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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 oraz 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.
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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 z wyprzedzeniem kilku miesięcy, a nawet roku, czy też 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
6
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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.
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Opracowanie prognozy krótkoterminowej dla ustalenia optymalnego terminu
zwalczania chorób i szkodników wymaga wiedzy dotyczącej:
 fenologii obiektu prognozowanego;
 wartości danych meteorologicznych obejmujących wszystkie czynniki klimatyczne, które mają wpływ na pojaw i rozwój obiektu (temperatura powietrza,
gleby, wilgotność powietrza, opady, zachmurzenie, czasokres utrzymywania się
wilgotności na roślinie, sumy temperatur efektywnych itp.);
 fenologii rośliny, będącej gospodarzem prognozowanego obiektu lub określonych roślin wskaźnikowych dziko rosnących;
 sposobów ochrony roślin, środków ochrony roślin i dawek itp..

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

►Prognoza długoterminowa
Przewidywanie, na podstawie obserwacji przeprowadzanych przez szereg lat,
gdzie i w jakim nasileniu pojawi się choroba lub jaka będzie liczebność szkodnika
oraz na jakich roślinach uprawnych wystąpi jest prognozowaniem długoterminowym.
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 także 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.
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.
9

SPIS TREŚCI

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 przeprowadzać już
w trzecim okresie krzywej wahań liczebności gatunku – jawnego narastania liczebności populacji, a w ostateczności zaraz na początku okresu szczytu gradacji.
Inną metodą przewidywania szczytu gradacji jest kontrola gęstości uszkodzenia
roślin przez określony gatunek fitofaga. Gęstość uszkodzenia roślin jest ściśle
związana z liczebnością populacji. Ujawnia się tu duże znaczenie ogólnokrajowego
monitorowania oceny szkodliwości agrofagów i wykorzystanie wyników w prognozowaniu długoterminowym.
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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 jej porażenie lub
uszkodzenie. Do identyfikacji objawów choroby lub określonych stadiów rozwojowych
szkodnika w prognozowaniu krótkoterminowym służą obserwacje bezpośrednie,
których 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 zabiegu. Obserwacje są też punktem wyjściowym do opracowania prognozy
długoterminowej dla fitofagów owadzich. Takie obserwacje nie wymagają stosowania
jakichkolwiek aparatów czy urządzeń.

►Analiza gleby
Na polu o wielkości do 1ha wykopuje się 32 doły (25x25cm, głębokość 30 cm)
w losowo wybranych punktach pola. 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 dwa
doły na każdy następny hektar. Następnie oblicza się liczbę owadów przypadających
na 1 m2 pola.

►Lustracja roślin
Na polu o wielkości do 1 ha lub użytku zielonego kontroluje się rośliny w pięciu
losowo wybranych punktach (minimum 25 roślin, można analizować więcej), lub
rośliny rosnące na 1 metrze bieżącym rzędu, lub na 1 m2. 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 6 punktach (5 punktów + 1),
w przypadku 3 ha w 7 punktach (5 punktów + 2) itd..
W przypadku szkodników oblicza się liczbę owadów przypadających na 25 np.
roślin (lub więcej), 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 łuszczyny, albo pąki kwiatowe itp..
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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.
Czerpak entomologiczny (fot. 1) jest najprostszą pułapką. Służy do odławiania
drobnej entomofauny na różnych uprawach rolnych. Składa się z metalowej obręczy
składanej lub jednolitej, worka płóciennego i rękojeści. Worek zwęża się ku dołowi.
Dno worka powinno być zaokrąglone. 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 jedną próbę wynosi 25 razy. Można też strząsać wszystkie fitofagi
ręką do czerpaka z określonej liczby roślin (np. z 10 roślin rzepaku).

Fot. 1. Czerpak entomologiczny.
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Czerpakowanie lub strząsanie owadów wykonuje się w pasach brzeżnych pola
w minimum 5 dowolnie wybranych punktach (im więcej punktów tym dokładniejsza
obserwacja). Każdą próbę analizuje się oddzielnie. W warunkach polowych najpierw
wybieramy gatunki najbardziej ruchliwe, stopniowo przechodząc do owadów mniej
ruchliwych. Złowione owady można także umieścić w naczyniu szklanym 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.
Czerpak entomologiczny stosowany jest w monitoringu liczebności np. chowacza
brukwiaczka, chowacza granatka czy pryszczarka kapustnika.
Naczynia żółte (fot. 2) stosowane są w celu odławiania owadów. Są to naczynia
barwy żółtej z małymi otworkami w pobliżu krawędzi. Żółte naczynia wypełnia się
wodą, z dodatkiem kilku kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe
i ustawia około 20 m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola. Na dużej powierzchni
pola, naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola, zawsze na wysokości
wierzchołków roślin, a w miarę wzrostu należy regulować wysokość ich umiejscowienia.

Fot. 2. Naczynie żółte, fot. B. Wielkopolan.

