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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 zawsze mieć 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 w większym stopniu określenie optymalnego
terminu zabiegu, wyznaczonego indywidualnie dla każdego zwalczanego agrofaga
niż zastosowana dawka środka ochrony roślin. Zabieg niewykonany w optymalnym
terminie jest nieopłacalny, a 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 się, udoskonala
i opracowuje nowe metody prognozowania i sygnalizowania chemicznego zwalczania agrofagów.
4
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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 jej podstawie 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.
6
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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, a obecnie 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
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
7
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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
zbóż inne zagrożenia ze strony szkodników mogą występować w rejonie
Wielkopolski, a inne na terenie województwa dolnośląskiego, czy w rejonie Żuław
Wiślanych. W Wielkopolsce producenci zbóż powinni liczyć się z zagrożeniem
plantacji głównie z powodu szkodliwości mszyc i skrzypionek, natomiast lokalnie na
południu Polski i w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie panują określone warunki
mikroklimatyczne, plantacjom zbóż będzie dodatkowo zagrażać pryszczarek
zbożowiec, 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.
Uszkodzenia roślin są jeszcze słabo widoczne i gospodarczo bez większego
znaczenia, ale można stwierdzić ich obecność podczas regularnych, dokładnych
obserwacji.
8
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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. U niektórych gatunków
okres szczytu gradacyjnego powtarza się, co 25-30 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
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 prze9
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prowadzać 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 czy bobówek fitofagów owadzich 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.

►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
10
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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 3 ha – 5 punktów + 2 punkty = 7 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.
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 (np.
z 5 roślin rzepaku).
11
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Fot. 1-2. Czerpak entomologiczny.

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. Najpierw wybieramy gatunki
najbardziej ruchliwe, stopniowo przechodząc do mniej ruchliwych 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.
12
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Czerpakowanie stosowane jest do kontroli lotu i liczebności np. skrzypionek
i ploniarki zbożówki na zbożach.
Żółte tablice klejowe (fot. 3). W przypadku żółtych tablic klejowych rolę wabiącą
owady spełnia kolor żółty (na ogół), a pułapką jest klej, którym pokrywa się
powierzchnie chwytne np. plastikowe prostokąty. Klej powinien być bezbarwny,
odznaczać się brakiem zapachu, nie schnąć na powietrzu, nie tężeć przy niskich
temperaturach i posiadać lepkość gwarantującą w każdych warunkach pogodowych
skuteczne przyklejanie się różnej wielkości owadów.
Kontrolę żółtych tablic klejowych przeprowadza się regularnie (minimum dwa razy
w tygodniu, najlepiej codziennie) o tej samej porze dnia np. w południe. Zdejmujemy
tablicę ze statywu i umieszczamy nową. Na zdjętej tablicy należy policzyć i odnotować złowione gatunki owadów. Statywy powinny umożliwiać podnoszenie tablic
w górę w miarę wzrostu roślin.

Fot. 3. Żółte tablice klejowe.

Żółte tablice klejowe stosowane są do kontroli lotu i liczebności np. pryszczarka
zbożowca, ploniarki zbożówki, stonki kukurydzianej.
Naczynia żółte (fot. 4), stosowane są w celu odławiania owadów. Są barwy żółtej
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 odło13
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wionymi owadami, a dodanie kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe,
zmniejsza możliwość ucieczki odławianych fitofagów.
Jest to najlepszy sposób monitorowania nalotów i aktywności chrząszczy.

Fot. 4. Naczynie żółte.

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, gdyż nie wszystkie gatunki reagują jednakowo na
emitowane światło i skuteczną, bo motyle w pogodne noce reagują na światło
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z odległości około 400-500 m. Samołówki świetlne stosowane są do kontroli lotu
i liczebności np. omacnicy prosowianki.

Fot. 5. Samołówka świetlna.

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 nich 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.

Fot. 6. Pułapka feromonowa typu DELTA

Fot. 7. Pułapka feromonowa
typu FUNEL
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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 jest wyłapywanie owadów np.: omacnicy prosowianki, stonki kukurydzianej, rolnic.
Aspirator Johnsona (fot. 8) składa się z metalowego lub plastikowego tubusa
wbudowanego w szczelną kabinę z drzwiami. Oba elementy muszą mieć wysokość
12,2m. Na górze tubus zakończony jest siatką, aby zapobiec dostawaniu się do
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 wydmuchuje
przez komin na zewnątrz, a jednocześnie przez tubus zasysane jest powietrze wraz
z aeroplanktonem.

Fot. 8. Aspirator Johnsona.

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
16
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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. 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 czeremchowo-zbożowej, mszycy zbożowej.
Łapacze zarodników (fot. 9), to różnego rodzaju pułapki (wolumetryczne, typu
cyklon, JetSporeTrap), które zasysają powietrze i znajdujące się w nim zarodniki
różnych patogenów chorobotwórczych. Pułapki są bardzo przydatne przy
monitorowaniu np. obecności zarodników i frekwencji wirulencji mączniaka
prawdziwego.

Fot. 9. Łapacz zarodników.

2.3. Systemy wspomagające sygnalizowanie potrzeby wykonania
zabiegów chemicznej ochrony roślin
W ostatnich latach rozwinęły się badania naukowe, dotyczące naukowych
podstaw prognozowania krótkoterminowego agrofagów. Ważnym elementem takich
badań jest analiza rozwoju chorób i szkodników na tle warunków meteorologicznych.
Informacje o warunkach meteorologicznych powinny być gromadzone przy wykorzys17
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taniu lokalnych stacji meteorologicznych lub 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 skrzypionkom na zbożach.

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
to było zmianami w areale zasiewów, doborze odmian, poziomie nawożenia,
1

IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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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 oraz serwis informacyjny
p.t. ,,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. Sygnalizowanie przenikania nowych agrofagów
Należy podkreślić rolę ogólnokrajowego monitoringu oceny szkodliwości
agrofagów w procesie wykrywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terenie
Polski nowych agrofagów z terytorium innych krajów. Występowanie ich, często
związane jest z uwarunkowaniami klimatycznymi, np. nowy dla Polski szkodnik
stonka kukurydziana. W Polsce osobniki D. virgifera zostały wykryte po raz pierwszy
w sierpniu i wrześniu 2005 roku w województwie podkarpackim. Dwie najbardziej
prawdopodobne drogi przeniknięcia szkodnika na terytorium Polski to:
 migracja osobników dorosłych znad Ukrainy lub Słowacji bądź
 zawleczenie ich z wykorzystaniem środków transportu drogowego lub lotniczego.
Za drugą opcją przemawia fakt, iż podobnie jak w niektórych krajach europejskich,
również w Polsce pierwsze wykrycie stonki kukurydzianej miało miejsce na zasiewie
kukurydzy sąsiadującym z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów-Jasionka.
Wyniki monitorowania pojawiania się D. virgifera prowadzonego w latach 20052007 zdają się potwierdzać teorię tłumaczącą pojawienie się szkodnika w Polsce,
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jako wynik naturalnego przesuwania się zasięgu występowania tego gatunku
z rejonu Półwyspu Bałkańskiego oraz Europy Środkowowschodniej w kierunku
północnym.

5. Metody ograniczające występowanie agrofagów zbóż
i kukurydzy
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. dobranie tylko odmiany o dużej odporności na
mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) 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,
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 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 form
ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż jest ważnym elementem prawidłowej
agrotechniki. Duży wpływ na zdrowotność roślin ma właściwy termin, gęstość
i głębokość siewu. Zbyt wczesny wysiew zbóż jarych w niedogrzaną glebę wydłuża
okres wschodów i naraża rośliny na porażenie przez patogeny powodujące zgorzele
siwek. Zbyt duże zagęszczenie łanu zboża może być przyczyną większego
porażenia przez mączniak prawdziwy czy rdzę brunatną. Zaprawianie nasion, przy
niektórych patogenach, jak np. zgorzel podstawy źdźbła czy głownie kukurydzy są
aktualnie jedyną formą chemicznej ochrony.
Właściwy termin zbioru ma także istotny wpływ na uzyskanie zadowalającego
plonu. Opóźniony termin zbioru zbóż powoduje obniżenie jakości ziarna z powodu
występowania np. fuzariozy kłosów (Fusarium spp.) lub porastania.

►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 szkodSemiozwiązki - związki odpowiadające za komunikację między organizmami żywymi. Związki znakowe (sygnałowe) powodujące określone reakcje behawioralne niezbędne do przeżycia osobników i rozwoju populacji
w określonym środowisku.

2
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nikom 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 zmniejszoną potrzebę stosowania
środków chemicznych. Dotyczy to w szczególności takich grup chorób i szkodników,
które trudno zwalczać inaczej niż przez 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
wrodzona związana jest z ich budową, szybkością wzrostu i rozwojem lub składem
biochemicznym. Przykładem są tu odmiany kukurydzy, które szybko rosną
w pierwszych fazach rozwojowych – starsze, „silniejsze” rośliny są bardziej odporne
na żerowanie larw ploniarki zbożówki (Oscinella frit). Brak owłosienia liści (odporność
uwarunkowana budową morfologiczno-anatomiczną) u niektórych odmian pszenic,
może być czynnikiem odporności na pryszczarka heskiego (Mayetiola destructor)
gdyż owłosienie liści pobudza szkodnika do składania jaj. Odmiany pszenic
odporniejsze na uszkodzenia przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit) charakteryzują się silniejszym rozwojem tkanki mechanicznej w pochwach liściowych i znacznie
grubszymi zewnętrznymi ścianami komórek skórki.

►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
22

SPIS TREŚCI

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.

