poza zaprawianiem nasion buraka, nie prowadzi się
innych zabiegów ochrony siewek. Wszystkie działania agrotechniczne przyspieszające i ułatwiające wschody ograniczają straty powodowane przez patogeny.
W glebie zaskorupionej groźba porażenia siewek wzrasta. Uważa się, że najlepszym
przedplonem pod buraka jest pszenica.
Ocena szkodliwości
Sprawcy zgorzeli siewek buraka powodują zamieranie siewek i bezpośrednio
wpływają na obsadę roślin buraka na plantacji. Obserwacje wykonuje się (skala
BBCH 10-19) na odcinkach rzędów o długości odpowiadającej wysiewowi 100 nasion
w kilku losowo wybranych punktach pola. Następnie oblicza się procent siewek
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porażonych przez zgorzel. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększać liczbę
punktów o 1 na każdy następny hektar.
Drugą metodą jest określenie liczby obumarłych i porażonych siewek na odcinku
10m rzędu (najlepiej w kilku wyznaczonych, odcinkach rzędów na plantacji).
Następnie mnoży się uzyskaną średnią wartość przez 22,2. Uzyskany wynik
wskazuje na liczbę porażonych roślin na hektarze plantacji. Prawidłowa obsada
plantacji powinna wynosić około 90-100 tys. buraków/ha.

■ BAKTERYJNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI
Bakteria Pseudomonas syringae występuje powszechnie w glebie. Na powierzchnię
liści dostaje się wraz z drobinkami gleby wybitymi z jej powierzchni przez krople
deszczu lub grad. Do tkanek liścia trafia w sposób mechaniczny przez uszkodzoną
tkankę, a także w miejscach uszkodzeń liści przez żerowanie szkodników (fot. 10).

Fot. 10. Bakteryjna plamistość liści buraka, www.kws.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Nie prowadzi się chemicznej ochrony plantacji buraka przed bakteryjną plamistością liści.
Ocena szkodliwości
Choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Jeśli stwierdzi się wystąpienie
choroby (skala BBCH 37-39), można obliczyć procent porażonych roślin, obliczając
liczbę roślin z objawami choroby w następujący sposób: analizuje się 25 roślin (po
pięć kolejnych roślin w pięciu sąsiadujących rzędach). Analizę wykonujemy
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w czterech losowo wybranych miejscach pola. Na plantacjach powyżej 2ha należy
zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.

■ BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI
Grzyb zimuje w glebie na resztkach porażonych roślin. Patogen przenosi się za
pomocą zarodników konidialnych roznoszonych przez wiatr. Grzyb wrasta w tkankę
liścia i powoduje nekrozy, na których po kilku dniach tworzone są zarodniki konidialne stanowiące kolejne źródło zakażenia.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W Polsce choroba ta nie stanowi zwykle zagrożenia dla plantacji buraka cukrowego. Występuje często razem z chorobą chwościka buraka. Ustalenie terminu
wykonania zabiegu jest identyczne, jak dla zabiegów ochronnych przed chwościkiem.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Brak danych na temat progów szkodliwości. Zabiegi chemiczne przed tym patogenem prowadzi się równocześnie i w sposób przyjęty dla ochrony plantacji przed
chwościkiem buraka.
Ocena szkodliwości
Choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Sposób określenia wielkości
wyrządzonych szkód na plantacji przez brunatną plamistość jest identyczna, jak dla
chwościka. Jeśli stwierdzi się wystąpienie choroby (skala BBCH 39-49), określa się
zdrowotność 100 roślin (po pięć kolejnych roślin, w pięciu sąsiadujących rzędach,
w czterech losowo wybranych punktach plantacji), a następnie oblicza procent
porażonych roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększać liczbę punktów
o 1 na każdy następny hektar.

■ MĄCZNIAK PRAWDZIWY BURAKA
Grzyb zimuje na resztkach porażonych roślin, prawdopodobnie w postaci grzybni
(fot. 10). Patogen przenosi się za pomocą zarodników workowych wytwarzanych
w zimujących resztkach porażonych roślin lub za pomocą konidiów. Grzybnia rośnie
na powierzchni liści, a do wnętrza zapuszcza jedynie ssawki. Zwykle atakuje
pojedyncze buraki w różnych punktach pola, by następnie rozprzestrzeniać się na
sąsiednie rośliny. W sprzyjających warunkach może porazić całą plantację.
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Fot. 11. Mączniak prawdziwy na buraku cukrowym, www.kws.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Porażenie roślin przez mączniaka prawdziwego na plantacji określa się na podstawie obserwacji zdrowotności 100 roślin, po 25 roślin (5 sąsiadujących rzędów, po
5 kolejnych roślin) w czterech różnych punktach pola.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Ochronę plantacji przed chorobą prowadzi się w przypadku wczesnego
wystąpienia jej objawów na burakach (druga połowa lipca). Brak danych dotyczących
progów szkodliwości dla tego patogena. W Wielkiej Brytanii przy wczesnych
infekcjach grzyb ten powoduje do 15% spadku plonu (Piszczek 2013).
Ocena szkodliwości
Choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Grzyb ogranicza powierzchnię
asymilacyjną liści i pobiera z nich substancje odżywcze. Wielkość wyrządzonych
szkód określa się (skala BBCH 39-49) na podstawie lustracji 25 roślin (po pięć
kolejnych roślin, w pięciu sąsiadujących rzędach, w czterech losowo wybranych
punktach plantacji), a następnie oblicza procent porażonych roślin. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.

■ CHWOŚCIK BURAKA
Choroba rozprzestrzenia się z zimujących w glebie zakażonych liści, na których
tworzone są zarodniki konidialne lub, z porażonych roślin z rodziny komosowatych.
Kiełkujące zarodniki grzyba wrastają w tkankę miękiszową liścia. Na powierzchni
tkanki tworzą się trzonki, na których odcinane są konidia. W początkowych stadiach
rozwoju choroba rozwija się na pierwotnie zakażonych liściach, dopiero później,
w czasie sezonu wegetacyjnego rozprzestrzenia się na następne rośliny buraka.
W typowych warunkach początkowo tempo rozwoju choroby na plantacji jest wolne,
potem następuje znaczące przyspieszenie tego procesu (fot. 12).
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Fot. 12. Chwościk buraka na liściach.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W okresie około jednego tygodnia po wystąpieniu kilkudniowych opadów deszczu
w lipcu lub w sierpniu należy wykonywać systematyczne lustracje plantacji. Lustracje
należy dokonywać, co dwa, trzy dni, by uchwycić moment pojawienia się choroby na
plantacji i stwierdzenia stopnia porażenia roślin. Najlepiej oceniać zdrowotność
buraków przeprowadzając ocenę stanu 100 roślin buraka, w czterech punktach
plantacji, po 25 roślin (po 5 kolejnych roślin, w sąsiadujących rzędach).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Pojawienie się pierwszych infekcji na plantacji buraka cukrowego, to odpowiedni
moment na wykonanie zabiegu ochronnego preparatem kontaktowym. Fungicydy te
można stosować do chwili, gdy porażenie chorobą na plantacji nie przekracza 5%.
Próg ten stanowi sygnał, do wykonania zabiegu w okresie do 5 sierpnia. Między 5,
a 15 sierpnia należy go zwiększyć do 15%, a od 15 sierpnia do pierwszej dekady
września wystąpienie 45% roślin z pierwszymi objawami choroby jest progiem, przy
którym należy wykonać zabieg ochronny.
Późniejsze wykonanie zabiegów ochronnych w Polsce nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. Należy bezwzględnie pamiętać, aby nie opóźniać zabiegu. W latach
o pogodzie sprzyjającej wystąpieniu choroby, szczególnie na południu kraju, zabieg
interwencyjny należy wykonać natychmiast, w pierwszych dniach, po pojawieniu się
choroby.
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Ocena szkodliwości
Znaczące szkody występują, gdy uszkodzenia powodują zamieranie liści,
w efekcie czego, roślina musi odtwarzać utracone ulistnienie. W przypadku
wczesnego i silnego porażenia plantacji może dojść do 50% strat w plonie korzeni
i 2-3% w zawartości cukru. Analizę wystąpienia chwościka na polu prowadzi się od
momentu osiągnięcia przez rośliny fazy zakrywania międzyrzędzi (skala BBCH 3949). Polega ona na wykonaniu oceny zdrowotności roślin w 4-6 punktach plantacji
(w zależności od jej wielkości), oceniając w każdym z nich, od 20 do 25 roślin,
a następnie oblicza się procent porażonych roślin. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.