Kontrola naczyń powinna się odbywać regularnie (minimum dwa razy w tygodniu,
najlepiej codziennie) o tej samej porze dnia np. w południe. Podczas kontroli należy
policzyć i odnotować złowione gatunki owadów, i usunąć je z pojemnika. Małe otwory
w pobliżu krawędzi pojemników zapobiegają przelewaniu się wody wraz z odłowionymi owadami, a dodanie kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe,
zmniejsza możliwość ucieczki odławianych fitofagów.
Jest to najlepszy sposób monitorowania nalotów i aktywności chrząszczy.
13
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Samołówki świetlne (fot. 3). 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, znajdują się 3 aluminiowe płytki, które w dolnej części obejmuje lejek. Na
dolnym brzegu lejka umocowany jest pojemnik z zamknięciem (z wyciętym otworem
odpowiadającym średnicy dolnego otworu lejka) do przetrzymywania odławianych
motyli. Długość odłowów reguluje zegar czasowy. Samołówki zawiesza się na
wysokości 1,4m.

Fot. 3. Samołówka świetlna.

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. Odłowione osobniki analizuje się
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 z odległości około
400-500 m. Samołówki świetlne stosowane są do kontroli lotu i liczebności np. rolnic.
Pułapki feromonowe 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
(fot. 4), do której owady wabione są przez umieszczony w niej dyspenser
z feromonem płciowym. Dyspenser znajduje się na wymiennej podłodze, pokrytej
nieschnącym klejem, do której przyklejają się zwabione osobniki jednego gatunku.
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Pułapka FUNEL (fot. 5) budową przypomina samołówkę świetlną, a rolę wabiącą
zamiast światła spełnia dyspenser z feromonem płciowym.

Fot. 4. Pułapka feromonowa typu DELTA

Fot. 5. Pułapka feromonowa
typu FUNEL

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.
Pułapki feromonowe można zastosować do monitorowania lotu i liczebności motyli
rolnic.
Aspirator Johnsona (fot. 6) składa się z metalowego lub plastikowego tubusa
wbudowanego w szczelną kabinę z drzwiami. Na górze tubus zakończony jest siatką,
która zapobiega 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.
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 80 km, dużego znaczenia nabiera idea tworzenia sieci
aspiratorów obejmujących swym zasięgiem coraz większy obszar. Ma to ogromne
15
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znaczenie dla wczesnej sygnalizacji mszyc, zwłaszcza tych gatunków, które
odpowiedzialne są za przenoszenie wirusów chorobotwórczych na różne uprawy.

Fot. 6. Aspirator Johnsona.

Gromadzenie wieloletnich danych o przebiegu migracji mszyc pozwala na
opracowanie gradacji różnych gatunków mszyc. Aspirator Johnsona należy włączyć
na początku wiosny na minimum 3 godziny w ciągu dnia np. od 10 oo do 13oo lub
dowolnie dłużej np. od 7oo do 22oo. Pojemniki wymienia się raz na dobę z odłowionymi owadami. Określa się gatunki mszyc oraz ich liczbę.
Łapacze zarodników (fot. 7), 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
obecności i stężenia np. zarodników workowych suchej zgnilizny kapustnych.

Fot. 7. Łapacz zarodników.
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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 wykorzystaniu 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 SPEC (System Prognozowania Epidemii
Chorób), który działa od 2004 roku z inicjatywy IGR-PAN i firmy DuPont. Jest to
system prognozowania zagrożenia rzepaku przez suchą zgniliznę kapustnych.

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.
1

IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

17

SPIS TREŚCI

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

►Metoda oceny szkodliwości
Na plantacjach roślin uprawnych analizuje się w zależności od wielkości pola
i gatunku agrofaga od 100 do 150 roślin, pobieranych po 25 sztuk lub, liści, korzeni,
łuszczyn 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, czy innych części rośliny w zależności od specyfiki
szkodliwości danego agrofaga. Zebrane dane dotyczące szkodliwości agrofagów na
przestrzeni wielu latach są przydatne do analiz statystycznych i przewidywania
gradacji szkodników.

4. Metody ograniczające występowanie agrofagów rzepaku
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 dostępnych metod ochrony o jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska.
Zwykle jest to połączenie kilku metod, które pojedynczo nie dałyby zadowalającego
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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, bez zastosowania odpowiedniej agrotechniki, czy
wykonania zabiegów w odpowiednim terminie, nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu końcowego w postaci wysokiego plonu.
W ochronie upraw przed chorobami i szkodnikami stosuje się różne metody:
agrotechniczne, biologiczne, hodowlane, chemiczne oraz ich integrowanie.

►Metody agrotechniczne
Właściwie i terminowo przeprowadzone wszelkie zabiegi agrotechniczne
gwarantują prawidłowy rozwój roślin uprawnych. Przede wszystkim poprawiają
warunki rozwoju i wzrostu roślin, a silne i dobrze wykształcone rośliny, nawet po
kontakcie z patogenem są mniej narażone na opanowanie przez choroby. Bardzo
ważną zaletą metod agrotechnicznych jest fakt, że poza kosztami prawidłowo wykonanych zabiegów, które i tak wymagają realizacji, nie pociągają za sobą dodatkowych nakładów. Wśród metod agrotechnicznych wyróżnić możemy:
 wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę roślin,
 odpowiednie przygotowanie pola,
 właściwie stosowany płodozmian,
 regulację odczynu gleby,
 prawidłowe nawożenie,
 dobór właściwego materiału siewnego,
 zaprawianie materiału siewnego,
 właściwy termin i gęstość siewu,
 niszczenie chwastów oraz
 odpowiedni termin zbioru.
Wybór odpowiedniego stanowiska ma bardzo istotne znaczenie dla powodzenia
uprawy. 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 dla rozwoju i wzrostu roślin, np.
wczesny groch oraz koniczyna czerwona. 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 jest ważnym elementem prawidłowej
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agrotechniki. Duży wpływ na zdrowotność roślin ma właściwy termin, gęstość
i głębokość siewu. Zaprawianie nasion, przy niektórych patogenach, np. zgorzel
siewek czy mączniak rzekomy roślin kapustnych są aktualnie jedyną formą
chemicznej ochrony. Właściwy termin zbioru ma także istotny wpływ na uzyskanie
zadowalającego plonu.