►Zasiewy mieszane
We współczesnej uprawie zbóż, obok ustawicznego unowocześnienia technologii
produkcji, obserwuje się niekorzystne zjawisko genetycznego zawężania i ujednolicania
uprawianych odmian. Coraz częściej obserwuje się wielkoobszarowe gospodarstwa,
gdzie rok po roku uprawiane są takie same gatunki roślin uprawnych, czasem nawet
takie same odmiany. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to korzystne, lecz
w warunkach intensywnej produkcji zbóż odnotowuje się ich zwiększoną wrażliwość na
choroby i zmienność środowiskową. Duże areały pojedynczych odmian z pokrewnymi
bądź identycznymi typami genetycznej odporności na choroby, sprzyjają szybkiemu
rozprzestrzenianiu się ras fizjologicznych porażających je patogenów.
Uprawa zbóż w postaci mieszanek wprowadza bioróżnorodność, która dzięki
odrębności wprowadzanych roślin pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów
środowiska, bez zakłócania jego równowagi biologicznej.
Proces adaptacji patogenów zbóż, w tym również do odmian uprawnych przebiega
tym szybciej, im większy areał zajmują one w produkcji. Skutkiem tego są notowane
przypadki „załamywania” się odporności odmian, coraz groźniejsze epifitozy3,
niewierność plonowania, a co za tym idzie ich przedwczesne wycofywanie z produkcji.
Alternatywną formą różnicowania odporności genetycznej odmian w warunkach
produkcyjnych stanowią rozmaite kompozycje zasiewów mieszanych. Pod pojęciem
zasiewy mieszane rozumiemy zarówno międzygatunkowe mieszanki (zbożowostrączkowe i zbożowo-zbożowe), jak i mieszanki międzyodmianowe w obrębie
jednego gatunku (np. pszenicy czy jęczmienia). W przeciwieństwie do monokultur
3

Epifitoza - masowe występowanie zachowań na jedną chorobę w danym czasie i miejscu wśród roślin.
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odmianowych w genetycznie zróżnicowanych zasiewach mieszanych funkcjonują
rozmaite biologiczne (genetyczno-epidemiologiczne) mechanizmy redukcji chorób.
Poprawiona zdrowotność, jak i rozmaite pozostałe czynniki pozachorobowe
ograniczają do minimum potrzebę stosowania kosztownych zabiegów fungicydowych, a dzięki lepszemu wykorzystaniu warunków siedliskowych i agrotechnicznych mieszanki cechują się wyższym i stabilniejszym plonowaniem, w porównaniu do odmian wysianych w siewie czystym.

6. Najważniejsze choroby zbóż i kukurydzy
Do najważniejszych chorób zbóż obserwowanych w warunkach klimatycznych
Polski, w ostatnich latach należą: choroby podstawy źdźbła (inaczej choroby
podsuszkowe), mączniak prawdziwy, septoriozy (liści i plew), rdze, plamistość liści
jęczmienia i fuzariozy kłosów. W uprawach kukurydzy chorobami, które mogą
wystąpić w ciągu sezonu wegetacyjnego to głownia kukurydzy, głownia pyląca
kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy oraz fuzariozy kolb kukurydzy.
Tabela 1.
Znaczenie gospodarcze najważniejszych chorób zbóż
w Polsce
Choroba
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Rdza brunatna pszenicy
Rdza brunatna żyta
Septorioza plew pszenicy
Zgorzel podstawy źdźbła pszenicy
Łamliwość źdźbła zbóż
Głownia pyląca jęczmienia
Plamistość siatkowa jęczmienia
Fuzariozy kłosów zbóż
Głownia kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy
Drobna (oczkowa) plamistość liści kukurydzy
Fuzarioza kolb kukurydzy
+
choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
++ znaczenie ważne,
+++ choroba bardzo ważna.
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dziś
+++
++
++
++
++
+++
+++
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++
+
++
+++

w przyszłości
+++
++
++
++
++
+++
+++
++
++
++
+
++
+++
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CHOROBY ZBÓŻ

■ MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW
Mączniak prawdziwy zbóż występuje powszechnie na terenie kraju na wszystkich
gatunkach zbóż. Choroba największe szkody wyrządza w uprawach jęczmienia
i pszenicy. Objawy porażenia to charakterystyczne, białe, później szarzejące naloty
grzybni (fot. 10).

Fot. 10. Mączniak prawdziwy.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Obserwacje polowe pod kątem obecności patogena wykonujemy od wczesnych
faz rozwojowych (krzewienie – skala BBCH 21-29), do kłoszenia (skala BBCH 59).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Na pszenicy ozimej w intensywnej uprawie:
 w fazie krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 21-29), kiedy obserwuje się
70% roślin z pierwszymi objawami – plamami,
 w fazie strzelania w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30-39), gdy
przynajmniej 10% źdźbeł (źdźbło to u traw „łodyga” z liśćmi i kłosem) wykazuje
objawy porażenia,
 w fazie kłoszenia (faza rozwojowa w skali BBCH 51-59), gdy pierwsze objawy
chorobowe występują już na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie
i stwierdza się pierwsze objawy porażenia na 5-10% źdźbeł lub pierwsze
objawy na 5-10 % liści.
Na jęczmieniu:
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 ozimym jesienią, jeżeli dolne (starsze) liście roślin są porażone, gdy porażenie
roślin (pierwsze objawy) wynosi 50-70%,
 jarym i ozimym od fazy krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 21) do fazy
kłoszenia (faza rozwojowa w skali BBCH 51), gdy objawy chorobowe pojawią
się już na górnych liściach, a liczba porażonych źdźbeł wynosi, co najmniej
10%.
Na życie i pszenżycie:
 w okresie strzelania w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30) lub na
początku kłoszenia, (faza rozwojowa w skali BBCH 51), gdy objawy wystąpią na
liściu podflagowym, a odsetek porażonych źdźbeł wynosi ponad 20%.
Na owsie:
 pod koniec krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 28), gdy na 15-20% roślin
występują wyraźne objawy porażenia,
 w okresie strzelania w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30) do fazy
ukazywania się wiech (faza rozwojowa w skali BBCH 49), gdy choroba zaczyna
opanowywać trzeci liść przechodząc na liść podflagowym, a porażeniu uległo
ponad 20% źdźbeł.
Ocena szkodliwości
Wyrządzone szkody należy ocenić w drugiej połowie czerwca przeprowadzając
obserwacje, najlepiej na pszenicy, na której choroba wyrządza największe szkody.
Przypada to, mniej więcej, na okres kłoszenia się i kwitnienia pszenicy (faza
rozwojowa w skali BBCH 51-69). W zależności od wielkości plantacji wybieramy do
analizy od 100-150 źdźbeł w różnych losowo wybranych punktach, po 25 źdźbeł
w każdym punkcie, z powierzchni nie mniejszej niż 1m². Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Pierwszy i ostatni
punkt powinny być oddalone, co najmniej 2m od brzegu pola. Określamy liczbę
i procent porażonych źdźbeł w stosunku do analizowanych ogółem.

■ RDZA BRUNATNA PSZENICY
Rdza brunatna pszenicy jest rozpowszechniona we wszystkich rejonach uprawy
pszenicy ozimej i jarej, a objawy porażenia można obserwować we wszystkich
fazach rozwojowych roślin. Początkowo są to chlorotyczne plamy, a następnie
brodawki – poduszeczkowate skupienia urediniospor. Skupienia te są koloru rdzawobrunatnego, mają kształt owalny, nieco wydłużony (fot. 11).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Ustaleniem pierwszej, w danym okresie wegetacyjnym, prognozy krótkoterminowej rdzy brunatnej pszenicy jest stwierdzenie obecności w badanym rejonie
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pierwotnych źródeł infekcji. Zatem wiosną, z momentem rozpoczęcia wegetacji
prowadzimy ścisłe obserwacje na polach pszenicy ozimej, w celu znalezienia skupisk
urediniospor rdzy brunatnej. Z różnych miejsc pola pobieramy, w zależności od jego
wielkości, od 100 do 150 liści pszenicy.

Fot. 11. Rdza brunatna pszenicy.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Rdzę brunatną pszenicy można też zwalczać w następujących terminach:
 w fazie krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 21-29), gdy na 10-15% liści
obserwuje się pierwsze objawy porażenia, a w razie potrzeby następny zabieg
należy wykonać po upływie około 15 dni,
 w fazie strzelania roślin w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30-39), jeżeli
co najmniej 10% źdźbeł wykazuje objawy porażenia,
 w fazie kłoszenia roślin (faza rozwojowa w skali BBCH 51-59), jeżeli pierwsze
objawy porażenia występują już na liściu podflagowym lub flagowym.
Potrzeba wykonania opryskiwania może zaistnieć nie tylko przed kłoszeniem
roślin, ale też po wykłoszeniu, a nawet w okresie wypełniania ziarniaków, ponieważ
patogen zdolny jest infekować tkanki starszych liści, wówczas termin zastosowania
środka grzybobójczego uzależnia się od jego okresu karencji.
Ocena szkodliwości
Dla oceny wyrządzonych szkód obserwacje należy przeprowadzać w okresie
mlecznej dojrzałości ziarna (faza rozwojowa w skali BBCH 73-75) przed zasychaniem górnych liści.
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Do analizy typujemy plantacje pszenicy ozimej i jarej. Na każdym polu bierzemy
do analizy w różnych, wybranych losowo punktach po 25 źdźbeł, łącznie
w zależności od wielkości pola od 100 do 150. Pierwszy i ostatni punkt powinien być
oddalony około 2m od brzegu pola. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć
liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Określamy liczbę i procent porażonych
źdźbeł w stosunku do analizowanych ogółem.

■ RDZA BRUNATNA ŻYTA
Rdza brunatna żyta występuje w dużym nasileniu zwykle później niż rdza brunatna
pszenicy. Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko i powoduje duże straty, przede
wszystkim w ciepłych lokalizacjach i temperaturowo łagodnych latach. Grzyb pokrywa
blaszkę liściową rdzawym pyłem urediniospor, które są małe, okrągłe, koloru rdzawo brązowego, mogą być rozproszone bądź ułożone gniazdowo (fot. 12).