■ ZGNILIZNY KORZENI
Grzyby wywołujące zgnilizny korzeniowe (Rhizoctonia solani, Aphanomyces
cochlioides), występują na całym świecie i atakują wiele gatunków roślin. Gromadzą
się one zwykle w strefie tworzenia korzeni (R. solani) i w korzystnych dla grzyba
warunkach kiełkują, atakując podziemne organa żywicieli. W przypadku grzyba
A. cochlioides organami przetrwalnikowymi sprawcy zgnilizny wierzchołkowej są
oospory znajdujące się w glebie, głównie w resztkach porażonych roślin. Patogen
zdolny jest do rozprzestrzeniania się w roztworze wodnym wypełniającym przestwory
glebowe, wnikając w ten sposób w strefę korzenia. Następnie przerasta tkanki
gospodarza, a w porażonych organach tworzy zoosporangia produkując zoospory,
jako formy przetrwalnikowe i propagacyjne.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W przypadku chorób korzeni buraka, nie ma dostępnych metod ochrony
chemicznej. W warunkach zbyt wysokich temperatur i wilgotności gleby występują
zaburzenia procesów życiowych roślin. Zmniejsza się odporność komórek skórki
korzenia, które są również wrażliwe na ataki patogenów występujących w glebie. Nie
są znane metody agrotechniczne zmniejszające zagrożenie wystąpienia zgnilizn. Na
rynku pojawiły się odmiany o podwyższonej odporności na R. solani i A. cochlioides.
Ocena szkodliwości
Określenie wielkości wyrządzonych szkód polega na ocenieniu, podczas zbiorów,
zdrowotności 100 korzeni (po 25 korzeni, w czterech losowo wybranych punktach
pola) i obliczeniu procentu porażonych korzeni buraka. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Można też pobrać
próbę korzeni z pryzmy (po 25 sztuk, w czterech punktach) i obliczyć procent
porażonych korzeni. Korzenie z plantacji silnie porażonych przez zgnilizny nie
powinny być długo magazynowane na pryzmach, gdyż stanowią źródło infekcji
i gnicia korzeni w pryzmie.
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■ FUZARIOZA KORZENIA BURAKA
Grzyby z rodzaju Fusarium powszechnie występują zarówno w środowisku
glebowym, jak i ponad jej powierzchnią na rozkładających się martwych szczątkach
organicznych. Do korzeni przyrastają strzępki grzybni z gleby. Grzybnia wnika do
wiązek przewodzących korzenia i tam się rozwija. Choroba występuje sporadycznie.
Porażana jest zwykle grupa roślin rosnących w bezpośredniej bliskości siebie.
W warunkach naszego kraju nie stanowi większego zagrożenia.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W przypadku fuzariozy korzeni buraka brak dostępnych metod ochrony chemicznej. Choroba na ogół występuje na grupach sąsiadujących z sobą roślin.
Ocena szkodliwości
Określenie wielkości wyrządzonych szkód polega na ocenieniu, podczas zbiorów,
zdrowotności 100 korzeni (po 25 korzenie, w czterech losowo wybranych punktach
pola) i obliczeniu procentu porażonych korzeni buraka. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Można także pobrać
próbę korzeni z pryzmy (po 25 sztuk, w czterech punktach) i obliczyć procent
porażonych korzeni. Korzenie z plantacji silnie porażonych przez zgnilizny nie
powinny być długo magazynowane na pryzmach, gdyż stanowią źródło infekcji
i gnicia korzeni w pryzmie.

■ PARCH PASOWY
Promieniowce z rodzaju Streptomyces zasiedlają powszechnie gleby (fot. 13).
W Polsce choroba ma marginalne znaczenie gospodarcze.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W przypadku tej choroby korzeni buraka, nie ma dostępnych metod ochrony
chemicznej. Do metod agrotechnicznych należy unikanie w przedplonie uprawy
ziemniaka i stosowanie odpowiedniego płodozmianu.
Ocena szkodliwości
Brak informacji na temat powstałych strat przez promieniowca na plantacjach
buraka cukrowego. Uszkodzenia powodowane przez tego promieniowca mogą stać
się drogami wnikania do korzeni patogenicznych grzybów, sprawców zgnilizn
korzenia. Występowanie choroby można potwierdzić dokonując dokładnego przeglądu wykopanych korzeni. Obecność parcha pasowego można najłatwiej stwierdzić
przeglądając korzenie na pryzmie, w kilku jej punktach, w ilości pozwalającej na
procentowe określenie porażonych korzeni.
31

SPIS TREŚCI

Fot. 13. Parch pasowy, www.kws.pl

■ ZGNILIZNA KOPCOWA
Zgnilizna występuje na roślinach osłabionych wysokimi temperaturami i długotrwałymi suszami. Liście chorych roślin żółkną i tracą turgor oraz zasychają. Porażone
korzenie w szybkim tempie gniją i wydzielają nieprzyjemny zapach.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Brak metod chemicznej ochrony przed tego typu zgnilizną. Nie ma też metod
agrotechnicznych zmniejszających zagrożenie wystąpienia choroby.
Ocena szkodliwości
Ten typ zgnilizny występuje u nas bardzo sporadycznie. Może spowodować straty
na skutek zmniejszenia obsady roślin na plantacji. Wyrządzone szkody można
określić obliczając liczbę roślin z objawami choroby. W tym celu lustruje się po 25
roślin (skala BBCH 39-49), w czterech różnych losowo wybranych miejscach
plantacji, a następnie oblicza się procent porażonych korzeni. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększać liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.
Korzenie z plantacji silnie porażonych przez zgnilizny nie powinny być długo
magazynowane na pryzmach, gdyż stanowią źródło infekcji i gnicia korzeni
w pryzmie.
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CHOROBY ZIEMNIAKA W POLSCE

■ ZARAZA ZIEMNIAKA
Na wierzchołkach i brzegach liści, pojawiają się najpierw małe, nieregularne,
żółtobrunatne plamy (fot. 14). W miejscu porażenia tkanka mięknie i czernieje
w efekcie czego, całe rośliny więdną i zamierają. W okresie wysokiej wilgotności
i dużego zachmurzenia na dolnej stronie porażonych liści, na brzegach plam pojawia
się biały, delikatny nalot grzybni. Objawy porażenia mogą występować również na
łodygach.

Fot. 14. Zaraza ziemniaka.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Wyznaczenie pierwszego terminu zabiegu w przypadku zarazy nie jest łatwe,
ponieważ powinien być on wykonany przed wystąpieniem pierwszych objawów
chorobowych. Obecnie dostępne są systemy wspierające podejmowanie decyzji
oparte na modelach matematycznych opisujących zależności pomiędzy przebiegiem
warunków meteorologicznych, a rozwojem patogena np.: NegFry i Simphyt.
W przypadku braku dostępu z korzystania systemów decyzyjnych zaleca się
przeprowadzenie pierwszego zabiegu najpóźniej, w chwili pojawienia się pierwszych
objawów chorobowych na plantacji ziemniaka. Kolejne zabiegi należy wykonać
w odstępach 10-14 dniowych, w zależności od karencji środka i przebiegu warunków
atmosferycznych. Skuteczna ochrona ziemniaka przed chorobą wymaga zastosowania w sezonie wegetacyjnym od kilku do kilkunastu zabiegów chemicznych.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zarazę ziemniaka należy zwalczać przed wystąpieniem pierwszych objawów
chorobowych, gdy warunki meteorologiczne (tzn. wilgotność powietrza zbliżona jest
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do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym waha się od 80C do 180C.)
umożliwiają infekcję roślin ziemniaka. W wyniku tego, że zabieg ochronny powinien
być wykonany przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, nie ma ustalonego progu ekonomicznej szkodliwości. Zabieg ochronnych wykonany po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych, w warunkach wysokiej presji infekcyjnej,
może okazać się mało skuteczny.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości przeprowadza się w okresie dojrzewania owoców i nasion
ziemniaka BBCH 81-89. W zależności od jego wielkości pola analizuje się od 100 do
150 roślin ziemniaka, w różnych punktach po 25 roślin. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. W okresie wegetacji
podczas sprzyjających warunków choroba może zniszczyć nawet do 10% powierzchni asymilacyjnej rośliny dziennie. Zniszczenie powyżej 60% powierzchni asymilacyjnej hamuje gromadzenie plonu bulw.
Na podstawie analizy roślin klasyfikujemy nasilenie porażenia wg trzystopniowej
skali:
 porażenie słabe - do 10 % powierzchni asymilacyjnej liści na roślinie
zniszczonych przez zarazę,
 porażenie średnie - od 10 do 25% powierzchni asymilacyjnej liści na roślinie
zniszczonych przez zarazę,
 porażenie silne - ponad 25% powierzchni asymilacyjnej liści na roślinie
zniszczonej przez zarazę.

■ ALTERNARIOZA ZIEMNIAKA; SUCHA PLAMISTOŚĆ
LIŚCI ZIEMNIAKA I BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI
Źródłem zakażenia pierwotnego grzybami z rodzaju Alternaria są porażone bulwy
ziemniaka, a głównie obumarłe resztki pożniwne roślin ziemniaka, na których zimuje
grzybnia (fot. 15).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Cechą charakterystyczną sprawców choroby jest ich zdolność do atakowania
głównie roślin osłabionych, będących w stresie lub starzejących się. Pierwsze objawy
choroby pojawiają się na najstarszych liściach piętra dolnego, od początku fazy
wzrostu pędów – zakrywania rzędów i międzyrzędzi (skala BBCH 31-32) do fazy
zawiązywania pąków kwiatowych i kwitnienia (skala BBCH 51-65), a nawet do fazy
zamierania roślin (skala BBCH > 90).
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Alternariozę ziemniaka należy zwalczać przez cały okres wegetacji rozpoczynając
ochronę ziemniaka od fazy wzrostu pędów – zakrywanie międzyrzędzi (skala BBCH
31-32) do fazy zamierania roślin (skala BBCH > 90), gdy objawy choroby występują
na 10% analizowanych roślin.

Fot.15. Alternarioza na ziemniakach.