►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, lub zniechęcają szkodniki do żerowania
bądź osłabiają lub uniemożliwiają ich rozwój oraz, stosowanie semiozwiązków2,
które modyfikują aktywność niektórych szkodników. W uprawach polowych, ze
względu na specyficzne, zmienne i nie zawsze korzystne warunki meteorologiczne,
wykorzystanie metod biologicznych jest utrudnione. W warunkach polowych dużą
przydatność wykazują środki zawierające bakterie, głównie owadobójcze Bacillus
thurigensis ssp. kurstaki, przeciwko szkodnikom z rzędu motyli B. thurigensis ssp.
Tenebroides oraz środki oparte na Pseudomonas chlororapis (stosowane do
zaprawiania nasion) i na Bacillus subtilis (stosowane przeciwko chorobom
grzybowym na liściach roślin uprawnych).

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

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

►Metody chemiczne
Wśród wszystkich znanych obecnie metod ochrony roślin przed agrofagami
najbardziej rozpowszechnioną w praktyce jest metoda chemiczna. Metoda chemiczna jest obecnie i będzie jeszcze przez wiele najbliższych lat podstawą
w ochronie upraw, ale jej stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Ochrona roślin jest tą szczególną dziedziną praktyki rolniczej, w której należy
podejmować szereg decyzji i wyborów, od których zależy nie tylko skuteczność
i efekt ekonomiczny zabiegu, ale także bezpieczeństwo człowieka oraz środowiska.
Przy wyborze środka ochrony roślin (poza jego przydatnością do danej uprawy
i zwalczanego agrofaga) powinno kierować się kilkoma ważnymi zasadami, takimi
jak: niska jego toksyczność dla ludzi i zwierząt, znikome ryzyko niepożądanych
skutków ubocznych, szybkość rozkładania się i niewielkie jego ilości (pozostałości)
w środowisku, selektywność i minimalne ryzyko uodpornienia się niego 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 swą skuteczność.

5. Najważniejsze choroby rzepaku
Do najważniejszych chorób rzepaku należą: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, kiła kapusty, zgorzel siewek, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza roślin kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, mączniak
rzekomy roślin kapustnych, werticilioza.
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Tabela 1.
Znaczenie gospodarcze chorób rzepaku ozimego
w Polsce.
Znaczenie gospodarcze

Choroba

dziś

w przyszłości

++

++

+++

+++

+++

+++

Czerń krzyżowych
Szara pleśń

++

++

++

+

Cylindrosporioza roślin kapustnych
Mączniak rzekomy roślin kapustnych

+

+

+

+

Mącznik prawdziwy roślin kapustnych

+

+

+++

+++

(lokalnie)

(lokalnie)

+

+

Zgorzel siewek
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa

Kiła kapusty
Werticilioza

+ choroba o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
++ choroba ważna,
+++ choroba bardzo ważna.

■ ZGORZEL SIEWEK
Choroba ta dotyka kiełkujące nasiona, wschodzące rośliny oraz rośliny w fazie
tworzenia pierwszych liści. Porażone kiełki nasion brunatnieją i zamierają, co
skutkuje brakiem wschodów roślin. Objawem powschodowej zgorzeli są ciemne
plamy na podziemnej części siewki, następnie jej uwiąd i zamieranie. Ponadto szyjka
korzeniowa młodych roślin czernieje i przewęża się.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Profilaktyczne zaprawianie nasion przed siewem.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości zgorzeli siewek, należy przeprowadzić w fazie 1-2 liści (faza
rozwojowa BBCH 11-12). Z 4-6 losowo wybranych miejsc pola, pobiera się po 25
roślin. Na plantacjach powyżej 2ha, należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Dokonuje się oceny procentu roślin z przewężonymi szyjkami
korzeniowymi lub siewek z uwiądem albo z brunatnymi korzeniami.
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■ SUCHA ZGNILIZNA ROŚLIN KAPUSTNYCH
Sprawcy suchej zgnilizny kapustnych infekują liście, łodygi oraz łuszczyny
w miejscach uszkodzeń lub poprzez aparaty szparkowe. Na porażonych siewkach
dochodzi do przewężenia szyjki korzeniowej lub części korzenia, co prowadzi do
zahamowania wzrostu roślin, zgorzeli, niekiedy do ich osłabienia czy zamierania.
Główne objawy tej choroby to plamy występujące jesienią na liścieniach i liściach
natomiast wiosną na liściach, szyjkach korzeniowych, łodygach i łuszczynach
rzepaku. Choroba ta prowadzi do wylegania, łatwego łamania podstawy łodygi,
przedwczesnego żółknięcia i zamierania roślin. (Fot. 10-11).

Fot. 10. Sucha zgnilizna roślin kapustnych, fot. B. Wielkopolan.