Fot. 12. Rdza żyta.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Skuteczność zabiegów chemicznych, głównie zapobiegawczych, przeciwko rdzom
zbożowym jest uwarunkowana przede wszystkim sprawną i niezawodną sygnalizacją
właściwych terminów zabiegów. Wiosną z momentem rozpoczęcia wegetacji prowadzimy ścisłe obserwacje na polach żyta w celu znalezienia skupisk urediniospor
rdzy brunatnej. Z różnych miejsc pola pobieramy w zależności od jego wielkości od
100 do 150 liści żyta.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Rdzę brunatną żyta można też zwalczać w następujących terminach:
 w fazie krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 21-29), gdy na 10-15% liści
obserwuje się pierwsze objawy porażenia, a w razie potrzeby następny zabieg
należy wykonać po upływie około 15 dni,
 w fazie strzelania roślin w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30-39), jeżeli
co najmniej 10% źdźbeł wykazuje objawy porażenia,
 w fazie kłoszenia roślin (faza rozwojowa w skali BBCH 51-59), jeżeli pierwsze
objawy porażenia występują już na liściu podflagowym lub flagowym.
Ocena szkodliwości
Dla oceny wyrządzonych szkód obserwacje należy przeprowadzać w okresie
mlecznej dojrzałości ziarna (faza rozwojowa w skali BBCH 73-75) przed zasychaniem górnych liści.
Do analizy typujemy plantacje pszenicy ozimej i jarej. Na każdym polu bierzemy
do analizy w różnych, wybranych losowo punktach po 25 źdźbeł, łącznie w zależności od wielkości pola od 100 do 150. Pierwszy i ostatni punkt powinien być
oddalony około 2m od brzegu pola. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć
liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Określamy liczbę i procent porażonych
źdźbeł w stosunku do analizowanych ogółem.

■ SEPTORIOZA PLEW PSZENICY
W Polsce choroba występuje corocznie, głównie na pszenicy i pszenżycie, ale
porażać może jęczmień i żyto. Objawy septoriozy plew mogą być widoczne na
wszystkich organach, jednak najbardziej charakterystyczne zmiany występują na
plewach. Objawy mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym pszenicy w postaci
brunatnych plam. Objawy choroby początkowo występują w postaci plam na liściach,
pochwach liściowych i kolankach źdźbeł. W okresie kwitnienia pszenicy plamy pojawiają
się na brzegach plew. W miarę rozwoju choroby powiększają się, a brzegi i końce plew
stopniowo zasychają. Przy silnym porażeniu brunatnieją nawet całe kłosy (fot 13).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Wiosną od początku strzelania w źdźbło należy prowadzić obserwacje na
plantacjach zbóż, pobierając po przekątnej pola 250 źdźbeł i analizować na
obecność plam na liściach wywołanych przez chorobę. Po stwierdzeniu progu
szkodliwości podjąć decyzje o zwalczaniu. Po upływie 3-4 tygodni po opryskaniu
należy wznowić obserwacje, a w przypadku ponownego zagrożenia zalecić drugi
zabieg w celu ochrony kłosów i zahamowania rozwoju choroby na liściu flagowym.
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Może zaistnieć potrzeba wykonania trzeciego zabiegu, jeśli warunki meteorologiczne
nadal będą sprzyjały rozwojowi choroby.
Metodą ustalenia terminu zwalczania może też być analiza liści na obecność
piknidiów. W tym celu pobiera się losowo próbkę liści wskaźnikowych, przegląda się
pod mikroskopem stereoskopowym (minimum dwudziestokrotne powiększenie),
poszukując na zaobserwowanych plamach piknidiów. Po stwierdzeniu progu
szkodliwości (średnio na 1 liść 1 piknidium) zaleca się opryskiwanie plantacji.

Fot. 13. Septorioza plew pszenicy.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
 pod koniec strzelania w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 37) lub na
początku kłoszenia (faza rozwojowa w skali BBCH 51), jeżeli objawy porażenia
wystąpiły na górnych liściach (5-10% liści z plamami na pszenicy, 10-15% liści
z plamami na pszenżycie) i utrzymuje się duża wilgotność,
 pierwsze objawy na kłosach (faza rozwojowa w skali BBCH 59).
Ocena szkodliwości
Ocenę wyrządzonych szkód obserwujemy na kłosach w fazie początku dojrzałości
woskowej ziarniaków (faza rozwojowa w skali BBCH 83) tj. w miesiącu lipiec, kiedy
plewy są jeszcze zielone. Na wytypowanym polu bierzemy do analizy, wybrane
losowo w różnych punktach pola, po 50 źdźbeł głównych, ogółem 150-200. Nie
należy pobierać roślin z brzeżnych partii plantacji. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Określamy liczbę
i procent porażonych źdźbeł.
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■ ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA PSZENICY
Zgorzel podstawy źdźbła, czyli podsuszka, w uprawach zbóż występuje powszechnie, głównie na pszenicy. Rośliny ulegają zakażeniu już w stadium siewki.
Patogen poraża korzenie siewek, które czernieją i obumierają. W polu choroba
rozwija się zwykle placowo. Kłosy porażonych roślin przedwcześnie bieleją, są płone
lub mają słabo wykształcone ziarniaki (fot. 14).

Fot. 14. Zgorzel podstawy źdźbła.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Aktualnie nie ma środków chemicznych, które pozwoliłyby w okresie wegetacji na
istotne ograniczenie zgorzeli podstawy źdźbła. Zaprawianie materiału siewnego jest
jedyną metodą zapobiegania występowania choroby.
Ocena szkodliwości
Obserwacje nad porażeniem roślin pszenicy w celu oceny wyrządzonych szkód
przez zgorzel podstawy źdźbła przeprowadzać należy w okresie przed żniwami,
najlepiej w stadium mlecznej dojrzałości ziarniaków (faza rozwojowa w skali BBCH
75), kiedy źdźbła są jeszcze zielone. Analizujemy zarówno plantacje pszenicy ozimej
jak i jarej.
Należy pobrać próbki roślin w różnych losowo wybranych punktach po 50 wraz
z korzeniami, każdorazowo z powierzchni nie mniejszej niż 1m², ogółem 200-250
roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Ze względu na to, że korzenie roślin są podatne na urywanie,
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rośliny należy wykopać, a nie wyrywać. Po otrząśnięciu gleby z korzeni, a następnie
umyciu w wodzie, systemy korzeniowe poddajemy wizualnej ocenie pod względem
występowania na nich objawów choroby. Dzielimy rośliny na zdrowe i porażone,
a następnie obliczamy procentowy udział roślin chorych w ogólnej liczbie roślin
analizowanych, czyli określamy procent korzeni z czarnymi plamami.

■ ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ
Wyraźne i łatwe do rozpoznania objawy chorobowe pojawiają się w fazie
strzelania w źdźbło, a często dopiero w fazie kłoszenia. Charakterystyczne objawy,
plamy zlokalizowane są na dolnym międzywęźlu źdźbła. Plamy przybierają
charakterystyczny medalionowaty kształt. Często kilka występujących plam zlewa
się. Wewnątrz silnie porażonego źdźbła rozwija się początkowo biała, a później
szarzejąca grzybnia. Silnie porażone źdźbła mają zbielałe, płone kłosy i urywają się
łatwo przy wyrywaniu ich z ziemi (fot. 15).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Systematyczne obserwacje, na wszystkich plantacjach objętych ochroną,
należy wykonać raz w tygodniu w okresie
od początku krzewienia do wypełniania
ziarna. Podstawą obserwacji w przypadku łamliwości podstawy źdźbła jest
pobieranie prób (30 lub więcej źdźbeł)
i ich analiza na obecność patogena.
Terminy zwalczania i progi
ekonomicznej szkodliwości
 od początku fazy strzelania w źdźbło
(faza rozwojowa w skali BBCH 30) do
fazy pierwszego kolanka (faza rozwojowa w skali BBCH 31), jeżeli 25-30%
źdźbeł uległo porażeniu.

Fot. 15. Łamliwość podstawy źdźbła.
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Ocena szkodliwości
Obserwacje wykonuje się w fazie mlecznej dojrzałości ziarniaków (faza rozwojowa
w skali BBCH 75) kiedy źdźbło jest jeszcze zielone.
Na wytypowanym polu bierzemy do analizy od 100-150 źdźbeł wybranych losowo,
w różnych punktach pola po 25 źdźbeł z powierzchni nie mniejszej niż 1m². Na
plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy hektar. Nie
należy pobierać roślin z brzeżnych partii plantacji. Następnie określamy liczbę
i procent porażonych źdźbeł.

■ GŁOWNIA PYLĄCA JĘCZMIENIA
Głownia pyląca jęczmienia występuje we wszystkich uprawach jęczmienia,
w których nie stosuje się chemicznego zaprawiania ziarna siewnego. Pierwsze
objawy widoczne są w czasie kłoszenia jęczmienia. Porażone kłosy pojawiają się
trochę wcześniej niż kłosy zdrowe. Są ciemnobrunatne, a kłoski zamieniają się
w ciemnobrunatne struktury zarodników grzyba, które rozsiewają się wśród kwitnącego zboża. Zniszczone i porażone kłosy sterczą wyprostowane w łanie zdrowych
kłosów jęczmienia (fot. 16).

Fot. 16. Głownia pyląca jęczmienia.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Grzybnia głowni pylącej jęczmienia znajduje się wewnątrz ziarna, dlatego
chemiczne zaprawianie materiału siewnego jest skuteczne tylko fungicydami
systemicznymi. Ponadto, w celu zapobiegania wystąpieniu choroby można zastosować termiczne zaprawianie, które polega na zanurzeniu ziarna w wodzie o tempe33
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raturze 45oC na 2 godziny. Następnie ziarno trzeba powoli wysuszyć, aby nie obniżyć
jego zdolności i energii kiełkowania.
Ocena szkodliwości
Do obserwacji należy typować plantacje z jęczmieniem ozimym lub jarym.
Obserwacje należy przeprowadzić w końcu fazy kwitnienia jęczmienia (faza rozwojowa w skali BBCH 69).
Rośliny należy analizować w różnych punktach, wybranych losowo. W każdym
z nich analizujemy po 50 źdźbeł z powierzchni dowolnej, jednak nie mniejszej niż
1m², ogółem 150-200 źdźbeł. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów o 1 na każdy następny hektar. Pierwszy i ostatni punkt powinien być
oddalony, co najmniej 2m od brzegu pola. Określamy liczbę i procent porażonych
kłosów w stosunku do ogólnej ilości kłosów analizowanych.

■ PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA
Choroba występuje częściej na jęczmieniu ozimym niż na jarym. Objawy w fazie
strzelania w źdźbło pojawiają się na dolnych liściach w postaci licznych, drobnych
plamek. Później plamy powiększają się i wydłużają, tworząc delikatną siatkę linii
przecinających się kresek, przebiegających zarówno pod kątem prostym jak i równolegle
do nerwów. Silnie opanowane przez grzyb liście żółkną i zamierają (fot. 17).

Fot. 17. Plamistość siatkowa jęczmienia.
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Od końca fazy krzewienia (skala BBCH 22) do fazy strzelania w źdźbło
pierwszego i drugiego kolanka (BBCH 30-31-32) należy kontrolować czy widoczne
są objawy choroby. Krótkoterminowe prognozy powinny być określane oddzielnie dla
każdego pola, ponieważ różne odmiany inaczej reagują na porażenie przez grzyb
Pyrenophora teres.
W tym celu należy wiosną pobrać w kilku losowo wybranych punktach pola po
50 liści starszych z losowo wybranych roślin, ale zielonych (150-200szt. liści).
Przejrzeć przy pomocy lupy zebrane liście i ocenić liczbę zdrowych i chorych,
a następnie obliczyć procent porażonych liści.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
 we wczesnych fazach rozwojowych jęczmienia od końca fazy krzewienia (skala
BBCH 22) do fazy strzelania w źdźbło pierwszego i drugiego kolanka (skala
BBCH 30-31-32), gdy stwierdzi się na 10-15% liści objawy choroby,
 w fazie strzelania w źdźbło pierwszego i drugiego kolanka (BBCH 30-31-32),
jeżeli objawy porażenia wystąpiły na górnych liściach i pogoda jest wilgotna
zabieg można powtórzyć.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie mlecznej (ciastowej) dojrzałości
ziarna (BBCH 75-78), ale przed zasychaniem liścia podflagowego.
Dla oceny szkodliwości z pola do 1ha pobieramy ogółem 150-200 liści podflagowych lub liści trzecich licząc od kłosa. Na większych plantacjach należy zwiększyć
proporcjonalnie liczbę analizowanych liści. Liście pobieramy na plantacji losowo
w różnych punktach, po 50 liści z powierzchni nie mniejszej niż 1m2. Pierwszy
i ostatni punkt powinny być oddalone, co najmniej 2m od brzegu pola. Określamy
liczbę i procent porażonych liści.

■ FUZARIOZY KŁOSÓW ZBÓŻ
Fuzarioza kłosów zbóż rozwija się, gdy w czasie dojrzewania przez długi okres
występują opady deszczu i utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza. Wyleganie
łanu sprzyja rozwojowi choroby. Pierwsze objawy pojawiają się w fazie dojrzałości
mlecznej – na kłosach. Porażone kłosy częściowo lub całkowicie zamierają. Przy
wysokiej wilgotności kłosy pokrywają się białym lub pomarańczowo-różowym
nalotem (fot. 18). Choroba może spowodować znaczne straty plonu ziarna poprzez
obniżenie masy 1000 ziaren. Przyczynia się również do pogorszenia jego jakości,
ponieważ ziarno porażone przez niektóre gatunki z rodzaju Fusarium może zawierać
silnie trujące dla ludzi i zwierząt mikotoksyny.
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Od fazy BBCH 51 (początek kłoszenia) należy kontrolować warunki pogodowe
oraz stan zdrowotny roślin. Po wykonaniu zabiegu w fazie BBCH 59 (koniec kłoszenia) nie jest konieczna dalsza
obserwacja.
Terminy zwalczania i progi
ekonomicznej szkodliwości
 od początku fazy strzelania
w źdźbło (BBCH 30) do końca
fazy kłoszenia (BBCH 59) po
stwierdzeniu pierwszych objawów porażenia na kłosach,
 termin opryskiwania można
przedłużyć do fazy dojrzałości
wodnej ziarna (BBCH 71) w warunkach sprzyjających rozwojowi
chorób grzybowych z uwzględnieniem terminu karencji środka
ochrony roślin.
Próg szkodliwości nie jest określony.

Fot. 18. Fuzariozy kłosów.

Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości fuzariozy kłosów przeprowadza się na kłosach w fazie od
dojrzałości ciastowej do woskowej ziarna (BBCH 83–87). Do analizy pobiera się
z różnych, wybranych losowo punktów, po 25 kłosów, ogółem w zależności od areału
pola od 100 do 150 kłosów. Na plantacjach powyżej 1ha należy zwiększyć liczbę
punktów o 1 na każdy następny hektar. Określa się liczbę i procent porażonych
kłosów.
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CHOROBY KUKURYDZY

■ GŁOWNIA KUKURYDZY
Charakterystyczne objawy porażenia przez chorobę to guzy i narośla o nieregularnych kształtach na korzeniach przybyszowych, łodygach, liściach, kolbach
i wiechach. „Młode” guzy mają maziste, czarne wnętrze. Po kilku tygodniach guzy
zasychają, a ich wnętrze wypełnione jest suchą masą zarodników. Największe straty
stwierdza się, gdy infekcja ma miejsce na początku kwitnienia i pylenia, a porażeniu
ulegają kolby (fot. 19).

Fot. 19. Głownia kukurydzy.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Zaprawianie materiału siewnego i kontrola obecności telipspor jest jedyną metodą
zapobiegania występowania choroby, a progi ekonomicznej szkodliwości nie zostały
dotychczas wyznaczone.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić, gdy ziarniaki w kolbach są w pełni dojrzałości
mlecznej (skala BBCH 75).
Na polach o powierzchni 1-5ha należy obserwować kolejnych 20 roślin w 10-15
losowo wybranych rzędach w różnych miejscach pola. Na polach o większych
powierzchniach zwiększać proporcjonalnie liczbę rzędów. Na 100ha wyznaczyć, co
najmniej 150-200 rzędów. Analizę przeprowadza się dla określenia liczby i procentu
porażonych roślin.
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■ GŁOWNIA PYLĄCA KUKURYDZY
Objawy choroby widoczne są, gdy rośliny mają wykształcone kolby i wiechy.
Porażone rośliny charakteryzują się wolniejszym wzrostem, są niższe, mają jaśniejszą
barwę. Wiecha przekształca się w masę grzybni i teliospor, a kolby wykształcają mało
znamion lub całkowicie ich brakuje (fot. 20). Rozwojowi grzyba sprzyja ciepło.
Optymalna temperatura do infekcji to 21-28oC i niska wilgotność gleby 15-25%.

Fot. 20. Głownia pyląca kukurydzy.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Zaprawianie materiału siewnego i kontrola obecności telipspor jest jedyną metodą
zapobiegania występowania choroby, a progi ekonomicznej szkodliwości nie zostały
dotychczas wyznaczone.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić w czasie, gdy ziarniaki w kolbach są w pełni
dojrzałości woskowej (skala BBCH 85). Na polach o powierzchni 1-5ha rośliny
obserwować w 10-15 rzędach wybranych losowo w różnych miejscach pola.
W rzędzie obserwować kolejnych 20 roślin. Na polach o większych powierzchniach
zwiększać proporcjonalnie liczbę rzędów i w nich obserwować kolejnych 20 roślin.
Na 100 ha wyznaczyć, co najmniej 150-200 rzędów. Analizę przeprowadza się dla
określenia liczby i procentu porażonych roślin. Stopień porażenia roślin ocenia się wg
trzystopniowej skali gdzie:
1. słaby ─
1 kolba porażona na roślinie
2. średni ─
2 kolby porażone na roślinie
3. silny

2 kolby porażone na roślinie.
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■ DROBNA (OCZKOWA) PLAMISTOŚĆ LIŚCI KUKURYDZY
Pierwsze objawy najczęściej występują w czerwcu lub na początku lipca,
w zależności od warunków atmosferycznych. Początkowo są to drobne, jasne,
przeświecające plamki okolone brunatną obwódką i chlorotycznym, żółtym ,,halo”
(fot. 21). Patogen może spowodować zahamowanie wzrostu a nawet zamieranie
roślin. Największe nasilenie plamistości obserwuje się w sierpniu. Szkodliwość
patogena jest duża, ponieważ choroba powoduje przedwczesne zamieranie liści,
zwiększa podatność na zgorzel podstawy łodyg, wpływa ujemnie na plony ziarna.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu stwierdzenia obecności grzyba
przeprowadza się lustracje polowe, zwracając uwagę na obecność charakterystycznych symptomów na liściach, a następnie
ocenia się stopień porażenia poprzez określenie uszkodzonej powierzchni.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej
szkodliwości
Zaleca się zaprawianie nasion, a następnie opryskiwanie roślin, kiedy choroba znajduje się we wczesnych stadiach rozwojowych i osiąga bardzo niski poziom – 1%
albo mniej porażonej powierzchni liścia.
Jeśli warunki sprzyjają rozwojowi choroby
konieczna jest więcej niż jedna aplikacja.
Fot. 21. Drobna plamistość kukurydzy.

Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie pełnej dojrzałości woskowej ziarniaków, kiedy ziarniaki o typowym zabarwieniu zawierają około 55% suchej masy
(BBCH 85). Dla określenia szkodliwości choroby na plantacji o powierzchni do 1ha
ocenia się liście umiejscowione powyżej kolby (jeden liść z jednej rośliny) w czterech
losowo wybranych miejscach z 50 roślin w rzędzie lub z 25 w dwóch rzędach,
ogółem 200 roślin. Na większych plantacjach należy zwiększyć proporcjonalnie
liczbę analizowanych liści. Określa się liczbę oraz procent porażonych liści.