Ocena szkodliwości
Ocenę należy przeprowadzić w kilku losowo wybranych punktach pola analizując
po 100 roślin ziemniaka. Należy obliczyć procent porażonych roślin.
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie dojrzewania owoców i nasion (skala
BBCH 85-89). Na polu o powierzchni do 1ha należy ocenić w różnych losowo
wybranych punktach po 25 roślin, ogółem 100-150 roślin. Na większych plantacjach
liczbę obserwacji należy proporcjonalnie zwiększyć. Pierwszy i ostatni punkt oceny
powinien być oddalony od brzegu pola, o co najmniej 10 metrów.
Stopień porażenia roślin oceniamy według trzystopniowej skali.
 porażenie słabe: nekrozy pokrywają do 25% powierzchni asymilacyjnej rośliny,
 porażenie średnie: nekrozy pokrywają 25-50%, powierzchni analizowanej
rośliny,
 porażenie silne: nekrozy pokrywają ponad 50% powierzchni asymilacyjnej
rośliny.
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■ RIZOKTONIOZA ZIEMNIAKA
Rizioktonioza jest chorobą występującą na roślinach ziemniaka we wszystkich
stadiach ich rozwoju. Objawami choroby są: ospowatość bulw, gnicie kiełków ziemniaka,
próchnienie podstawy łodyg, opilśń łodygowa (fot. 16). Grzyb wyrządza największe
szkody w okresie wschodów, atakując kiełki, a później stolony i zawiązki bulw.

Fot.16. Rizoktonioza ziemniaka, www.ppr.pl

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie rizoktoniozy polega na ograniczaniu rozwoju grzyba w glebie i na roślinach. W tym celu należy używać zdrowych sadzeniaków bez ospowatości. Jeżeli
udział bulw z objawami choroby jest wyższy niż 30%, należy przeprowadzić
chemiczne zwalczanie rizoktoniozy poprzez wiosenne ich zaprawianie.
Ocena szkodliwości
Ocenę należy przeprowadzić w kilku losowo wybranych punktach pola analizując
po 100 roślin ziemniaka. Należy obliczyć procent porażonych bulw. Obserwacje
należy przeprowadzić w okresie dojrzewania owoców i nasion (skala BBCH 85-89).

■ CZARNA NÓŻKA
Czarną nóżkę wywołują bakterie z gatunku Pectobacterium atrosepticum (dawna
nazwa Erwinia carotovora subsp. atroseptica) należące do rodziny Enterobacteriaceae i rodzaju Pectobacterium. Głównym źródłem infekcji w sezonie następ36
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nym jest bulwa sadzeniakowa. W czasie wegetacji bakterie mogą rozprzestrzeniać
się na plantacji z wodą (z opadów i deszczowania), owadami i pajęczakami oraz
przez uszkodzenia i zranienia. Czarna nóżka może występować przed wschodami
(zgnilizna sadzeniaków), po wschodach oraz w okresie pełni rozwoju ziemniaków
(infekcja wtórna).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Nie ma środków do chemicznego zwalczania czarnej nóżki ziemniaka. Chorobę
można ograniczyć poprzez: przestrzeganie prawidłowego płodozmianu, stosowanie
zdrowego materiału rozmnożeniowego, dokładnie i terminowe wykonanie selekcji
negatywnej w okresie wegetacji.
Ocena szkodliwości
Ocenę należy przeprowadzić w kilku losowo wybranych punktach pola analizując
po 100 roślin ziemniaka. Należy obliczyć procent porażonych roślin. Obserwacje
należy przeprowadzić w okresie dojrzewania owoców i nasion (skala BBCH 85-89).

■ PARCH ZWYKŁY ZIEMNIAKA
Parcha zwykłego wywołują promieniowce z rodzaju Streptomyces, z których
najbardziej rozpowszechniony jest gatunek Streptomyces scabies. Objawy występują
na bulwach w postaci szorstkich strupów (fot. 17). Źródłem infekcji mogą być
porażone sadzeniaki, gleba, resztki pożniwne.

Fot.17. Parch zwykły na ziemniakach.

37

SPIS TREŚCI

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Występowanie i nasilenie parcha związane jest z typem i wilgotnością gleby,
w której uprawiany jest ziemniak. Warunkami sprzyjającymi do porażenia parchem
jest susza w okresie wiązania bulw. Choroba może się ujawić na glebach świeżo
wapnowanych, o odczynie zasadowym. Do zakażenia dochodzi tylko w okresie
wegetacji.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie parcha zwykłego polega głównie na profilaktyce wystąpienia choroby
tj. uprawie odmian odpornych, wiosennym zaprawianiu sadzeniaków, prawidłowym
zmianowaniu, nawadnianiu plantacji w okresie suszy.
Ocena szkodliwości
Ocenę należy przeprowadzić w kilku losowo wybranych punktach pola analizując
po 100 bulw ziemniaka. Należy obliczyć procent porażonych bulw. Obserwacje
należy przeprowadzić w okresie dojrzewania owoców i nasion (skala BBCH 85-89).

6. Najważniejsze szkodniki buraka cukrowego i ziemniaka
W Polsce do najważniejszych szkodników buraka należy zaliczyć szkodniki
glebowe: rolnice, pędraki, drutowce, mątwik burakowy.
W początkowym okresie wschodów roślin buraka cukrowego obserwuje się
występowanie pchełki burakowej, drobnicy burakowej oraz śmietki ćwiklanki.
W pełni sezonu wegetacyjnego na liściach obserwujemy mszycę trzmielinowo –
burakową oraz błyszczkę jarzynówkę i piętnówki. Do rzadziej spotykanych
szkodników, lokalnie wyrządzających duże szkody należą: chrząszcze ryjkowcowate,
tarczyki oraz przędziorek chmielowiec.
Najważniejszymi szkodnikami ziemniaków, zagrażającymi obecnie plantacjom są:
stonka ziemniaczana oraz larwy sprężyków potocznie zwane drutowcami.
W zależności od warunków agrometeorologicznych uprawom ziemniaka mogą
również zagrażać pędraki, rolnice oraz mszyce.
W celu wyboru najlepszej strategii ochrony roślin buraka i ziemniaka, która pozwoli
skutecznie zminimalizować zagrożenie szkodnikami tych upraw, należy w pierwszej
kolejności poprawnie je oszacować. Integrowana ochrona roślin wymaga od
plantatora znacznie większego zakresu wiedzy niż ochrona tradycyjna. Konieczna
jest znajomość biologii i morfologii szkodników, ich cykli życiowych, terminów
pojawiania się oraz wywoływanych przez nie uszkodzeń, a także źródeł zagrożenia.
Należy dokładnie przyjrzeć się objawom na roślinach, robiąc systematyczne lustracje
plantacji.
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Tabela 2.
Znaczenie gospodarcze szkodników buraka cukrowego i ziemniaka
w Polsce
Znaczenie gospodarcze
dziś
w przyszłości

Szkodniki
BURAK CUKROWY
Pędraki i drutowce – larwy chrząszczy chrabąszczowatych
(Melolonthidae), rutelowatych (Rutelidae) i sprężykowatych
(Elateridae) – szkodniki wielożerne
Rolnice – Noctuinae – gąsienice motyli sówkowatych –
szkodniki wielożerne
Mszyca trzmielinowo-burakowa
Śmietka ćwiklanka
Śmietka burakowa
Mątwik burakowy
Gąsienice błyszczki jarzynówki
Gąsienice piętnówek
Przędziorek chmielowiec
Drobnica burakowa
Pchełka burakowa
Tarczyk mgławy
Tarczyk złotosmugi
Chrząszcze ryjkowcowate
Leniowate

++

+++

++

+++

++

++

++

++

++
++
+
++
+
+
+

++
++
++
++
+
+
+

+
-

+
-

+++
+
++
++
++
+

++
++
+++
++
++
++

ZIEMNIAK
Stonka ziemniaczana
Mszyce
Drutowce
Rolnice
Pędraki
Nicienie
+
++
+++
-

szkodnik o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
znaczenie ważne,
szkodnik bardzo ważny,
szkodnik bez znaczenia gospodarczego
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SZKODNIKI BURAKA CUKROWEGO W POLSCE

■ PĘDRAKI
Pędraki, larwy chrząszczy z rodziny chrabąszczowatych i rutelowatych są
szkodnikami wielożernymi (fot. 19). Podgryzają korzenie i bulwy wielu roślin, w tym
buraka. W wyniku żerowania pędraków uszkadzane są młode rośliny, które więdną,
żółkną, a następnie zasychają. Gdy szkodnik występuje masowo, na plantacjach
widoczne są puste place, tzw. „łysiny”.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Na plantacjach położonych w pobliżu
drzew i krzewów konieczne jest bardzo
dokładne
monitorowanie
liczebności
chrząszczy. Początek lotu chrabąszcza
majowego zbiega się z pełnią kwitnienia
mniszka pospolitego oraz kwitnieniem
jabłoni, co przypada w okresie początku
rozwoju liści buraka (skala BBCH 11-19).
Fot.19. Pędraki - larwa chrabąszczowatych.