Fot. 11. Sucha zgnilizna, fot. M.Korbas.
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Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Kontrolę pól należy prowadzić kilkukrotnie tj.:
 jesienią w fazie 2-8 liści (faza rozwojowa BBCH 12-18),
 wiosną zaraz po ruszeniu wegetacji rzepaku ozimego, w fazie formowania
łodygi (faza rozwojowa BBCH 31-39).
W różnych punktach pola pobiera się losowo po 25 roślin, w zależności od
wielkości pola 100 do 150 sztuk. Następnie określa się liczbę roślin z pierwszymi
objawami choroby, jesienią - na liściach w postaci jasnobrązowych plam z piknidiami
na powierzchni, natomiast wiosną - także na podstawie łodygi, w postaci brunatnych
zmian chorobowych na szyjce korzeniowej. Po stwierdzeniu progu szkodliwości
zaleca się wykonanie zabiegu.
Decyzję o zwalczaniu chemicznym można podjąć opierając się na dokładnej
i częstej lustracji plantacji oraz dobrej znajomości symptomów porażenia przez
sprawców suchej zgnilizny kapustnych zwłaszcza, gdy występują korzystne warunki
do rozwoju tych grzybów tj. dodatnia temperatura powietrza (powyżej 5°C), obecność
wody w postaci deszczu, rosy lub mgły.
Monitoring uwalniania się zarodników workowych (askospor) grzybów
Leptosphaeria spp. z owocników (pseudotecjów) powstałych na resztkach pożniwnych, może być pomocny w ustaleniu terminu zabiegu. Ilość zarodników workowych
w powietrzu ocenia się za pomocą urządzeń wychwytujących np. pułapka Burkarda.
Po stwierdzeniu w powietrzu wysokiej ilości askospor (zarodniki), należy wykonać
zabieg, zwłaszcza, gdy utrzymują się dogodne warunki do infekcji.
Sprawcę suchej zgnilizny kapustnych należy zwalczać przede wszystkim jesienią.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Istotne jest zaprawianie nasion przed siewem. Zabieg jesienny wykonywany jest
najczęściej w fazie 4-8 liści (faza rozwojowa BBCH 14-18), natomiast zabieg
wiosenny w momencie ruszenia wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza
rozwojowa BBCH 31-39). Zabieg wykonuje się w oparciu o próg szkodliwości tj., gdy
zaobserwowano na 15-20% roślinach jesienią oraz na 10-15% roślinach wiosną
pierwsze objawy tej choroby.
Ocena szkodliwości
Jesienią należy analizować w 4-6 losowo wybranych punktach po 25 roślin, gdy
rzepak znajduje się w fazie 3-9 liści (BBCH 13-19). Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Oblicza się procent
roślin porażonych.
W okresie dojrzewania łuszczyn należy pobrać, co najmniej 25 losowo wybranych
roślin (faza rozwojowa BBCH 81-85), w 4-6 różnych punktach pola, na plantacjach
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powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Ogółem
należy pobrać od 100 do 150 roślin i określić procent ich porażenia.

■ ZGNILIZNA TWARDZIKOWA
Zgnilizna trawdzikowa jest powodowana przez
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Infekcja
rozpoczyna się najczęściej przy nasadzie ogonków
liściowych, w miejscach odgałęzień lub uszkodzeń
(miejsca gromadzenia płatków kwiatowych).
Grzybnia przerasta tkanki łodygi, aż do rdzenia
i wkrótce wytwarza organy przetrwalnikowe –
skleroty. Patogen ten w postaci sklerot może
przetrwać w glebie przez okres 7-10 lat. (Fot. 12).
Na łodygach powstają białoszare, niekiedy koncentryczne plamy, obejmujące całość lub część
obwodu pędu. Porażone łodygi bieleją, całe rośliny
żółkną i zamierają.
Na liściach objawy są trudne do rozpoznania.
Porażone łuszczyny, wypełnione są białą grzybnią,
a pomiędzy nasionami mogą znajdować się małe
kuliste skleroty podobne do nasion rzepaku.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)

Fot. 12. Zgnilizna twardzikowa,
fot. M.Korbas.

Plantacje rzepaku należy systematycznie kontrolować od początku kwitnienia rzepaku. Zaobserwowanie pierwszych objawów porażenia
świadczy o zagrożeniu plantacji, ponieważ grzyb
przez pewien okres czasu rozwija się w tkankach,
w sposób utajony. Należy sprawdzić po 25 roślin,
wybranych losowo w 4-6 różnych punktach pola,
w zależności od wielkości pola od 100-150 sztuk.
Następnie określa się liczbę roślin z objawami
choroby (obecność białoszarych plam na łodygach). Zaleca się również śledzenie warunków
meteorologicznych, głównie temperatury i wilgotności oraz historii pola.
Zagrożenie plantacji rzepaku ze strony
Sclerotinia sclerotiorum można też ocenić dzięki
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,,testowi płatkowemu” (czas kwitnienia rzepaku). Z losowo wybranych roślin pobiera
się kwiatostany. Płatki wykłada się na specjalną pożywkę a po 3-4 dniach uzyskuje
się wynik (wynik dodatni − zmiana zabarwienia pożywki, przez produkowany przez
Sclerotina sclerotiorum kwas szczawiowy).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg należy wykonać w okresie kwitnienia (od początku do pełni kwitnienia
rzepaku – faza rozwojowa BBCH 61-65). Optymalnym terminem zwalczania jest faza
opadania pierwszych płatków kwiatowych (50% kwiatów na głównym kwiatostanie
jest otwartych, faza rozwojowa − BBCH 65). Zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj., gdy na danej plantacji zaobserwowano 1% porażonych roślin, lub gdy brak symptomów porażenia, obecność sklerot
z apotecjami grzyba 1-5 szt./m² (początek kwitnienia rzepaku). Zaobserwowanie
sklerot na powierzchni gleby jest bardzo trudne, ze względu na ich ciemny kolor
i niewielki rozmiar.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn (faza rozwojowa BBCH 81-85). Ocenia się 25 roślin losowo wybranych w 4-6 różnych punktach
pola, ogółem w zależności od wielkości pola od 100 do 150 roślin. Przy większym
areale pola (powyżej 2ha) należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar.
Określa się procent porażonych roślin przez sprawcę choroby. Rośliny dotknięte tą
chorobą najczęściej przedwcześnie zasychają, mają pobielałe łodygi, a po ich
przecięciu wewnątrz obserwuje się czarne przetrwalniki sprawcy choroby − skleroty.