39

SPIS TREŚCI

■ FUZARIOZA KOLB KUKURYDZY
Początkowo objawy chorobowe widoczne są w postaci białej, różowej lub
czerwonawej grzybni patogena, na liściach okrywowych kolb w okresie mlecznej
i woskowej dojrzałości. Właściwe objawy są na ziarniakach i osadkach kolb. Ziarniaki
porażone we wczesnym stadium rozwojowym zamierają i w wyniku wtórnej infekcji
bakteryjnej ulegają rozkładowi. Ziarniaki zainfekowane w nieco późniejszym okresie
są słabiej wykształcone, zdrobniałe, często matowe, a niekiedy pękają i rozpadają
się (fot. 22).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu stwierdzenia obecności grzyba
przeprowadza się lustracje polowe, zwracając
uwagę na obecność charakterystycznych symptomów na liściach okrywowych kolb, a następnie na kolbach. Stopień porażenia ocenia się
poprzez określenie porażonej powierzchni.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej
szkodliwości
Zaleca się zaprawianie nasion, a następnie
opryskiwanie roślin, kiedy choroba znajduje się
we wczesnych stadiach rozwojowych i osiąga
bardzo niski poziom – 1% albo mniej porażonej
powierzchni kolby. Jeśli warunki sprzyjają
rozwojowi choroby konieczna jest więcej niż
jedna aplikacja. Bardzo istotne jest zwalczanie
szkodników, zwłaszcza omacnicy prosowianki
i rolnic.
Fot. 22. Fuzarioza kukurydzy.

Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie pełnej dojrzałości ziarniaków,
bezpośrednio przed zbiorem (BBCH 89). Na plantacji o powierzchni do 1ha, ocenia
się kolby w czterech losowo wybranych miejscach pola, po 50 roślin w rzędzie, lub
po 25 w dwóch rzędach, ogółem 200 roślin. Na większych plantacjach należy
zwiększyć proporcjonalnie liczbę analizowanych kolb. Określa się liczbę oraz procent
porażonych kolb.
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7. Najważniejsze szkodniki zbóż i kukurydzy
Od około 20 lat głównymi szkodnikami zbóż w Polsce są skrzypionki, mszyce,
lokalnie pryszczarek zbożowiec, ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka, stonka
kukurydziana oraz coraz powszechniej występujące miniarki, niezmiarka paskowana,
paciornica pszeniczna, pryszczarek pszenicznik, rolnice oraz skoczek sześciorek.
W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować szkody powodowane przez
inne, mało znane szkodniki, które na przestrzeni wielu lat nie miały znaczenia
gospodarczego. Znaczenie niektórych z nich może się zwiększyć, między innymi
z powodu uproszczeń w agrotechnice, zmian klimatycznych oraz wzrastającego
areału.
Tabela 2.
Znaczenie gospodarcze najważniejszych szkodników zbóż
w Polsce
Choroba
Skrzypionki
Mszyca czeremchowo-zbożowa
Mszyca zbożowa
Pryszczarek zbożowiec
Miniarki
Niezmiarka paskowana
Paciornica pszeniczna
Pryszczarek pszenicznik
Rolnice
Skoczek sześciorek
Ploniarka zbożówka
Omacnica prosowianka
Stonka kukurydziana
Mszyce na kukurydzy

Znaczenie gospodarcze
dziś
w przyszłości
++
+++
++
+++
++
+++
+
++
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
++
++
++
+++
+
++
++
++

+
szkodnik o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
++ znaczenie ważne,
+++ szkodnik bardzo ważny.
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SZKODNIKI ZBÓŻ

■ SKRZYPIONKI
W Polsce na zbożach występują dwa gatunki skrzypionek:
 skrzypionka zbożowa – Oulema melanopus L. i
 skrzypionka błękitek – Oulema gallaeciana Heyden z rodziny Chrysomelidae.
Stadium szkodliwym są zarówno owady dorosłe, jak i larwy (fot. 23-25). Wiosną na
liściach zbóż zaobserwować możemy uszkodzenia w formie wygryzionych,
charakterystycznych wąskich, podłużnych otworów, rozmieszczonych wzdłuż nerwów,
które powodowane są przez żerujące chrząszcze skrzypionek. W przypadku dużej
liczebności chrząszczy uszkodzenia te przyczyniają się do zakłócenia prawidłowego
wzrostu i rozwoju rośliny. Larwy zeskrobując górną epidermę liścia wyjadają tkankę
miękiszową wzdłuż nerwów, nie uszkadzając dolnej skórki liścia. Po pewnym czasie
dolna skórka blaszki liściowej zasycha i bieleje. Żerowanie larw powoduje zmniejszenie
powierzchni asymilacyjnej liści i przyczynia się do obniżenia plonu zbóż.

Fot. 23. Jaja skrzypionki

Fot. 24. Larwa skrzypinki.

Fot. 25. Imago skrzypionki zbożowej.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu ustalenia terminu zabiegu należy przeprowadzić wiosenną lustrację łanu
zboża w czasie, kiedy chrząszcze odbywają żer regeneracyjny i kopulują ze sobą
Lustracja (w zależności od kształtu pola) powinna obejmować brzeg pola i dwie
przekątne. Stwierdzenie 10-15 chrząszczy na 1m2 w uprawach pszenicy ozimej daje
podstawę do przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji.
Powtórną lustrację należy przeprowadzić w czasie wylęgu larw. Powinna ona dać
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odpowiedź, co do lokalizacji miejsca masowego ich wystąpienia i szacunkowej liczebności.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie skrzypionek przeprowadzamy, gdy następuje masowy wyląg larw
i jednocześnie, zbiega się to z osiągnięciem przez najstarsze larwy 4mm długości.
Oba stadia rozwojowe określają optymalny termin zwalczania skrzypionek.
Decyzję o potrzebie chemicznego zwalczania należy podejmować indywidualnie
dla każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi:
 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta,
 1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta
jarego i owsa.
Ponadto można przewidywać zagrożenie dla danego obszaru pola w następnym
sezonie wegetacyjnym, jeśli na plantacji stwierdzi się występowanie 1 larwy lub
jednego uszkodzenia na 6m2.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy prowadzić na zbożach pod koniec kwitnienia, od fazy kiedy
drugi i trzeci liść podflagowy jest jeszcze zielony, do dojrzałości mlecznej ziarniaków
(faza rozwojowa w skali BBCH 69 do 71-77).
W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych źdźbeł wynosi od 100
do 150, pobranych po 10 źdźbeł w różnych punktach plantacji Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy kolejny hektar. Analiza
polega na określeniu procentu uszkodzonych źdźbeł.

■ MSZYCE NA ZBOŻACH
Na liściach, łodygach i kłosach wszystkich zbóż pospolicie występują mszyca
czeremchowo-zbożowa oraz mszyca zbożowa. Zarówno larwy, jak i postacie dorosłe
mszyc, uszkadzają rośliny przez wysysanie soków z rozwijających się roślin.
Prowadzi to do więdnięcia, zasychania młodych roślin, względnie do zahamowania
wzrostu. Innym dużym zagrożeniem niesionym przez mszyce są przenoszone przez
nie choroby wirusowe.

□ MSZYCA CZEREMCHOWO-ZBOŻOWA
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Duże znaczenie dla ochrony roślin ma monitoring lotów mszycy czeremchowozbożowej (fot. 26), wykonywany przy użyciu żółtych naczyń lub aparatów ssących
pozwalających wcześnie stwierdzić ich obecność w powietrzu.
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W okresie ciepłej jesieni, decyzja o wykonaniu zabiegu zależy od ustalenia terminu
nalotu pierwszych mszyc na młode oziminy (faza rozwojowa w skali BBCH 9-11). Ocenę
liczebności mszycy-czeremchowo zbożowej przeprowadzać należy przed wystąpieniem
pierwszych przymrozków. Obecność mszyc można stwierdzić nacinając roślinę przy
szyjce korzeniowej. W tym celu należy wykopać wraz z korzeniami w różnych punktach
pola po 25 roślin (pszenica, jęczmień) i nacinając rośliny należy liczyć wszystkie mszyce
zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy. Ogółem, w zależności od wielkości pola,
analizujemy od 100 do 150 roślin.

Fot. 26. Mszyce czeremchowo-zbożowe.

Wiosną, ocena liczebności mszyc na plantacjach zbóż, dla celów sygnalizacji,
powinna być prowadzona od fazy strzelania w źdźbło (skala BBCH 30). Mszyca
czeremchowo-zbożowa występuje najliczniej przed kłoszeniem lub w okresie
kłoszenia zbóż (faza rozwojowa w skali BBCH 49-59). Dla określenia liczebności
mszyc, w zależności od wielkości pola, analizować od 100 do 150 źdźbeł w kilku
punktach pola po 10 źdźbeł wybranych losowo.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Plantacje ozimin, które zostały wysiane we wrześniu należy zapobiegawczo
opryskać zaraz po stwierdzeniu pierwszych mszyc na wschodach. Zabiegi
zwalczania trzeba wykonywać też na wiosnę tj. po stwierdzeniu obecności
pierwszych mszyc na wszystkich gatunkach zbóż od fazy strzelania w źdźbło do fazy
przed kłoszeniem (skala BBCH 30-49). Próg szkodliwości - na 100 losowo
wybranych źdźbłach średnio 5 mszyc na 1 źdźbło.
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Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzać przed kłoszeniem się zbóż (faza rozwojowa
w skali BBCH 45-49). Źdźbła do analizy należy pobierać 2m od brzegu pola w kilku
punktach po 25 źdźbeł, ogółem od 100 do 150 źdźbeł, w zależności od wielkości pola.
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar. Źdźbła najlepiej wycinać u nasady korzenia albo delikatnie wyrywać żeby
mszyce nie pospadały. Następnie należy określić liczbę i procent opanowanych źdźbeł.

□ MSZYCA ZBOŻOWA
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W celu dokładnego stwierdzenia terminu wylęgu z jaj i związanego z tym
pojawienia się pierwszych mszyc na zbożach (bezskrzydłe) (fot. 27) należy rośliny
czerpakować (co najmniej 50 uderzeń czerpaka idąc po przekątnej pola) w spodziewanym terminie wystąpienia mszyc (od połowy maja). Czerpakowanie należy
powtarzać co 3-4 dni, aż do stwierdzenia pierwszych mszyc.
Od momentu stwierdzenia obecności mszyc dalsze obserwacje należy przeprowadzać już bezpośrednio na kłosach (fot. 28). Na wybranym gatunku zboża
należy pobierać cotygodniowo, próby do analizy aż do momentu załamania się
gradacji mszyc, tj. do żniw.