W przypadku chrabąszcza kasztanowca nalot osobników dorosłych na plantacje
buraka zbiega się z opadaniem kwiatów klonu pospolitego i pojawieniem się liści
brzozy brodawkowatej, jarzębiny i wierzby Iwy.
Ponadto, do sygnalizowania wychodzenia chrabąszczy można stosować pułapki
świetlne tzw. samołówki. Dorosłe osobniki reagują na światło. W warunkach Polski
wychodzenie owadów dorosłych z gleby uzależnione jest głównie od warunków
pogodowych i trwa zwykle od III dekady kwietnia do połowy czerwca, przy czym
nasilenie lotu przypada na połowę maja. Monitorowanie (wykorzystanie samołówek
usytuowanych w pobliżu 50 drzew liściastych przy drogach, w zadrzewieniach
śródpolnych) powinno być prowadzone od połowy kwietnia, aż do całkowitego
wyjścia chrząszczy.
O konieczności zwalczania pędraków w glebie decyduje wynik analizy gleby. Na
wyznaczonym polu należy wykopać doły (na 1ha około 32 doły), rozmieszczone
w różnych miejscach pola. Ziemię z poszczególnych dołów należy przesiać, wybrać
pędraki oraz ustalić ich liczebność. Obliczyć średnie zagęszczenie pędraków na
danej plantacji. Liczebność potomstwa – pędraków pierwszego stadium określa się
od połowy sierpnia do końca września danego roku, w którym miała miejsce rójka
chrząszczy.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Początek rójki jest dogodnym terminem strząsania i chemicznego zwalczania
dorosłych chrząszczy, możliwie najwcześniej, zanim samice zdążą złożyć jaja do
gleby. Drugi rok rozwoju pędraków jest optymalnym terminem ich zwalczania za
pomocą środków chemicznych. Zabiegi najlepiej wykonywać w końcu lata lub na
początku jesieni, co najmniej na 3 tygodnie przed siewem. Ponadto, należy
profilaktycznie zaprawiać nasiona przed siewem lub aplikować do gleby insektycydy
granulowane, jeśli stwierdza się średnio 5-10 szt. larw/m² w pierwszym stadium
rozwojowym lub 3-6 larw/m² w trzecim stadium rozwojowym.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwość pędraków na burakach należy przeprowadzić po zbiorze (faza
rozwojowa BBCH 39-49). W zależności od powierzchni plantacji, liczba
analizowanych korzeni buraka cukrowego wynosi od 100 do 150, pobranych
w różnych punktach plantacji, po 25 korzeni w każdym. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Ocena szkód opiera
się na stwierdzeniu śladów żerowania pędraków. Następnie oblicza się procent
uszkodzonych korzeni.

■ DRUTOWCE
Larwy sprężykowatych potocznie zwane drutowcami, są groźnymi szkodnikami o znaczeniu
gospodarczym, między innymi roślin buraka.
Szkodliwość larw polega przede wszystkim na
podgryzaniu korzeni. Najgroźniejsze są najstarsze stadia larwalne drutowców (fot. 20).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Na polach w pobliżu zadrzewień i krzewów
oraz po łąkach i ugorach, należy prowadzić
dokładny monitoring liczebności drutowców
przed wysiewem nasion.
Fot. 20. Drutowce – larwy sprężyków.

W tym celu jesienią lub następnego roku wiosną, należy wykonać analizy prób
glebowych z dołów o wymiarach 25cm x 25cm i głębokości 30cm. Na 1ha należy
analizować ziemię z 32 dołów w różnych losowo wybranych punktach pola i obliczyć
liczbę drutowców na 1m². Odkrywki nie należy wykonywać zbyt późno (jesień) lub
zbyt wcześnie (wiosna), ponieważ temperatura gleby, przy której drutowce stają się
aktywne wynosi 7-8ºC. Ocenę liczebności chrząszczy lub larw sprężykowatych dla
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potrzeb prognozowania długoterminowego przeprowadza się w pełni sezonu
wegetacyjnego.
Do odłowów dorosłych można wykorzystać pułapki feromonowe typu YATLORf,
produkcji węgierskiej. Umożliwiają one w miarę precyzyjnie określić liczebność
populacji chrząszczy na danym terenie. Larwy sprężykowatych na polach można
monitorować łatwo i efektywnie, przy użyciu pułapek przynętowych (pokarmowych),
np. wkopanie pod powierzchnię gleby połowy ziemniaka, pomijając analizy glebowe.
Pułapki pokarmowe typu „zamkniętego” stanowią plastikowe pojemniki z licznymi
otworami, nakryte pokrywką. Wypełnia się je przynętą w postaci podkiełkowanego
ziarna pszenicy lub jęczmienia, umieszczonego na materiale chłonącym wodę –
wermikulicie. Na 1ha umieszcza się po 10 pułapek na głębokości 10cm i przykrywa
je luźną glebą. Po 7 dniach ocenia się liczebność wszystkich larw w glebie, znajdujących się przy ściankach i w promieniu 5cm od pułapki. Stwierdzona liczebność larw
jest przesłanką do zwalczania drutowców w nowym sezonie wegetacyjnym.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Obserwacje pól na obecność larw drutowców powinno wykonywać się, zwłaszcza
w przypadku planowanego siewu buraków po: odłogowanych wieloletnich trawach,
uprawie roślin motylkowych i prowadzonej uproszczonej uprawie roli. Lustracje
przeprowadzamy, kiedy istnieje jeszcze możliwość zastosowania agrotechnicznych
lub chemicznych metod zwalczania. Obecnie dla upraw buraków w Polsce próg
zagrożenia, czyli najniższa liczba larw przypadająca na 1m² gleby, grożąca przy
dalszym wzroście stratami plonu, wynosi 11 larw.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwość drutowców na burakach należy przeprowadzić po zbiorze
(faza rozwojowa BBCH 39-49). W zależności od powierzchni plantacji, liczba
analizowanych korzeni buraka cukrowego wynosi od 100 do 150, pobranych
w różnych punktach plantacji, po 25 korzeni w każdym. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Ocena szkód opiera
się na stwierdzeniu śladów żerowania larw drutowców. Następnie oblicza się procent
uszkodzonych korzeni.

■ ROLNICE
Stadium szkodliwym są żarłoczne larwy, potocznie zwane gąsienicami. Na
uszkodzenia, przez nie powodowane, najbardziej narażone są wschodzące, młode
rośliny buraka. Gąsienice podgryzają rośliny buraka w okolicach szyjki korzeniowej,
co powoduje ich odcięcie od korzeni (fot. 20). Uszkodzona roślina przewraca się
i zamiera lub jest wciągana przez gąsienice do ziemi i w nocy zjadana. Żerowaniu
sprzyjają: wczesna, sucha i ciepła wiosna oraz lato, długa, ciepła i słoneczna jesień,
a następnie mroźna i śnieżna zima.
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Fot. 20. Gąsienica rolnicy na korzeniu.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego rolnic duże znaczenie dla ochrony
buraka, ma systematycznie prowadzony monitoring nalotów motyli na plantacje od
początku maja. Termin lotu motyli uzależniony jest przede wszystkim od warunków
pogodowych w danym roku. Najprostszym
sposobem ustalenia terminu jest odławianie
motyli za pomocą samołówek – pułapek
świetlnych lub za pomocą pułapek feromonowych (fot. 21). Złowienie samołówką
w ciągu 1-2 kolejnych nocy więcej niż
1 motyla, stanowi liczbę krytyczną, która jest
wyznacznikiem początku masowego lotu
motyli.
Fot. 21. Motyl rolnicy czopówki.

Można też termin wykonania zabiegu insektycydowego określić na podstawie
wyznaczonych wartości temperatur powietrza, tj. sumie ciepła i sumie temperatur
efektywnych. Ponadto, wyznaczenie terminu zabiegu chemicznego przeciwko
rolnicom, można też oprzeć na kryterium fenologicznym pojawienia się motyli.
Początek kwitnienia derenia świdwy, zbiega się z wylotem osobników dorosłych,
a moment zwierania międzyrzędzi – faza rozety u buraka cukrowego (skala BBCH
31-35) jest optymalnym terminem zwalczania młodych gąsienic.
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Do sygnalizowania wystąpienia nasilenia gąsienic rolnic, możemy również
wykorzystać pracochłonne odkrywki glebowe, wykonywane w okresie wczesnej
wiosny. Przyjmuje się, że, aby uzyskać reprezentatywne wyniki, na plantacji
o powierzchni 1ha należy wykopać około 32 dołów. Wykopy powinny być
usytuowane systematycznie na całej plantacji, ewentualnie umiejscowione po
przekątnej pola. Na każdy dodatkowy hektar plantacji należy doliczyć dwie próby.
Wykopaną glebę przesiewamy i liczymy gąsienice, poczwarki i ustalamy liczebność
szkodnika przypadającą na 100m².
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Wiosną termin zabiegu wyznacza się po odłowieniu samołówką w ciągu 1-2
kolejnych nocy więcej niż 1 motyla, i po dodaniu do tej daty 30-35 dni, w zależności
od warunków pogodowych. Innym sposobem wyznaczenia terminu zabiegu jest
uwzględnienie wartości sum ciepła i sum temperatur efektywnych dla badanego
stadium rozwojowego szkodnika. Próg szkodliwości wynosi 6 młodych gąsienic rolnic
(w stadium L1 i L2) na 1m². Jest to liczebność, przy której zabieg jest wskazany.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości rolnic na burakach należy przeprowadzić po zbiorze (faza
rozwojowa BBCH 40). W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych
korzeni buraka cukrowego wynosi:
 do 1 ha – 5 x 20 korzeni czyli, 100 obserwowanych korzeni,
 do 5 ha – 8 x 20 korzeni czyli, 160 obserwowanych korzeni,
 6 do 10 ha – 10 x 20 korzeni czyli, 200 obserwowanych korzeni,
 11 do 20 ha – 12 x 20 korzeni czyli, 240 obserwowanych korzeni,
 powyżej 20 ha – 15 x 20 korzeni czyli, 300 obserwowanych korzeni.
Zdrowotność korzeni opiera się na stwierdzeniu śladów żerowania gąsienic.
Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin wg 5 - stopniowej skali
Małachowskiej (1987).