■ CZERŃ KRZYŻOWYCH
Czerń krzyżowych jest powodowana przez grzyby z rodzaju Alternaria. Choroba
może się rozwijać we wszystkich fazach wzrostu rzepaku. Pierwotnym źródłem
infekcji są nasiona, resztki pożniwne, chwasty i samosiewy rzepaku.
Objawy chorobowe widoczne są w postaci ciemnych, smugowatych plamek na
liścieniach i hipokotylu. Przy silnym porażeniu roślin mogą powodować zgorzele
przed- i powschodowe. Przy silnym nasileniu choroby porażone łuszczyny zasychają
przedwcześnie i pękają, a nasiona wysypują się. Czerń krzyżowych może
występować przez cały okres rozwoju rzepaku, przy czym największe szkody
powoduje podczas kwitnienia oraz tworzenia i dojrzewania łuszczyn. (Fot. 13-17).
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Fot. 13. Czerń krzyżowych na liściu rzepaku, Fot. 14. Czerń krzyżowych, fot. M.Korbas.
fot. A. Bandyk.

Sygnalizowanie zabiegów
ochronnych (prognozowanie
krótkoterminowe)

Fot. 15. Objawy porażenia na liściach rzepaku
spowodowane przez sprawców czerni
krzyżowych, fot. B. Wielkopolan.

Fot. 16. Czerń krzyżowych na
łodydze rzepaku,
fot. A. Bandyk.

Kontrolę pola rzepaku wykonuje się poprzez losowe pobieranie 150-200 liści (z różnych
punktów pola po 50 liści). Kontrolę należy przeprowadzić kilkakrotnie, w następujących fazach
rozwoju rzepaku:
 jesienią – w fazie 3-8 liści (faza
rozwojowa BBCH 13-18),

Fot. 17. Czerń krzyżowych łuszczyn, fot. B. Wielkopolan.
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 na wiosnę – po ruszeniu wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza rozwojowa
BBCH 31-39), oraz
 w fazie kwitnienia – od początku kwitnienia do tworzenia pierwszych łuszczyn
(faza rozwojowa BBCH 61-71), gdy stwierdza się jeszcze zielone liście.
Określa się procent liści z objawami choroby.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Profilaktyczne zaprawianie nasion przed siewem. Zabieg fungicydowy należy
wykonać:
 jesienią, gdy rzepak jest w fazie 4-8 liści (faza rozwojowa BBCH 14-18), gdy
20-30% liści posiada objawy chorobowe powodowane przez Alternaria spp.,
 wiosną, po ruszeniu wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza rozwojowa
BBCH 31-39), gdy na 15-20% liści stwierdzono plamy charakterystyczne dla
występowania Alternaria spp.,
 w fazie kwitnienia – od opadania pierwszych płatków kwiatowych do tworzenia
pierwszych łuszczyn (faza rozwojowa BBCH 65-71), gdy stwierdza się, że
10-15 % liści zostało porażonych.
Podany w progach szkodliwości wyższy procent porażonych roślin, należy
uwzględnić w przypadku mniej intensywnie uprawianych i chronionych plantacji.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy przeprowadzić w fazie, gdy wszystkie łuszczyny osiągną
typową dla odmiany wielkość i dojrzewają (faza rozwojowa BBCH 79-85).
Pobiera się po 50 łuszczyn w różnych punktach pola, łącznie 300 łuszczyn. Na
większych plantacjach (powyżej 2 ha) należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Oblicza się procent porażonych łuszczyn.

■ SZARA PLEŚŃ
Źródłem infekcji mogą być resztki pożniwne, zainfekowane nasiona, sklerocja znajdujące się w glebie. Jednak choroba najczęściej rozprzestrzenia się poprzez zarodniki
konidialne, które masowo tworzą się na porażonych tkankach. Objawy szarej pleśni tj.
szarobrunatny nalot z zarodnikami konidialnymi, mogą wystąpić we wszystkich fazach
rozwojowych rzepaku. Silnie porażone łuszczyny przedwcześnie zasychają, pękają,
a nasiona osypują się. (Fot. 18-19).
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Fot. 18. Szara pleśń, fot. M.Korbas.