Fot. 27. Mszyca zbożowa.

Fot. 28. Mszyce na kłosach.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Okres wiosenno-letni: opryskiwanie zbóż należy przeprowadzać w okresie od pełni
kłoszenia do początku mlecznej dojrzałości ziarniaków (faza rozwojowa w skali
BBCH 51-73), po stwierdzeniu na 100 losowo wybranych źdźbłach 5 mszyc średnio
na 1 kłos.
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Okres jesienny: po stwierdzeniu nalotu pierwszych mszyc na zboża ozime
przeprowadzić profilaktyczne opryskiwanie w celu ich zwalczania, jako wektorów
chorób wirusowych.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzać w okresie po wykłoszeniu się zbóż (faza
rozwojowa w skali BBCH 59). Analizować można same kłosy. Mszyce są
nierównomiernie rozprzestrzenione w polu, wobec czego należy rozpocząć kontrolowanie kłosów 2m od brzegu pola. Z pola do 1ha analizować po 25 kłosów w różnych
losowo wybranych punktach, ogółem 100-150. W przypadku większej powierzchni pola
zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny ha. Z powierzchni pola ponad 5ha
pobierać próby po 25 kłosów z maksymalnie 10punktów. Kłosy należy analizować
delikatnie, tak żeby mszyce nie pospadały. Analiza polega na określeniu liczby
opanowanych źdźbeł.

■ PRYSZCZAREK ZBOŻOWIEC
Pryszczarek zbożowiec uszkadza wszystkie zboża, a także plantacje traw nasiennych
(fot. 29-30). Szkodliwym stadium rozwojowym pryszczarka zbożowca są larwy, których
żerowanie przyczynia się do zakłócenia wzrostu i rozwoju roślin. Rozwój pryszczarka
uzależniony jest od warunków termicznych i wilgotnościowych powietrza i gleby.

Fot. 29. Jaja pryszczarka zbożowca.

Fot. 30. Pryszczarek zbożowiec.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W rejonach szkodliwego występowania pryszczarka zbożowca, na których
w okresie jesieni stwierdza się większą liczebność zimujących larw, tj. około
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20szt./1m2 (południowe, południowo-wschodnie i północne rejony kraju) producenci
zbóż muszą przygotować się do właściwej sygnalizacji chemicznego zwalczania tego
szkodnika.
W tym celu należy: na przełomie maja i czerwca śledzić wyloty owadów dorosłych
(po kilka naczyń lub tablic w zależności od wielkości plantacji), odławiając muchówki
w naczyniach żółtych i na tablicach żółtych.
Sygnałem do przeprowadzenia zabiegu chemicznego może być również ocena
liczby jaj na liściach zbóż. W tym celu należy pobrać losowo w pięciu punktach pola
30 źdźbeł.
Jedną z metod ustalania terminu zwalczania może być również kryterium
fitofenologiczne pojawu muchówek. Wyloty owadów dorosłych zbiegają się
z początkiem kwitnienia rzepaku oraz pełnią kwitnienia jabłoni.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Najwłaściwszym momentem walki chemicznej z pryszczarkiem zbożowcem jest
okres najliczniejszego lotu szkodnika i początek składania jaj (maj i czerwiec).
Sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego jest stwierdzenie wzmożonego lotu
muchówek (powyżej 10 odłowionych owadów w jednym żółtym naczyniu lub
zwiększenie się o więcej niż 10 muchówek na jednej tablicy). Zabieg powinien być
wykonany nie później niż 6-8 dni po stwierdzeniu wzmożonego lotu szkodnika, gdy
rośliny są w fazie strzelania w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30-39).
Po upływie tego okresu dorosłe larwy wchodzą pod pochwy liściowe zbóż, gdzie
osłonięte są przed działaniem preparatu.
Stwierdzenie jaj na 25% lub więcej analizowanych źdźbeł lub stwierdzenie średnio
na zbożach ozimych 15 jaj na 1 źdźbło, a na jarych 5 jaj na źdźbło jest również
podstawą do wykonania zabiegu chemicznego.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzać w fazach od rozwoju ziarniaków (faza
rozwojowa w skali BBCH 71-77) do dojrzewania (faza rozwojowa w skali BBCH 8389). Ocena szkodliwości pryszczarka zbożowca polega na odchyleniu pochwy
liściowej i zaobserwowaniu na źdźbłach charakterystycznych uszkodzeń lub larw
tego szkodnika. Na plantacji należy analizować po 10 źdźbeł w różnych losowo
wybranych punktach pola, ogółem od 100-150 w zależności od wielkości pola. Na
plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny
hektar. Analiza polega na określeniu liczby uszkodzonych źdźbeł. Jeżeli na
uszkodzonych źdźbłach stwierdza się powyżej 15 charakterystycznych uszkodzeń
w kształcie siodełkowatej bruzdy długości 0,4-0,5cm najczęściej w III i IV międzywęźlu wówczas na tym terenie można przewidywać większą szkodliwość pryszczarka zbożowca w następnym sezonie wegetacyjnym.
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Ponadto ważnym elementem prognozowania szkodliwości pryszczarka zbożowca
jest jesienna lub wczesnowiosenna analiza gleby. Jeżeli podczas kontroli znajdzie
się na 1m2 gleby powyżej 20 larw można liczyć się z tym, że dana plantacja będzie
zagrożona w najbliższym sezonie wegetacyjnym.

■ MINIARKI
W Polsce na zbożach występuje kilkanaście gatunków miniarek, które lokalnie
mogą pojawiać się w dużej liczebności. Ich larwy, które są stadium szkodliwym,
żerują w tkance miękiszowej liści zbóż, powodując charakterystyczne uszkodzenia
(miny) (fot. 31-32). Liczne wystąpienie miniarek przyczynia się do znacznego
ograniczenia powierzchni asymilacyjnej liści. Larwy uszkadzają głównie liście
flagowe i podflagowe, co wpływa na pogorszenie się parametrów plonu, lokalnie
mogą powodować straty o znaczeniu gospodarczym.

Fot. 31. Mina z widoczną bobówką.

Fot. 32. Miny.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Najczęściej stosowaną metodą sygnalizacji jest kontrola liczebności owadów
dorosłych odławianych na żółte tablice lepowe. Tablice zawieszamy na palikach,
które umożliwiają stopniowe ich podnoszenie w miarę wzrostu roślin, tak aby
znajdowały się tuż nad łanem. Tablice ustawia się na plantacji w kilku losowo
wybranych miejscach i zmienia raz w tygodniu. Następnie oblicza się średnią liczbę
odłowionych na tablicach muchówek. Równocześnie należy prowadzić wizualną
ocenę rozwoju skrzypionek, odnotowując aktualnie występujące stadium, gdyż
z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że miniarki można zwalczać łącznie ze
skrzypionkami. Obecnie do zwalczania miniarek nie jest zarejestrowany żaden
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środek ochrony roślin, jednak według Zaleceń IOR – PIB preparaty stosowane
i zarejestrowane przeciwko skrzypionkom ograniczają ich liczebność.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Podstawą wyznaczenia terminów zabiegów są dynamika nalotu miniarek na
plantacje zbóż oraz kontrola rozwoju skrzypionek. Terminy wyznaczono według
następujących kryteriów:
 w okresie wyraźnego wzrostu liczebności odłowionych muchówek za pomocą
żółtych tablic i po stwierdzeniu chrząszczy oraz jaj skrzypionek - stwierdzenie
10–15 chrząszczy na 1m2 w uprawach pszenicy ozimej daje podstawę do
przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji,
 w okresie dalszego licznego lotu miniarek, gdy jednocześnie najstarsze larwy
skrzypionek osiągną wielkość około 2 mm,
 w przypadku spóźnionego nalotu miniarek, w okresie ich licznego lotu, gdy
jednocześnie najstarsze larwy skrzypionek osiągną wielkość około 4 mm
i stwierdzi się średnio 1–2 larw na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego
i żyta, lub 1 larwy na 2–3 źdźbłach jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej,
pszenżyta jarego i owsa.
Zwalczanie skrzypionek przeprowadza się w okresie, kiedy na plantacjach zbóż
obserwowane są larwy obu gatunków wielkości około 4mm z najwcześniej złożonych
jaj i jednocześnie następuje masowy wyląg larw z masowo składanych jaj. Oba
stadia rozwojowe występują jednocześnie i określają optymalny termin zwalczania.
Ocena szkodliwości
Obserwacje dotyczące szkodliwości miniarek przeprowadza na plantacjach zbóż
(BBCH - 61-69), kiedy liście są jeszcze zielone i wyraźnie widoczne są miny.
Analizuje się po 25 źdźbeł, wybranych losowo z różnych części pola, ogółem
w zależności od wielkości plantacji od 100 do 150 sztuk. Na plantacjach powyżej
2 ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny ha. Następnie oblicza
się liczbę i procent uszkodzonych źdźbeł.

■ NIEZMIARKA PASKOWANA
W Polsce niezmiarka paskowana występuje pospolicie. Co kilka lat pojawia się
masowo i wówczas powoduje duże straty w zasiewach, szczególnie zbóż jarych.
Najczęściej atakowana jest pszenica jara, pszenica ozima oraz jęczmień (fot. 33-34).
Uszkodzenia powodowane przez niezmiarkę paskowaną wpływają ujemnie na plon
ziarna i słomy.
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Fot. 33. Larwa niezmiarki zerujaca na
dokłosiu pszenicy jarej.