■ MSZYCA TRZMIELINOWO-BURAKOWA
Mszyce występujące w ostatnim pokoleniu, na przełomie kwietnia i maja pojawiają
się w postaci uskrzydlonych samic – migrantek, przelatujących w różnym nasileniu,
w okresie maja i na początku czerwca na uprawy buraka. Tam rozwijają się przez
całe lato, dając do około 10 pokoleń. Występują licznie tworząc kolonie (fot. 22).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Należy możliwie precyzyjnie określić termin wylęgu jaj pierwszych założycielek
rodów mszyc, notować liczbę występujących pokoleń, a zwłaszcza ustalić moment
pojawienia się pierwszych form uskrzydlonych, które w terminie od 6-12 dni mogą
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pojawić się na plantacjach buraków. Dają one początek populacjom letnim – zwykle
w połowie maja, w fazie rozwoju liści i rozety buraka (skala BBCH 12-19).
Pewne znaczenie przy sygnalizacji rozwoju mszycy burakowej mają fenologiczne
kryteria, z którymi skorelowany jest rozwój mszyc na trzmielinie. Duże znaczenie dla
ustalenia terminu nalotu pierwszych mszyc uskrzydlonych na plantacje buraków ma
monitorowanie ich lotów przy użyciu żółtych naczyń wypełnionych wodą, ustawianych bezpośrednio na gruncie lub aparatów ssących Jonhnson’a, pozwalających
wcześnie stwierdzić obecność mszyc uskrzydlonych w powietrzu, a wkrótce też na
uprawach.

Fot. 22. Kolonia mszycy trzmielinowo-burakowej.

Ponadto, na plantacjach przegląda się liście roślin rosnących na brzegu pola oraz
w różnych, losowo wybranych punktach po 25 roślin (ogółem 100-150 lub więcej
roślin w zależności od wielkości plantacji), na których należy przeglądać wszystkie
liście dla stwierdzenia obecności mszycy i podjęcia decyzji o jej zwalczaniu.
Natomiast termin ochrony plantacji buraka przed bezpośrednią szkodliwością będzie
uzależniony od intensywności rozwoju letniego pokolenia mszyc bezskrzydłych na
liściach buraka. W celu ustalenia tego terminu analizuje się liście roślin rosnących
w różnych, losowo wybranych punktach, po 25 roślin (ogółem 100-150 roślin
w zależności od wielkości plantacji). Takie obserwacje trzeba prowadzić przez cały
sezon wegetacyjny dla oceny procentu porażonych roślin i porównywania kolejnych
wyników obserwacji polowych z progami szkodliwości. Liczne występowanie mszycy
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trzmielinowo-burakowej grozi ubytkiem plonu buraków nawet o 30%, szczególnie
zagrożone są rośliny do fazy 10 liści (skala BBCH 19).

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
W przypadku ochrony plantacji buraków przed szkodliwością bezpośrednią termin
zabiegu uzależniony jest od intensywności rozwoju letniego pokolenia mszyc
bezskrzydłych na liściach buraka. Jako próg szkodliwości przyjęto występowanie
średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych na 1 roślinę lub stwierdzenie powyżej 15%
opanowanych roślin na plantacji. Dalsze zabiegi należy zalecać, co 10-14 dni, gdy
warunki zewnętrzne (ciepła i sucha pogoda, brak pasożytów) sprzyjają rozwojowi
populacji szkodnika.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkód plantacji przeprowadza się w okresie od drugiej połowy czerwca
jednak, nie później niż do końca pierwszej dekady lipca, w fazie rozwoju rozety
i początku zakrywania międzyrzędzi (skala BBCH 31-35). Obserwacje przeprowadza
się na burakach cukrowych i pastewnych proporcjonalnie do wielkości plantacji.
Analizując po 25 roślin, pobieranych z różnych punktów plantacji, ogółem 100-150
roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Ocenia się procent roślin opanowanych przez szkodnika
w stosunku do wszystkich analizowanych roślin.

■ ŚMIETKA ĆWIKLANKA I ŚMIETKA BURAKOWA
W wyniku żerowania larw, na liścieniach, a następnie na liściach pojawiają się
miny (fot. 23). Uszkodzenia są początkowo jasne, łatwo dostrzegalne na tle
ciemniejszych liści, następnie uszkodzone fragmenty marszczą się i brązowieją.
W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego śmietki mogą generować trzy pokolenia.
Zimują bobówki w glebie. Wylot imagines zbiega się w czasie kwitnienia czereśni
i jabłoni, przypada to zazwyczaj na pierwszą dekadę maja.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu ustalenia terminu zabiegu należy przeprowadzić systematyczne lustracje
plantacji od momentu wylotu muchówek. Okres ten przypada w czasie tworzenia się
liści właściwych (skala BBCH 12). W kilku losowo wybranych miejscach plantacji,
należy ocenić pod katem obecności jaj i larw śmietek, od kilkunastu do
kilkudziesięciu roślin (ogółem 150-200 roślin). Po przekroczeniu progu szkodliwości
należy wykonać zabieg chemiczny. Fenologicznym wskaźnikiem wylotu muchówek
jest kwitnienie czereśni i jabłoni, a składanie jaj pierwszego pokolenia zbiega się
z kwitnieniem kasztanowca i kłoszeniem żyta.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabiegi insektycydowe wykonuje się w momencie wylęgu larw I pokolenia, co
przypada od około ostatniej dekady maja do początku czerwca. Kolejne zabiegi
przeprowadza się, jeśli zwiększy się liczebność śmietek. Termin zwalczania
II pokolenia przypada w lipcu. Próg ekonomicznej szkodliwości to:
 4-6 jaj na 1 roślinę, w fazie liścieni,
 14 jaj na 1 roślinę, w fazie 4 liści właściwych,
 6-8 larw na 1 roślinę, w fazie 2-4 liści właściwych,
 uszkodzenia ponad 20% powierzchni liści.

Fot. 23. Wychodząca larwa miniarkowatych.

Ocena szkodliwości
Szkodliwość śmietek ocenia się w czasie tworzenia liści właściwych (skala BBCH
12) – około połowy czerwca. Obserwacje przeprowadza się na burakach cukrowych
i pastewnych proporcjonalnie do wielkości plantacji. Analizuje się po 25 roślin,
pobierając je z różnych punktów plantacji, ogółem 100-150 roślin. Następnie oblicza
się procent uszkodzonych roślin.

■ MĄTWIK BURAKOWY
Szkodliwość nicieni polega na ogładzaniu zasiedlonych roślin oraz zakłócaniu
procesów metabolicznych. Rośliny chore charakteryzują się wolniejszym tempem
rozwoju, są mniejsze, a wskutek redukcji systemu korzeniowego są bardziej
narażone na warunki środowiskowe, zwłaszcza brak wody (fot. 24). W zależności od
zagęszczenia nicieni straty plonu wynoszą od 5% do ponad 25%.
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Fot. 24. Mątwik burakowy.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Dane dotyczące zagęszczenia szkodnika uzyskuje się po przeprowadzeniu
analizy gleby na obecność żywych jaj i larw w cystach. Próby gleby do analiz na
obecność mątwika burakowego najlepiej pobierać świdrem glebowym lub laską
glebową Egnera. Reprezentatywne wyniki uzyskuje się, na plantacji o powierzchni
1 ha, pobierając nie mniej niż 100 jednakowych objętościowo próbek gleby,
z warstwy ornej 25-30cm. Punkty poboru prób powinny być rozmieszczone
równomiernie na całej plantacji. Pobraną glebę należy starannie wymieszać i pobrać
do badania reprezentatywną próbę. Wielkość próby do badania powinna wynosić
około 1500 ml. Próby zapakowane do plastikowego woreczka (chronić je przed
wyschnięciem oraz nagrzaniem) trzeba szybko przekazać do najbliższego
laboratorium zajmującego się oznaczaniem nicieni w glebie. Jeśli próg szkodliwości
został przekroczony, należy zastosować dobór odmian lub wysiew roślin
mątwikobójczych.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Obecność powyżej 500 żywych jaj lub larw w 100g gleby uznaje się w określonych
warunkach za wartość progową, powyżej której można prognozować odczuwalne
straty w plonach. Środki zaradcze należy przedsięwziąć już w momencie, gdy
zagęszczenie szkodnika wynosi 200-300. Staranna agrotechnika jest najskuteczniejszą i najtańszą metodą walki ze szkodnikiem. Jest to metoda długotrwała
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i musi być praktykowana konsekwentnie przez cały czas. Brak nematocydów
o działaniu układowym, słaba skuteczność fumigantów glebowych w warunkach
polowych oraz ochrona środowiska glebowego są przyczyną zaniechania metod
ochrony chemicznej.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość mątwika określa się w czasie tworzenia liści właściwych (skala BBCH
1-19). W tym celu pobiera się 25 roślin z różnych miejsc pola (150-200 roślin lub
więcej, w zależności od powierzchni plantacji). Na korzonkach można zauważyć
milimetrowe białe kuleczki – samice. Następnie oblicza się procent roślin
zasiedlonych przez mątwika.

■ GĄSIENICE BŁYSZCZKI JARZYNÓWKI
Gatunek ten występuje w Polsce powszechnie, jednak na ogół w małym nasileniu
i nie ma obecnie dużego znaczenia gospodarczego. W przyszłości, ze względu na
zmiany klimatyczne sytuacja ta może się zmienić. Groźne są natomiast jego
niespodziewane inwazje, występujące w odstępach kilkunastoletnich. Stadium
szkodliwym są żarłoczne gąsienice błyszczki jarzynówki, które w ostatnich latach
stanowiły duży problem w uprawie buraka cukrowego (fot.25). Uszkodzenia
obserwowane są tylko na liściach i ogonkach liściowych, w okresie od końca lipca do
końca września.