Fot. 19. Szara pleśń - liść, fot. M.Korbas.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Należy sprawdzić po 25 roślin pobranych losowo w różnych punktach pola,
ogółem od 100 do 150 sztuk roślin. Rośliny (liście, łodygi) ocenia się pod kątem występowania symptomów choroby. Kontrolę plantacji rzepaku należy wykonać:
 jesienią w fazie 3-8 liści (faza rozwojowa BBCH 13-18),
 wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza rozwojowa
BBCH 31-39),
 w fazie kwitnienia – od początku kwitnienia do tworzenia pierwszych łuszczyn
(faza rozwojowa BBCH 61-71).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Profilaktyczne zaprawianie nasion przed siewem. Zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu szkodliwości tj., gdy:
 jesienią stwierdzi się na 20-30% liści plamy spowodowane przez Botrytiscinerea
w fazie 4-8 liści (faza rozwojowa BBCH 14-18),
 wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza rozwojowa
31-50), gdy na 15-20% roślin stwierdzi się objawy choroby,
 w okresie od początku kwitnienia do tworzenia się pierwszych łuszczyn (faza
rozwojowa BBCH 61-71), gdy 10-15% analizowanych roślin zostało porażonych.
Wyższy podany procent porażonych roślin w progach szkodliwości, należy
uwzględnić w przypadku mniej intensywnie uprawianych i chronionych plantacji.
Ocena szkodliwości
Oceny należy dokonać w fazie dojrzewania łuszczyn (faza rozwojowa BBCH
81-85). Wybiera się po 50 łuszczyn z różnych losowo wybranych punktów pola,
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ogółem 300 łuszczyn w zależności od wielkości pola. Na plantacjach powyżej 2ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Oblicza się procent
porażonych łuszczyn.

■ CYLINDROSPORIOZA ROŚLIN KAPUSTNYCH
Źródłem infekcji roślin są resztki pożniwne oraz nasiona. Objawy choroby można
zaobserwować na wszystkich nadziemnych częściach roślin, najczęściej wiosną od
fazy wzrostu pędu, ale do infekcji dochodzi już jesienią. W miarę rozwoju choroby
kutikula liścia pęka, liść ulega deformacji i zamiera.
Z kolei na łodygach występują początkowo białe lub szare plamy z czarnymi cętkami na obwodzie, później kilkucentymetrowe, podłużne, jasnobrunatne plamy
o chropowatej, popękanej powierzchni z ciemną obwódką. Na porażonych łuszczynach powstają brązowe, podłużne plamy. Łuszczyny przy silnym porażeniu ulegają zniekształceniu, zasychają i przedwcześnie dojrzewają.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Kontrolę plantacji należy wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji w fazie formowania łodygi. W tym celu pobiera się po 25 roślin w różnych punktach pola, ogółem
w zależności od wielkości pola od 100 – 150 sztuk.
Profilaktyczne zaprawianie nasion przed siewem. Zabieg ochrony roślin należy
wykonać:
 jesienią w fazie 4-8 liści (faza rozwojowa BBCH 14-18) − zabieg profilaktyczny,
 wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie formowania łodygi (faza rozwojowa
BBCH 31-39), gdy stwierdzono 10-20 % roślin z objawami choroby, co stanowi
próg szkodliwości, wskazujący na potrzebę wykonania zabiegu.
Ocena szkodliwości
Obserwacje pod kątem występowania objawów porażenia należy wykonać w fazie
dojrzewania łuszczyn (faza rozwojowa BBCH 81-85). Analizuje się po 25 losowo
wybranych roślin w 4-6 różnych punktach pola, ogółem 100 do 150 roślin. Na
plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar. Oblicza się procent roślin z objawami choroby.

■ MĄCZNIAK RZEKOMY ROŚLIN KAPUSTNYCH
Źródłem infekcji są porażone samosiewy rzepaku oraz chwasty z rodziny kapustowatych. Rośliny rzepaku mogą zostać porażone w różnych fazach rozwojowych.
Objawem choroby jest delikatny, luźny, biały nalot znajdujący się na spodniej stronie
liści, liścieniach wschodzących roślin. Porażone liście, liścienie żółkną i zamierają.
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Przy silnym porażeniu łuszczyny przedwcześnie zasychają. Największe znaczenie
ma porażenie liścieni oraz pierwszych liści. Przy bardzo silnym porażeniu, siewki
zamierają, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia obsady roślin na
plantacji.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Profilaktyczne zaprawianie nasion przed siewem.
Ocena szkodliwości
Kontrolę plantacji rzepaku przeprowadza się jesienią lub wiosną, analizując po 25
roślin w 4-6 losowo wybranych miejscach pola (ogółem 100-150). Następnie oblicza
się procent porażonych roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów obserwacji o 1 na każdy następny hektar.

■ MĄCZNIAK PRAWDZIWY ROŚLIN KAPUSTNYCH
Porażone samosiewy rzepaku i chwasty są głównym źródłem infekcji. Patogen
poraża wszystkie nadziemne części roślin, przez cały okres wegetacji rzepaku, najczęściej jednak pod koniec dojrzewania roślin. Na powierzchni porażonych organów
występuje biały nalot, początkowo luźny potem zwarty. Przy silnym porażeniu liście
żółkną i stopniowo zamierają, a łuszczyny słabo się rozwijają i wydają drobne
nasiona.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn (faza
rozwojowa BBCH 81-85) na 25 roślinach, w 4-6 różnych punktach plantacji, w sumie
100-150 roślin. Określa się procent porażonych roślin. W przypadku większego
areału, powyżej 2ha, należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.