Fot. 34. Muchówka niezmiarka paskowana na
kłosie pszenicy jarej.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Konieczność wykonania zabiegu można określić na podstawie terminu wylotów
oraz przebiegu lotów muchówek niezmiarki paskowanej na gospodarzach zimowych
w fazie od krzewienia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 23–30). Jedną
z podstawowych metod pozwalająca na ustalenie terminu zabiegu jest ocena
liczebności szkodnika na podstawie odłowów czerpakiem entomologicznym. Odłowy
należy wykonywać 2–3 razy w tygodniu.
Termin i potrzebę zwalczania niezmiarki paskowanej najtrafniej można przewidzieć wykonując analizy źdźbeł na obecność jaj tego szkodnika (koniec krzewienia
– początek wzrostu źdźbła, pierwsze międzywęźle zaczyna się wydłużać, BBCH 29–
30). Należy pobrać 250 źdźbeł, po 25 kolejnych źdźbeł w rzędzie, w 10 wybranych
losowo miejscach. Źdźbeł nie można wyrywać, tylko wycinać, dokładnie obejrzeć
i policzyć jaja. Kontrole trzeba przeprowadzać trzy razy w tygodniu, w celu określenia
liczby jaj przypadających na 10 źdźbeł.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Podstawą do zaplanowania wykonania zabiegu jest stwierdzenie obecności
średnio 1 jaja (lub więcej) na 10 źdźbeł (koniec krzewienia – początek strzelania
w źdźbło, BBCH 29–31).
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W rejonach corocznego, licznego występowania niezmiarki paskowanej można
zalecać zwalczanie tego szkodnika w podanym wyżej terminie bez prowadzenia
analiz roślin na obecność jaj, gdy w roku poprzednim stwierdzono 10% i więcej
uszkodzonych źdźbeł.
Ocena szkodliwości
Analizujemy po 25 źdźbeł w kilku losowo wybranych punktach, ogółem
w zależności od wielkości pola od 100 do 150 źdźbeł. Na plantacjach powyżej 2 ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Analiza polega na
określeniu procentu uszkodzonych źdźbeł w okresie końca fazy kłoszenia i w fazie
kwitnienia (faza rozwojowa BBCH 59-69). Obserwacji nie należy wykonywać na
pasach brzeżnych.

■ PACIORNICA PSZENICZNA
Larwy paciornicy pszenicznej uszkadzają wszystkie gatunki zbóż (fot. 35), niektóre
trawy i perz, ale głównie pszenicę ozimą i jarą niszcząc kwiatki, pyłek i zawiązki
ziaren, powodując ich marszczenie i zasychanie, a często całkowitą płonność
kłosków. Uszkodzone nasiona tracą zdolność kiełkowania.
Sygnalizowanie zabiegów
ochronnych (prognozowanie
krótkoterminowe)
Jednym ze sposobów ustalania
terminów zabiegów chemicznych są
systematyczne odłowy w czasie kłoszenia się zbóż (BBCH 51–59) wykonywane za pomocą czerpaka.
Innym sposobem jest śledzenie (zaczynając na przełomie maja i czerwca)
lotu owadów dorosłych, odławiając je
w naczyniach żółtych lub na żółtych
tablicach chwytnych.
Fot. 35. Paciornica pszeniczna – larwa.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zwalczanie dorosłych muchówek paciornicy pszenicznej należy przeprowadzać
w okresie ich masowego lotu nad zbożami, co przypada w czasie kłoszenia się
pszenicy i żyta (BBCH 55–61).
51

SPIS TREŚCI

Stwierdzenie wiosną 80 larw lub kokonów na 200m2 gleby pobranej z głębokości
2–8cm jest sygnałem do wykonania zabiegu.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości przeprowadza się przed zejściem larw na zimowanie
(w okresie dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków, BBCH 77). Do analizy należy
pobrać po 25 kłosów w kilku losowo wybranych punktach pola, ogółem w zależności
od wielkości pola od 100 do 150 kłosów. Na plantacjach powyżej 2 ha należy
zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Analiza polega na określeniu procentu kłosów zasiedlonych przez larwy.
Na podstawie wyników tej analizy można opierać prognozowanie długoterminowe.
Jeśli w analizowanych kłosach stwierdza się średnio 15 larw na kłos (wartość
krytyczna) i więcej wówczas zagrożenie plantacji w roku następnym, w przypadku
dalszej uprawy zbóż na tym terenie, jest bardzo duże.

■ PRYSZCZAREK PSZENICZNIK
W wyniku żeru larw pryszczarka pszenicznego (fot. 36) część kłosków pozostaje
płonna, a powstałe ziarniaki są zdeformowane, lżejsze i zwykle na stronie grzbietowej
mają ciemniejsze wgłębienie wielkości żerującej w tym miejscu larwy. Uszkodzone
nasiona przeważnie nie kiełkują, a chleb wypieczony z takiej mąki jest gliniasty.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Jednym ze sposobów ustalania terminów
zabiegów chemicznych są systematyczne
odłowy w czasie kwitnienia zbóż (BBCH 61–
65) wykonywane za pomocą czerpaka.
Kolejnym sposobem wyznaczenia masowego lotu muchówek jest śledzenie ich lotu
od połowy czerwca, odławiając je w naczyniach żółtych lub za pomocą żółtych tablic
lepowych.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej
szkodliwości
Zwalczanie dorosłych muchówek należy
przeprowadzać w okresie ich masowego lotu
nad zbożami, co przypada w czasie kwitnienia pszenicy i żyta (BBCH 61– 65).
Fot. 36. Pryszczarek pszeniczny − larwa.
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Stwierdzenie wiosną 80 larw lub kokonów na 200m 2 gleby pobranej z głębokości
2-8cm jest sygnałem do wykonania zabiegu zwalczającego owady dorosłe.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości przeprowadza się przed zejściem larw na zimowanie
(w okresie dojrzałości woskowej ziarniaków, BBCH 83). Do analizy należy pobrać po
25 kłosów w kilku losowo wybranych punktach pola, ogółem w zależności od
wielkości pola od 100 do 150 kłosów. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć
liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Analiza polega na określeniu procentu
kłosów zasiedlonych przez larwy.
Na podstawie wyników tej analizy można opierać prognozowanie długoterminowe.
Jeśli w analizowanych kłosach stwierdza się średnio 5 larw na kłos (co jest wartością
krytyczną) i więcej wówczas zagrożenie plantacji w roku następnym, w przypadku
dalszej uprawy zbóż na tym terenie, jest bardzo duże.

■ ROLNICE
W warunkach Polski w uprawach roślin zbożowych, może występować wiele
gatunków rolnic, jednak szczególną rolę odgrywają dwa: rolnica zbożówka i rolnica
pszenicówka, a w mniejszym stopniu rolnica czopówka, rolnica gwoździówka i rolnica
tasiemka (fot 37).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Systematyczne monitorowanie nalotów
motyli na plantacje należy prowadzić od
początku maja. Najprostszym sposobem
ustalenia terminu lotu jest odławianie motyli
za pomocą pułapki świetlnej – samołówki
lub pułapek feromonowych. Jedną z metod
ustalenia terminu zabiegu chemicznego
przeciwko rolnicom może być także kryterium fitofenologiczne pojawienia się
motyli. Początek kwitnienia derenia świdwy
(Cornus sanguinea L.) zbiega się z wylotem osobników dorosłych rolnicy zbożówki.
Fot. 37. Rolnice-gąsienice.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Złowienie samołówką w ciągu 1-2 kolejnych dni więcej niż 1 motyla stanowi liczbę
krytyczną, która jest wyznacznikiem daty początku masowego pojawienia się motyli,
a po dodaniu 30–35 dni uzyskuje się optymalny termin zwalczania. Termin
wykonania zabiegu można też oprzeć na doświadczalnie wyznaczonej sumie ciepła
(501,1ºC) i sumie temperatur efektywnych (230,0–235,0ºC), uwzględniając wartość
średniego progu fizjologicznego wynoszącą 10,9ºC. Niewielkie opóźnienie zabiegu
o kilka dni nie zmniejsza skuteczności zwalczania rolnic.
Progiem ekonomicznej szkodliwości, przy którym zalecane jest wykonanie
zabiegu, jest również stwierdzenie występowania (według Zaleceń Ochrony Roślin
IOR – PIB) od 6 do 8 młodych gąsienic rolnic na 1m² w stadium L1 i L2.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy przeprowadzić po wschodach zbóż (w okresie od
kiełkowania do końca fazy krzewienia, BBCH 09–29), jesienią na zbożach ozimych,
a wiosną na jarych oraz w okresie wegetacji zbóż (od wzrostu pędu aż do strzelania
w źdźbło, BBCH 30–39). W zależności od powierzchni pola, liczba roślin
przeznaczonych do analizy powinna wynosić od 100 do 150, pobranych w różnych
punktach po 25 roślin w rzędzie. Na plantacjach powyżej 2 ha należy zwiększyć
liczbę punktów o 1 na każdy następny ha. Następnie należy obliczyć procent
uszkodzonych roślin.

■ SKOCZEK SZEŚCIOREK
Skoczek sześciorek jest rodzimym gatunkiem, pospolitym w różnych, przeważnie
ruderalnych terenach (fot 38). Jest polifagiem
o szerokim wachlarzu roślin żywicielskich,
który szczególnie upodobał sobie uprawy
zbóż i traw. Występuje również na innych
roślinach rolniczych, warzywach, ziołach oraz
na niektórych roślinach ozdobnych.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Skoczek sześciorek jest owadem bardzo
płochliwym i zwylke zanim zostanie zauważony odlatuje lub szuka schronienia na powierzchni gleby. Do odłowu owadów należy
wykorzystać czerpak entomologiczny.
Fot. 38. Skoczek sześciorek − forma typowa.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabiegi zwalczania skoczka sześiorka należy wykonać tuż przed lub w czasie, gdy
szkodnik pojawia się w maksymalnej liczebności, co obserwowane jest w fazie od
strzelania w źdźbło do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69).
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości przeprowadza się na zbożach ozimych w okresie jesieni, na
młodych wyrośniętych roślinach. Wielkość poniesionych szkód ocenia się głównie na
brzegu pola w odległości nie większej niż 3m od skraju pola, gdyż brzeżne rośliny
z reguły szybciej i wcześniej są atakowane przez tego szkodnika. Na każdym brzegu
pola należy wybrać po dwa punkty oddalone od siebie proporcjonalnie w zależności
od szerokości pola. W każdym punkcie należy analizować 25 roślin. Następnie
oblicza się procent uszkodzonych roślin.