Fot. 25. Gąsienica błyszczki jarzynówki.
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu stwierdzenia obecności gąsienic na plantacji buraków (BBCH 31-35)
należy prowadzić systematyczne kontrole liczebności. Obserwacje należy prowadzić
w różnych punktach pola oraz w pasie brzeżnym, wybierając losowo po 1m²,
a następnie liczyć obecne na roślinach gąsienice. Ogółem, w zależności od wielkości
pola analizuje się od 4 do 6 sztuk na 1m², a następnie oblicza się średnią liczbę
gąsienic przypadającą na m². Występowanie młodych gąsienic błyszczki
jarzynówki zbiega się w czasie z pojawieniem się dorosłych gąsienic rolnic
i piętnówek. Ma to miejsce szczególnie
w latach obfitujących w opady, dlatego
często zwalczając na plantacjach
gąsienice rolnic, jednocześnie ogranicza się populację innych motyli z rodziny sówkowatych np. błyszczkę jarzynówkę (fot.26).
Fot. 26. Błyszczka jarzynówka – motyl.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Optymalnym terminem zwalczania błyszczki jarzynówki jest okres występowania
gąsienic letniego pokolenia (od końca czerwca do połowy sierpnia). Ustalenie
optymalnego terminu chemicznego zwalczania, możemy wskazać na podstawie
obserwacji lotu pierwszych motyli złowionych za pomocą samołówki lub dostępnych
pułapek feromonowych, a następnie poprzez systematyczne kontrolowanie plantacji
i stwierdzenie na nich obecności młodych gąsienic. Za próg szkodliwości przyjmuje
się średnio 5-8 gąsienic na 1m² lub 25% roślin z objawami żerowania gąsienic.
Ocena szkodliwości
W okresie zwierania międzyrzędzi (faza BBCH 31-39) ocenia się szkodliwość
gąsienic letniego pokolenia. W tym, celu na plantacji buraków analizuje się
w zależności od wielkości pola od 100 do 150 roślin, tj. po 25 roślin w rzędzie,
w różnych losowo wybranych punktach. Na plantacjach powyżej 2ha należy
zwiększyć liczbę punktów o 1ha na każdy następny hektar. Następnie ocenia się
liczbę roślin uszkodzonych przez szkodnika. Na podstawie wyników obserwacji
oblicza się procent uszkodzonych roślin buraka.
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■ GĄSIENICE PIĘTNÓWEK
Szkodniki te występują szczególnie licznie na przełomie lipca i sierpnia, w latach
obfitujących w opady. Istnieje możliwość pomyłki szkód powodowanych przez
gąsienice piętnówek, z uszkodzeniami powodowanymi przez: rolnice, błyszczkę
jarzynówkę, ryjosza burakowca, ślimaki czy powstałych w wyniku uszkodzeń
gradowych (fot. 27).

Fot.27. Gąsienica piętnówki.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu stwierdzenia obecności gąsienic na plantacji buraka należy prowadzić
systematyczne kontrole liczebności, w okresie zwierania międzyrzędzi (faza BBCH
31-39). Obserwacje należy prowadzić w różnych punktach pola oraz w pasie
brzeżnym, wybierając losowo po 25 roślin w rzędzie, i liczyć obecne na nich
gąsienice. Ogółem, w zależności od wielkości pola analizuje się od 100 do 150 roślin,
a następnie oblicza się średnią liczbę gąsienic na 10 roślin.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Rzadko występuje potrzeba chemicznego zwalczania, które jest skuteczne tylko
przeciwko młodym gąsienicom, w okresie ich liczniejszego występowania na
plantacjach buraka. Progiem szkodliwości jest stwierdzenie średnio 1 gąsienicy
piętnówki na 10 roślinach.
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Ocena szkodliwości
Szkodliwość gąsienic ocenia się od fazy rozwoju korzenia spichrzowego (faza
BBCH 41-49). W tym celu, na plantacji buraka analizuje się w zależności od
wielkości pola, od 100 do 150 roślin, wybieranych po 25 roślin w rzędzie, w różnych
losowo wybranych punktach. Następnie ocenia się liczbę roślin uszkodzonych przez
szkodnika. Na podstawie wyników obserwacji oblicza się procent uszkodzonych
roślin buraka.

■ PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC
Przędziorek jest typowym polifagiem (fot. 28). Atakuje wiele roślin uprawnych
i ozdobnych, ponad 200 gatunków. W sprzyjających warunkach (ciepła wiosna,
niewielkie opady, suche lato) może pojawiać się na buraku i wyrządzać ogromne
szkody. Najliczniej występuje na obrzeżach pola. Zarówno larwy, jak i dorosłe
osobniki wysysają sok z tkanek liści i ogonków liściowych. Z powodu małych
rozmiarów szkodnik jest trudno dostrzegalny nieuzbrojonym okiem, jednak
zanieczyszczenia liści oraz oprzęd wskazują na jego występowanie. Największą
liczebność szkodnika notuje się pod koniec lata (fot. 29).

Fot. 28. Przędziorek chmielowiec -dorosły
roztocz.

Fot. 29. Pole buraków opanowane przez
przędziorki.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W Polsce od czterech lat zwiększa się lokalnie liczebność i szkodliwość
przędziorków na buraku, głównie przędziorka chmielowca (Kujawy). W najbliższych
latach fitofagi te mogą stanowić zagrożenie upraw buraka. Obecnie brak
w zaleceniach środków do ich zwalczania chemicznego w buraku cukrowym.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
W ramach badań polowych w buraku cukrowym przeciwko przędziorkom,
prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, wstępnie ustalono, że po
przekroczeniu liczby 10 przędziorków na roślinie należy podjąć decyzję o wykonaniu
zabiegu profilaktycznego (obecnie brak w Polsce zarejestrowanych środków ochrony
roślin na przędziorka chmielowca w buraku cukrowym!!!).
Ocena szkodliwości
W przypadku wystąpienia na buraku przędziorków, oblicza się procent
uszkodzonych roślin, określając liczbę roślin z objawami żerowania szkodnika.
Kontroluje się 25 roślin, po pięć kolejnych, w pięciu sąsiadujących rzędach. Analizę
wykonujemy w czterech losowo wybranych miejscach

■ DROBNICA BURAKOWA
W Polsce problemy z drobnicą występują głównie na północy kraju, na Pomorzu
i Żuławach. Największe zagrożenie stanowią chrząszcze w początkowej fazie
wzrostu buraka – od fazy kiełkowania do dwóch par liści właściwych. Chrząszcze
żerując na kiełkujących nasionach powodują deformację liścieni. Przy silnych
uszkodzeniach rośliny w ogóle nie wschodzą. Ponadto, chrząszcze wygryzają
drobne jamki na szyjce korzeniowej oraz hipokotylu, co prowadzi do przerwania
wiązek przewodzących. Siewki są osłabione, gorzej asymilują i wolniej rosną.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu ustalenia terminu zabiegu należy przeprowadzać systematyczne lustracje
plantacji w początkowej fazie wzrostu buraka – od fazy kiełkowania do dwóch par
liści właściwych (skala BBCH 09-12). W kilku losowo wybranych miejscach pola,
należy ocenić pod katem obecności chrząszczy, od kilkunastu do kilkudziesięciu
roślin (ogółem 150-200 roślin). Po przekroczeniu progu szkodliwości należy wykonać
zabieg ochronny.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Termin zwalczania przypada od fazy kiełkowania buraka (BBCH 09) do dwóch par
liści właściwych (skala BBCH 12). Próg ekonomicznej szkodliwości – 20% roślin
opanowanych przez szkodnika.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość drobnicy ocenia się po wschodach, a najpóźniej w czasie tworzenia
pierwszych liści właściwych (BBCH 09-12), pobierając po 25 roślin z różnych miejsc
pola, ogółem 150-200 roślin lub więcej, w zależności od powierzchni plantacji.
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Rośliny należy wyjmować z gleby za pomocą łopatki, aby nie spowodować
uszkodzeń mechanicznych. Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ PCHEŁKA BURAKOWA
Pchełki to jedne z najwcześniej pojawiających się szkodników na buraku
cukrowym (fot. 30). Zimują osobniki dorosłe, które wiosną opuszczają zimowe
kryjówki, przenoszą się na plantacje i przystępują do żerowania. W Polsce,
w sezonie wegetacyjnym, występuje jedno pokolenie wymienionych gatunków
pchełek. Szkodnik najliczniej występuje na brzeżnych pasach plantacji. Chrząszcze
wygryzają fragmenty tkanek – tzw. okienka (fot. 31) na łodyżkach podliścieniowych,
liścieniach, a następnie liściach właściwych.

Fot. 30. Pchełka burakowa
agro-technika.pl

Fot. 31. Objawy żerowania pchełki burakowej.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu ustalenia terminu zabiegu należy przeprowadzać systematyczne lustracje
plantacji w okresie wschodów i rozwoju młodych roślin, tj. w stadium liścieni
i pierwszej pary liści buraka (skala BBCH 10-11). W kilku losowo wybranych
miejscach pola, należy ocenić pod kątem obecności pchełek, od kilkunastu do
kilkudziesięciu roślin (ogółem 150-200 roślin). Po przekroczeniu progu ekonomicznej
szkodliwości, należy wykonać zabieg opryskiwania roślin odpowiednim
insektycydem.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Najniebezpieczniejszym okresem dla roślin buraka podczas żerowania pchełek
jest stadium liścieni i pierwszej pary liści, stąd termin zwalczania przypada głównie
w tych fazach rozwojowych (skala BBCH 10-11). Progi ekonomicznej szkodliwości:
 pojedyncze wyżerki na liścieniach i pierwszych liściach właściwych w warunkach
sprzyjających dalszym uszkodzeniom, gdy pogoda jest ciepła sucha, słoneczna,
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 do fazy 4-5 liści – 5-10 chrząszczy na 1m² lub 100-200 chrząszczy na 100
ruchów czerpakiem,
 faza 6 liści – 20% uszkodzonej powierzchni liści.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość pchełek ocenia się w czasie tworzenia drugiej pary liści właściwych
(skala BBCH 12). Analizując po 25 roślin, pobierając z różnych punktów plantacji,
ogółem 100-150 roślin. Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ TARCZYK MGŁAWY I TARCZYK ZŁOTOSMUGI
Tarczyki są oligofagami, atakującymi rośliny z rodziny komosowatych. Największy
stopień uszkodzeń obserwuje się na pasach brzeżnych plantacji (fot. 32). Buraki są
uszkadzane zarówno przez larwy, jak i dorosłe chrząszcze. Żarłoczność larw
potęguje się wraz z każdym kolejnym linieniem. Natomiast osobniki dorosłe są
najbardziej żarłoczne po wiosennym przebudzeniu, przed składaniem jaj i po przepoczwarzeniu.