■ KIŁA KAPUSTY
Objawy chorobowe tj. kuliste, maczugowate, palczaste narośla − guzy, można
zaobserwować jesienią na korzeniu głównym oraz korzeniach bocznych. Guzy mogą
być pojedyncze, duże lub liczne i drobne. Części naziemne rośliny więdną, żółkną
lub czerwienieją, ponieważ porażone korzenie nie transportują dostatecznej ilości
wody oraz substancji pokarmowych (może wystąpić placowe zamieranie roślin).
Wiosną oprócz zamierania roślin, można również zaobserwować ich przyspieszone
pąkowanie oraz kwitnienie. (Fot. 20).
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Fot. 20. Kiła kapusty, fot. M.Korbas.

Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy przeprowadzić w fazie rozety, jesienią (faza rozwojowa
BBCH 18) oraz wiosną po ruszeniu wegetacji (faza rozwojowa BBCH 39-51). Pobiera
się po 25 roślin z systemem korzeniowym z 4-6 losowo wybranych punktach pola,
ogółem w zależności od wielkości pola od 100-150 sztuk roślin. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Należy
określić procent roślin z guzami na korzeniach.

■ WERTICILIOZA
Źródłem infekcji są resztki pożniwne, grzybnia zalegająca w glebie oraz mikrosklerocja patogena (mikrosklerocja mogą przetrwać wiele lat w glebie). Do infekcji
dochodzi przez uszkodzone włośniki. Zainfekowane rośliny, można łatwo wyciągnąć
z gleby.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn (faza rozwojowa BBCH
81-85). Kontroluje się po 25 roślin w 4-6 różnych punktach plantacji (ogółem 100–
150 roślin). Określa się procent porażonych roślin przez sprawcę choroby.
W rozpoznawaniu werticiliozy ważne jest badanie przekroju pędów, w których
brunatnieją wiązki przewodzące i są widoczne mikrosklerocja. W przypadku większego areału, powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar.
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6. Najważniejsze szkodniki rzepaku
Najważniejszymi szkodnikami rzepaku są: słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, śmietka
kapuściana, rolnice oraz chowacz galasówek, chowacz granatek, pchełka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinkowate, miniarka kapuściana, mszyca kapuściana, drutowce – larwy sprężykowatych, pędraki – larwy chrabąszczowatych i rutelowatych, leniowate i wciornastkowate.
Tabela 2.
Znaczenie gospodarcze szkodników rzepaku ozimego
w Polsce
Szkodnik

Znaczenie gospodarcze
dziś

w przyszłości

Miniarka kapuścianka

+

++

Pryszczarek kapustnik

+++

+++

Śmietka kapuścianka

+++

+++

Słodyszek rzepakowiec

+++

+++

Chowacz brukwiaczek

++

++

Chowacz czterozębny

+++

+++

Chowacz podobnik

+++

+++

Chowacz granatek

+

+

Chowacz galasówek

+

+

Pchełka rzepakowa

+

+

Gnatarz rzepakowiec

+

+

Drutowce – larwy sprężykowatych

+

++

Pędraki – larwy chrabąszczowatych
i rutelowatych

+

++

Rolnice

++

++

Leniowate

+

+

Wciornastkowate

+

+

Piętnówka kapustnica

+

+

Tantniś krzyżowiaczek

++

++

Bielinkowate

+

+

Mszyca kapuścianka

+

+

+ szkodnik o niewielkim znaczeniu gospodarczym,
++ szkodnik ważny,
+++ szkodnik bardzo ważny.
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■ SŁODYSZEK RZEPAKOWIEC
Jest to bardzo ważny szkodnik rzepaku, który powoduje straty w każdym sezonie
wegetacyjnym. Stadium szkodliwym są chrząszcze (fot. 21), które, przegryzają pąki,
aby dostać się do pyłku kwiatowego. Ponadto samice uszkadzają pąki kwiatowe,
składając w nie jaja pojedynczo (do 200 sztuk). Największe szkody chrząszcze
wyrządzają w fazie pąkowania (skala BBCH 50-59). W okresie kwitnienia (faza
rozwojowa w skali BBCH 60-69) chrząszcze nie wyrządzają szkód, na dodatek przy
małej liczebności mogą się przyczynić do lepszego zapylania rzepaku.