SZKODNIKI KUKURYDZY

■ PLONIARKA ZBOŻÓWKA
Ploniarka zbożówka jest poważnym szkodnikiem kukurydzy, zbóż oraz traw (fot.
39-40). Występuje na terenie całego kraju. Szkodliwość ploniarki rośnie w związku
z ociepleniem klimatu i wczesnym siewem ozimin.

Fot. 39. Ploniarka zbożówka − larwa.

Fot. 40. Ploniarka zbożówka − muchówka.

55

SPIS TREŚCI

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Jedną z podstawowych metod ustalania terminu zabiegu jest ocena liczebności
szkodnika na podstawie odłowów czerpakiem. Odłowy należy wykonywać dwa – trzy
razy w tygodniu. Termin i potrzebę zwalczania ploniarki zbożówki na kukurydzy
najtrafniej można przewidzieć wykonując analizy prób roślin (siewek) na obecność jaj
tego szkodnika.
W tym celu należy pobrać 50 roślin, po 5 kolejnych roślin w rzędzie, w 10 wybranych losowo miejscach. Roślin nie należy chwytać rękami i wyrywać, ponieważ jaja
znajdujące się na zawiązkach łodyg są łatwo strącane, a siewki ulegają zniszczeniu.
Kontrole należy przeprowadzać trzy razy w tygodniu (od wschodów roślin do
początku rozwoju trzeciego liścia).
Kryterium fitofenologicznym do rozpoczęcia kontroli lotów muchówek ploniarki
zbożówki na gospodarzach zimowych jest zakwitanie mniszka pospolitego
(Taraxacum officinale).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Podstawą do zaplanowania zwalczania szkodnika insektycydem, jest stwierdzenie
obecności średnio 5 (lub więcej) jaj na 10 roślin. Termin zabiegu powinien przypadać
w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (faza rozwojowa w skali BBCH 13),
najwcześniej w czasie pojawiania się trzeciego liścia, a najpóźniej. Gdy długość
blaszki tego liścia będzie równa długości drugiego liścia.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy wykonywać na plantacjach kukurydzy z przeznaczeniem na
ziarno i na zielonkę, kiedy rośliny są w stadium 4-7 liści (faza rozwojowa w skali
BBCH 14-17).
Do analizy pobiera się rośliny w kilku losowo wybranych punktach po 25 roślin,
ogółem w zależności od wielkości pola od 100 do 150 roślin. Na plantacjach powyżej
2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Obserwacji nie
należy wykonywać na pasach brzeżnych. Analiza polega na określeniu liczby
uszkodzonych roślin.

■ OMACNICA PROSOWIANKA
Omacnica prosowianka to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce (fot. 4143). Żerowanie gąsienic przyczynia się do bezpośrednich strat w plonach ziarna.
Ponadto, dodatkowe ubytki związane są z pośrednią szkodliwością gąsienic,
polegają na zwiększaniu podatności uszkodzonych roślin na porażenie przez
sprawców chorób, które obniżają wysokość oraz jakość plonu.
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Fot. 41. Omacnica prosowianka – jaja.

Fot. 42. Omacnica prosowianka − gąsienica.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Odłowy motyli na pułapki feromonowe lub
świetlne to jedna z metod pozwalających na ustalenie początku nalotów omacnicy prosowianki. Od
drugiej dekady czerwca pułapki należy umieścić
w kilku losowo wybranych miejscach plantacji, tak
aby elementy odławiające (pojemnik z feromonem,
źródło światła) znajdowały się ponad wierzchołkami roślin. Na 1ha uprawy kukurydzy zaleca się
co najmniej jedną pułapkę.
Dokładniejszą metodą ustalenia terminu zwalczania omacnicy prosowianki jest analiza na obecność złóż jaj szkodnika. Polega ona na liczeniu
Fot. 43. Omacnica prosowianka
złóż jaj, na 25 kolejnych roślinach w losowo
− motyl.
wybranych miejscach plantacji, w zależności od
wielkości plantacji od 100-150 roślin. Analizę należy prowadzić od drugiej połowy
czerwca co najmniej dwa razy w tygodniu, w czasie gdy rośliny kukurydzy znajdują
się w fazie rozwijania wiech (faza rozwojowa w skali BBCH 51-59).
Najprostszym sposobem ustalenia terminu zwalczania omacnicy prosowianki jest
metoda „na fazę rozwojową roślin”, która zakłada wykonanie zabiegu w czasie, gdy
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rośliny znajdują się w fazach: od „wiecha całkowicie widoczna” do „widoczne pręciki
w kłoskach środkowej części wiechy” (faza rozwojowa w skali BBCH 59-61).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Termin zabiegów (opryskiwania, introdukcji) powinien przypadać w okresie
rozwijania się wiech, ale przed pyleniem (faza rozwojowa w skali BBCH 51–61).
W tym okresie należy przeprowadzać obserwacje polowe:
 przy stwierdzeniu 15% roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 30-40%
w uprawie na CCM i kiszonkę należy uwzględnić potrzebę zwalczania
szkodnika w roku przyszłym,
 w rejonach corocznego, licznego występowania szkodnika stwierdzenie
pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu
7-10 dni pierwszej introdukcji entomofaga lub opryskiwania roślin insektycydem,
 w rejonach mniejszej liczebności szkodnika interwencyjne zwalczanie należy
rozpocząć wówczas, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej
szkodliwości wynoszący 6-8 złóż jaj na 100 roślin,
 w przypadku opóźnienia terminu zabiegu, do fazy zasychania znamion, spada
skuteczność zwalczania szkodnika o ok. 20%.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy wykonywać na plantacjach kukurydzy z przeznaczeniem na
ziarno i na zielonkę, kiedy rośliny są w fazie pełnej dojrzałości woskowej ziarniaków
(faza rozwojowa w skali BBCH 85). Aby wyliczyć średni procent roślin uszkodzonych
przez gąsienice należy w losowo wybranych punktach plantacji poddać dokładnym
oględzinom od 100-150 roślin, po 25 kolejnych roślin w rzędzie, w każdym punkcie.
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o dwa na każdy
następny hektar. Obserwacji nie należy wykonywać na pasach brzeżnych.

■ STONKA KUKURYDZIANA
Stonka kukurydziana jest coraz powszechniej występującym w kraju szkodnikiem
kukurydzy (fot. 44-45). Od roku 2014 stonka kukurydziana nie podlega obowiązkowemu zwalczaniu. Jej rozprzestrzenianiu się zapobiega właściwe zmianowanie,
agrotechnika i zwalczanie chrząszczy (aktualnie brak preparatów na larwy
szkodnika).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Odłowy samców na pułapki feromonowe to jedna z metod pozwalających
stwierdzić obecność chrząszczy stonki kukurydzianej. Od trzeciej dekady czerwca
należy umieścić pułapki w kilku miejscach plantacji (najlepiej w pasach brzeżnych).
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Ponadto do odłowów chrząszczy można stosować żółte tablice lepowe, które należy
sprawdzać od lipca do października w odstępach 7-10 dniowych.
Pomocniczą metodą w ustaleniu obecności stonki kukurydzianej są lustracje
roślin, w celu stwierdzenia występowania szkodnika i/lub uszkodzeń jakie powoduje.
Dokładnym oględzinom należy poddawać po kilkanaście, kilkadziesiąt roślin
w rzędzie, w 4-5 miejscach plantacji, zwracając szczególna uwagę na strefę wokół
korzeni, kolb oraz wiech. Obserwacje należy prowadzić od początku wegetacji.

Fot. 44. Stonka kukurydziana − larwy.

Fot. 45. Stonka kukurydziana − chrząszcz.

Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Metoda chemiczna, aktualnie skierowana jest jedynie przeciwko chrząszczom.
Pierwszy zabieg należy wykonać w okresie od drugiej połowy lipca do połowy
sierpnia, drugi, jeżeli będzie konieczny – 7–14 dni później.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy przeprowadzić pod koniec lipca i w sierpniu.
Dokładnym oględzinom należy poddać po 50 kolejnych roślin w rzędzie, w różnych
losowo wybranych miejscach plantacji, ogółem minimum 200 roślin. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Należy
określić procent uszkodzonych roślin w stosunku do analizowanych.
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■ MSZYCE NA KUKURYDZY
Na kukurydzy dominują dwa gatunki różnodomne − mszyca czeremchowo-zbożowa oraz mszyca różano-trawowa (fot. 46), które mają największe znaczenie
gospodarcze. Ponadto lokalnie na plantacjach mogą występować także inne gatunki:
jednodomne - mszyca zbożowa oraz mszyca kukurydziana.

Fot. 46. Mszyca różano-trawowa.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Konieczność wykonania zabiegu ocenia się na podstawie oceny zasiedlenia roślin
przez mszyce. Po ruszeniu wegetacji należy prowadzić systematyczne obserwacje
zmian liczebności szkodnika, które powinno się kontynuować, co najmniej do połowy
sierpnia. W celu ustalenia średniej liczby mszyc na roślinę należy w odstępach 7-10
dniowych prowadzić obserwacje roślin, przeglądając początkowo (do okresu
wiechowania BBCH 59) dwadzieścia, a następnie dziesięć losowo wybranych roślin
z plantacji, dla stwierdzenia liczby żywych osobników (na wszystkich nadziemnych
organach kukurydzy).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Stwierdzenie obecności 300 lub więcej osobników na roślinę stanowi podstawę do
zaplanowania wykonania interwencyjnego zwalczania szkodnika. Termin zabiegu
powinien przypadać w okresie od fazy rozwijania przez rośliny trzeciego liścia do
fazy, gdy rozwój ziarniaków dobiega końca (faza rozwojowa w skali BBCH 13-79).
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W początkowym okresie wegetacji kukurydzy liczebność mszyc może ograniczać
przedsiewne zaprawianie ziarniaków (BBCH 00), natomiast w późniejszym okresie
zabiegi wykonywane przeciwko innym szkodnikom.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy wykonywać na plantacjach kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i na zielonkę. Dokładnym oględzinom należy poddać po
50 kolejnych roślin w rzędzie, w różnych losowo wybranych miejscach plantacji,
ogółem minimum 200 roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów o dwa na każdy następny hektar. Wynikiem analizy jest określenie procentu
opanowanych roślin w stosunku do analizowanych.
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