Fot. 32. Tarczyk mgławy.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu ustalenia terminu zabiegu, należy przeprowadzić systematyczne lustracje
plantacji (skala BBCH 19-31). W kilku losowo wybranych miejscach pola, należy
ocenić pod kątem obecności chrząszczy i larw, od kilkunastu do kilkudziesięciu roślin
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(ogółem 150-200 roślin). Po przekroczeniu progu szkodliwości należy wykonać
zabieg opryskiwania roślin.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Termin zwalczania przypada od fazy rozwoju liści (BBCH 19) od początku
zakrywania międzyrzędzi (skala BBCH 31). Stwierdzenie 15% uszkodzonych roślin
lub średnio 3-4 larwy na jednej roślinie są wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu
chemicznego.
Ocena szkodliwości
Szkodliwości tarczyków ocenia się w czasie od rozwoju liści od początku
zakrywania międzyrzędzi, analizując po 25 roślin w różnych miejscach pola (ogółem
150-200 roślin lub więcej w zależności od powierzchni plantacji). Następnie oblicza
się procent uszkodzonych roślin.

■ CHRZĄSZCZE RYJKOWCOWATYCH
Chrząszcze szarka komośnika – Bothynoderes punctiventris Germ. i ryjosza
burakowca – Tanymecus palliatus Fabr., są trudne do zaobserwowania na polu ze
względu na zlewające się z otoczeniem zabarwienia ciała. Oba gatunki są typowymi
polifagami tzn. żerują na wielu gatunkach roślin uprawnych i chwastów. Chrząszcze
żerują na liściach. Intensywny żer na siewkach prowadzi do całkowitego ich
ogołocenia z części zielonych i zamierania roślin (fot. 33).

Fot.33. Objawy żerowania ryjkowcowatych – żer zatokowy.
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Jesienią należy wykonać kilkadziesiąt odkrywek glebowych. Przyjmuje się, że
celem uzyskania reprezentatywnych wyników, na plantacji o powierzchni 1 ha należy
wykopać około 32 dołów. Wykopy powinny być usytuowane systematycznie na całej
plantacji, ewentualnie umiejscowione po przekątnej pola. Na każdy dodatkowy hektar
plantacji należy doliczyć dwie próby. Wykopaną glebę przesiewamy i liczymy larwy,
poczwarki, chrząszcze, i ustalamy liczebność szkodnika przypadającą na 100m². Po
przekroczeniu progu szkodliwości, na wiosnę należy liczyć się z zastosowaniem
zabiegu ochronnego. W tym celu wiosną przeprowadza się systematyczne lustracje
plantacji buraka (skala BBCH 10-14).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Termin zwalczania zależy od pojawienia się szkodnika, co zwykle przypada
w okresie rozwoju buraka, od wschodów do 4 liści właściwych (skala BBCH 10-14).
Zagęszczenie szkodnika wynoszące około 1 larwy, poczwarki lub chrząszcza na 100
m² gleby jesienią, jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu chemicznego
w nowym sezonie wegetacyjnym wiosną (skala BBCH 10-14). Zabieg jest zasadny
po stwierdzeniu średnio 1 chrząszcza na 10 m² lub 10% ubyteku blaszki liściowej, na
co najmniej 30 uszkodzonych roślinach, spowodowanego żerowaniem chrząszczy
z rodziny ryjkowcowatych.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość ryjkowcowatych ocenia się po wschodach buraka i w czasie
tworzenia liści właściwych (skala BBCH 14-19), analizując po 25 roślin w różnych
miejscach pola (150-200 roślin lub więcej w zależności od powierzchni plantacji).
Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ LENIOWATE
Szkody w plonach wyrządzają żerujące larwy (fot. 34). Uszkadzają system
korzeniowy siewek, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie roślin. Buraki są słabsze,
zahamowane we wzroście, bardziej podatne na uszkodzenia wywołane żerowaniem
innych szkodników. Zniszczona tkanka jest bardziej podatna na porażenie przez
patogeny, zwłaszcza zgorzele. Lenie preferują stanowiska bogate w materię
organiczną, wilgotne, zlokalizowane w pobliżu lasów i zarośli (fot. 35).
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Jesienią należy wykonać kilkadziesiąt odkrywek glebowych. Przyjmuje się, że
w celu uzyskania reprezentatywnych wyników, na plantacji o powierzchni 1 hektara
należy wykonać 32 doły. Wykopy powinny być systematycznie usytuowane na całej
powierzchni pola, ewentualnie po przekątnej pola. Na każdy dodatkowy hektar
plantacji należy doliczyć dwie próby. Wykopaną glebę należy przesiać, policzyć larwy
leni i ustalić liczebność szkodników na 1 m². W wyniku analizy gleby otrzymamy
informacje o ich zagęszczeniu i celowości wiosennych zabiegów insektycydowych.
Po stwierdzeniu przekroczenia progu szkodliwości, wiosną (skala BBCH 10-12)
należy wykonać zabieg odpowiednim środkiem insektycydowym.

Fot. 34. Dorosły osobnik lenia.

Fot. 35. Larwy lenia.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Termin zwalczania przypada od fazy liścieni (BBCH 10) do dwóch par liści właściwych (skala BBCH 12). Zagęszczenie szkodnika wynoszące 10 larw na 1 m² gleby,
stwierdzone w okresie jesiennym minionego roku, jest sygnałem do przeprowadzenia
zabiegu chemicznego.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość leni ocenia się po wschodach i w czasie tworzenia liści właściwych
(skala BBCH 10-12) pobierając 25 roślin z różnych miejsc pola (150-200 roślin lub
więcej w zależności od powierzchni plantacji). Następnie należy obliczyć procent
uszkodzonych roślin.
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SZKODNIKI ZIEMNIAKA W POLSCE

■ STONKA ZIEMNIACZANA
Chrząszcz wielkości około 1cm, ciało barwy oliwkowożółtawej, na pokrywach
skrzydeł 10 czarnych pasków (fot. 36). Jaja są podłużne, pomarańczowe składane w
złożach po 20-60 sztuk najczęściej po spodniej stronie liścia (fot. 37). Larwy są
barwy czerwonej z czarną głową i odnóżami (fot. 38).

Fot.36. Stonka ziemniaczana.

Fot. 37. Złoża jaj stonki ziemniaczanej.

Fot.38. Larwa stonki ziemniaczanej.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Orientacyjny termin zwalczania stonki ziemniaczanej przypada w okresie, gdy
roślina w skali BBCH posiada rozwój w przedziale od 01 do 89. Pierwsze chrząszcze
w okresie wiosennym pojawiają się, gdy temperatura gleby wynosi ok. 14oC.
Chrząszcze po wyjściu z gleby zaczynają żerować na wschodzących ziemniakach
uszkadzając młode części rośliny. Uszkodzone młode rośliny są bardziej podatne na
infekcje ze strony patogenów. Rośliny takie wydają mniejszy plon. W tym okresie
najwięcej uwagi poświęcić trzeba odmianą wczesnym i średnio wczesnym, to one
narażone są na największą obniżkę plonu wynikającą z żerowania chrząszczy.
W celu wyznaczenia terminu zabiegu należy prowadzić systematyczne obserwacje kontrolne na plantacjach ziemniaka, które umożliwią określenie terminów
pojawiania się poszczególnych stadiów rozwojowych szkodnika oraz ocenę jego
liczebności. Fenologia roślin wskaźnikowych może być pomocna przy określaniu
stadiów rozwojowych. Wyląg larw najczęściej przypada w czasie pełni kwitnienia bzu
czarnego, grochodrzewu, początkiem kwitnienia bławatka, a masowy wyląg larw
kiedy obserwowane jest kwitnienie i przekwitanie lipy drobnolistnej. Ponadto
pomocną jest metoda sum temperatur efektywnych. Wyląg larw następuje przy
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sumie 1060C licząc od wychodzenia chrząszczy zimowych, a masowy wyląg larw
przy 2200C (próg fizjologiczny wynosi 11,50C).
System wspomagania decyzji SimLep może ułatwić podjęcie decyzji o konieczności wykonania zabiegu.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg chemiczny wykonywać najlepiej:
 w okresie gromadzenia się chrząszcze zimowych na wschodzących wczesnych
ziemniakach,
 w okresie masowego wylęgania się larw, najstarsze larwy są w stadium L3.
Zbyt wczesne wykonanie zabiegu jest mniej skuteczne ze względu na liczne złoża
jaj, na które preparaty nie działają. Opóźnienie zabiegu przyczynia się do większych
uszkodzeń części nadziemnych roślin, larwy w stadium L4 są mniej wrażliwe na
działanie preparatów. Wysoka temperatura w okresie wiosennym i letnim oraz brak
opadów wpływa korzystnie na rozwój stonki.
Próg ekonomicznej szkodliwości, to występowanie 1-2 zimujących chrząszczy na
25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub 10 złóż jaj na 10 roślin lub średnio 15 larw
na jednej roślinie.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy przeprowadzić w okresie kwitnienia (skala BBCH 6/6069), kiedy większość larw pierwszego pokolenia zejdzie do gleby na przepoczwarczenie. Analiza polega na ocenie uszkodzeń od 100 do 150 roślin ziemniaka
(w zależności od wielkości pola) w różnych losowo wybranych punktach po 10 roślin.
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny
hektar. Oprócz ogólnej oceny liczby roślin uszkodzonych należy sklasyfikować
stopień uszkodzenia wg trzystopniowej skali:
 uszkodzenie słabe - 1 do 15 % zniszczonej blaszki liściowej rośliny,
 uszkodzenie średnie - 16 do 30 % zniszczonej blaszki liściowej rośliny,
 uszkodzenie silne - ponad 30 % zniszczonej blaszki liściowej rośliny.

■ MSZYCE
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Ziemniaki zasiedla wiele gatunków mszyc, lecz tylko kilka z nich może rozmnażać
się na tej roślinie (fot. 39). Do najgroźniejszych mszyc ziemniaka zaliczamy
następujące gatunki: mszycę brzoskwiniową, mszycę szakłakowo-ziemniaczaną,
oraz mszycę kruszynowo-ziemniaczaną. Plantację należy obserwować zaraz po
wschodach ziemniaków, ponieważ mszyce są wektorami chorób wirusowych.

60

SPIS TREŚCI

Jedną z metod sygnalizowania terminu
nalotu mszyc na plantacje ziemniaka z uwagi
na zabieg profilaktyczny jest obserwowanie
rozwoju mszyc na żywicielu zimowym, np.
w przypadku
mszycy
brzoskwiniowoziemniaczanej – na brzoskwini. Po pojawieniu się form uskrzydlonych na tych drzewach,
przy panujących korzystnych warunkach
pogodowych dla rozwoju mszyc, należy
liczyć się z tym, że wkrótce nastąpi ich
przelot na rośliny ziemniaka.
Fot. 39. Mszyca ziemniaczana.

Kolejną z metod sygnalizacji, bardziej obiektywnych i efektywnych metod
określania terminów lotów populacyjnych mszyc, są odłowy mszyc z najbardziej
zagęszczonej przez nie warstwy powietrza za pomocą aspiratora Johnsona
o wysokości 12,2 m. Metoda ta pozwala stwierdzić obecność mszyc uskrzydlonych
w powietrzu na kilka dni wcześniej w porównaniu z możliwością zaobserwowania ich
występowania bezpośrednio na roślinach żywicielskich w polu.
Warto wspomnieć o metodzie sum temperatur efektywnych, jako pomocniczej przy
ustalaniu terminów pojawiania się określonych stadiów rozwojowych mszyc. Jest ona
ważna w planowaniu profilaktycznych zabiegów ochronnych na ziemniaku.
W przypadku mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej znana jest wartość tzw. zera
fizjologicznego, wynosząca +3oC. Natomiast suma temperatur efektywnych, jako
wartość stała i niezależna od regionu, w jakim szkodnik się rozwija, wynosi dla
jednego pokolenia +170○C. Suma ciepła potrzebna do rozwoju jednego pokolenia
wyliczana jest, jako różnica średniej dziennej temperatury powietrza i temperatury
zera fizjologicznego, a następnie dodawana w kolejnych dniach, aż do osiągnięcia
wartości potrzebnej dla rozwoju jednego pokolenia szkodnika (170ºC). Jest to
metoda pomocnicza i wymaga bezpośredniej obserwacji plantacji. Na podstawie,
której stwierdzamy czy nastąpił nalot mszyc i jaka jest ich liczebność.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Orientacyjny termin zwalczania mszyc na ziemniaku przypada w okresie, gdy
roślina w skali BBCH posiada rozwój w przedziale od 01 do 89.
Progi ekonomicznej szkodliwości dla mszyc:
 pierwsze mszyce uskrzydlone wektory chorób wirusowych,
 plantacje nasienne 5 – 10 mszyc na 100 liści,
 plantacje produkcyjne 10 – 20 mszyc na 100 liści,
 szkodnik bezpośredni 500 mszyc na 100 liści.
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Ocena szkodliwości
Obserwacje, oceniające uszkodzenia spowodowane występowaniem chorób
wirusowych ziemniaka, należy rozpocząć w okresie kwitnienia ziemniaka (BBCH 60–
65). Najpóźniejszym i ostatecznym terminem jest koniec kwitnienia (BBCH 69). Na
polu analizuje się w pięciu losowo wybranych punktach po 50 krzaków ziemniaka
wzdłuż redlin. Na plantacjach większych niż 2ha zwiększa się liczbę punków o 1 na
każdy następny hektar.
W przypadku szkód bezpośrednich określa się liczbę i procent roślin opanowanych przez mszyce. Jednak znacznie ważniejsze są szkody pośrednie, wówczas
określa się liczbę i procent roślin z objawami chorób wirusowych. W przypadku, gdy
przeprowadzona została selekcja negatywna, której celem było usunięcie z plantacji
roślin zawirusowanych, określa się procent roślin usuniętych.

■ DRUTOWCE
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych (prognozowanie krótkoterminowe)
Drutowce występują przede wszystkim w glebach lekko wilgotnych i bogatych
w próchnicę. Szkody wyrządzają stadia larwalne drutowców (fot. 40).
Ocenę występowania drutowców należy przeprowadzić w analogiczny sposób jak
w buraku cukrowym.

Fot. 40 Drutowce - stadia larwalne,
www.podkarpacki .pzd.pl

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Poprzez stosowanie odpowiedniego płodozmianu możemy zapobiec występowaniu szkodników glebowych. Drutowce nie zasiedlają upraw, takich jak: len, groch,
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czy rośliny kapustne. Stosowanie podorywki w okresie jesiennym, też jest dobrym
sposobem na zmniejszenie ilości drutowców w glebie, giną one w skutek
przesuszenia organizmu. Ochrona chemiczna ziemniaków przed drutowcami polega
na zaprawianiu bulw podczas sadzenia.
Próg ekonomicznej szkodliwości dla drutowców to występowanie od 1 do 20 larw
na 1m2 - nasilenie średnie, powyżej 20 larw na 1m 2 - nasilenie silne. Obserwacje
należy wykonać przed sadzeniem.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwość drutowców przeprowadza się w czasie zbiorów ziemniaka
(faza rozwojowa BBCH 91-99). W zależności od powierzchni plantacji, liczba
analizowanych bulw ziemniaka wynosi od 100 do 150, pobranych w różnych
punktach plantacji, po 25 bulw w każdym punkcie. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Ocena szkód opiera
się na stwierdzeniu śladów żerowania larw drutowców. Następnie oblicza się procent
uszkodzonych bulw.

■ ROLNICE
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Ocenę występowania szkodników należy przeprowadzić w analogiczny sposób,
jak w buraku cukrowym (fot. 41).

Fot.41. Gąsienica rolnicy.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie podczas wystąpienia 6 gąsienic na 1m2 plantacji.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwość rolnic przeprowadza się w czasie zbiorów ziemniaka (faza
rozwojowa BBCH 91-99). W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych bulw ziemniaka wynosi od 100 do 150, pobranych w różnych punktach
plantacji, po 25 bulw w każdym punkcie. Na plantacjach powyżej 2ha należy
zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Ocena szkód opiera się na
stwierdzeniu śladów żerowania larw rolnic. Następnie oblicza się procent
uszkodzonych bulw.

■ PĘDRAKI
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych (prognozowanie krótkoterminowe)
Ocenę występowania szkodników należy przeprowadzić w analogiczny sposób jak
w buraku cukrowym.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie należy przeprowadzić przed
szkodliwości, to 4 – 5 pędraków na 1m2.

zasadzeniem

ziemniaków.

Próg

Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwość pędraków przeprowadza się w czasie zbiorów ziemniaka (faza
rozwojowa BBCH 91-99). W zależności od powierzchni plantacji, liczba
analizowanych bulw ziemniaka wynosi od 100 do 150, pobranych w różnych
punktach plantacji, po 25 bulw
w każdym punkcie. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów o 1 na każdy następny
hektar. Ocena szkód opiera się na
stwierdzeniu
śladów
żerowania
pędraków (fot. 42). Następnie oblicza
się procent uszkodzonych bulw.

Fot. 42. Pędrak – larwa chrabąszczowatych.
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■ NICIENIE: MĄTWIK ZIEMNIACZANY, MĄTWIK AGRESYWNY
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych (prognozowanie krótkoterminowe)
Ocenę występowania szkodników należy przeprowadzić przed sadzeniem
ziemniaków. Przyjmuje się, że każde 20jaj/g gleby może przyczynić się do spadku
plonu nawet do 2 ton z ha. Na glebach silnie zainfekowanych straty plonu mogą
sięgać nawet 80%.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie należy przeprowadzić przed zasadzeniem
szkodliwości to do 10 jaj z żywymi larwami na 1g gleby.

ziemniaków.

Próg

Ocena szkodliwości
Szkodliwość mątwika określa się w czasie rozwoju liści (skala BBCH 10-19).
W tym celu pobiera się 25 roślin z różnych miejsc pola (150-200 roślin lub więcej
w zależności od powierzchni plantacji). Na korzonkach można zauważyć milimetrowe
białe kuleczki – samice. Następnie oblicza się procent roślin zasiedlonych przez
mątwika.
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