Fot. 21. Chrząszcze słodyszka rzepakowego.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Najlepszą metodą do monitorowania pierwszych nalotów i aktywności chrząszczy
słodyszka rzepakowego jest metoda ,,żółtych naczyń”. Stosując metodę ,,żółtych
naczyń” należy pamiętać o:
 stosowaniu pojemników barwy żółtej, jak najbardziej zbliżonej do koloru kwiatów rzepaku, z otworami w pobliżu krawędzi, które mają zapobiec przelewaniu
się wody z odłowionymi owadami,
 dodaniu do wody kilku kropel płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe,
w czasie mrozów można zastosować zimowy płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych,
 ustawieniu naczyń około 20m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola; na dużej
powierzchni rzepaku naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola zawsze
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na wysokości wierzchołków roślin, czyli w miarę wzrostu rzepaku należy regulować wysokość umiejscowienia naczyń,
 regularnym kontrolowaniu naczyń (odłowić i policzyć chrząszcze), najlepiej o tej
samej porze dnia (w południe).
Należy również monitorować pasy brzegowe pola. W tym celu w różnych punktach
pola w odstępach 2-3 metrowych należy pobrać losowo po 5 roślin i policzyć znajdujące się na nich chrząszcze, a następnie obliczyć ile chrząszczy przypada średnio na
1 roślinę.
Chrząszcze można również liczyć wybierając losowo po 10 roślin w różnych miejscach pola, ogółem w zależności od jego wielkości od 100 do 150 roślin, a następnie
obliczyć ile chrząszczy przypada średnio na 1 roślinę.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg najlepiej wykonać tuż przed lub w trakcie szczytowego nalotu słodyszka.
Zabieg wykonany zbyt wcześnie nie obejmie dużej liczby osobników nalatujących
w czasie szczytu, natomiast wykonany za późno pozwala szkodnikom na spowodowanie znacznych uszkodzeń.
Zabieg zwalczania słodyszka rzepakowca powinien być wykonany po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj., gdy przy zwartym kwiatostanie (faza
rozwojowa w skali BBCH 50-52) stwierdzono 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, natomiast
przy luźnym kwiatostanie (BBCH 55-59) stwierdzono 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkód wyrządzanych przez chrząszcze słodyszka rzepakowego należy
przeprowadzić pod koniec kwitnienia rzepaku (kiedy kwitnie jeszcze kilkanaście
procent roślin – faza rozwojowa w skali BBCH 67). W różnych punktach pola analizuje się po 10 roślin, ogółem w zależności od jego wielkości od 100 do 150 sztuk.
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Liczy się uszkodzone pąki, względnie pozostałe już tylko szypułki,
z których opadły pąki. Następnie oblicza się procent uszkodzonych pąków
kwiatowych.

■ CHOWACZ BRUKWIACZEK
Chrząszcz ten zaliczany jest także do najważniejszych i najgroźniejszych gospodarczo szkodników rzepaku. W ciągu roku wykształca się jedno pokolenie tego
szkodnika. Śladami obecności chowacza brukwiaczka są miejsca ukłuć na łodydze.
Wraz ze wzrostem pędu głównego okaleczone miejsce wydłuża się, powstają cienkie
rynny, zgrubienia oraz skrzywienia w kształcie litery S. Łodygi pękają w tych
miejscach, szczególnie po mrozach czy obfitych deszczach. (Fot. 22-23).
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Fot. 22. Chowacz-brukwiaczek ,
fot. agrofoto.pl

Fot. 23. Chowacz brukwiaczek uszkodzenia
łodygi, fot. Syngenta - Atlas szkodników
rzepaku.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Monitorowanie występowania chowacza brukwiaczka na plantacji rzepaku należy
prowadzić już od wczesnej wiosny. Do monitorowania można wykorzystać ,,żółte naczynia”, które należy ustawić w odległości przynajmniej 20m od brzegu pola
i systematycznie kontrolować (dwa razy w tygodniu). Stosując „żółte naczynia”
należy przestrzegać zasad opisanych wyżej, jak przy słodyszku rzepakowcu.
Można również stosować metodę czerpakowania (strząsania). Obserwacje wykonać w godzinach rannych lub wieczornych, gdy chrząszcze są mało ruchliwe.
W zależności od wielkości pola analizuje się od 100 do 150 roślin, w różnych
punktach pola wybierając losowo po 10 roślin.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg chemiczny przeciwko chrząszczom należy wykonać bardzo wcześnie
zaraz po nalocie na plantacje rzepaku, przed składaniem jaj. Ponieważ naloty chrząszczy mogą przeciągać się w czasie, wkrótce po zabiegu (szczególnie przy ciepłej
pogodzie) należy ponownie przeprowadzić kontrolę liczebności chrząszczy, w celu
ustalenia potrzeby drugiego zabiegu.
Zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj., gdy
w ciągu kolejnych 3 dni średnia liczba chrząszczy w jednym „żółtym naczyniu”
36

SPIS TREŚCI

wyniesie około 10 sztuk. W przypadku stosowania metody czerpakowania wartością
progową jest stwierdzenie średnio 2-4 chrząszczy na 25 roślin.
Ocena szkodliwości
Ocenę należy wykonać 10 dni po całkowitym zakończeniu kwitnienia rzepaku
ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 69). Analizuje się w różnych punktach pola
po 10 roślin, w zależności od jego wielkości od 100 do 150 sztuk. Na plantacjach
powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny hektar. Sprawdza się czy na roślinach występują uszkodzenia powodowane przez larwy chowacza
brukwiaczka. Następnie oblicza się procent roślin uszkodzonych przez chowacza
brukwiaczka.

■ CHOWACZ CZTEROZĘBNY
Chrząszcz czterozębny występuje na terenie całej Polski i pojawia się kilka dni
później niż chowacz brukwiaczek. Cechą charakterystyczną odróżniająca chowacza
czterozębnego od pozostałych gatunków chowaczy jest jasna plamka na przedpleczu. Chowacz czterozębny na plantacjach rzepaku pojawia się kilka dni później
niż chowacz brukwiaczek. Larwy żerują w ogonkach liściowych, nerwach głównych
i łodygach roślin, przemieszczając się w kierunku do korzenia. (Fot. 24-25).

Fot. 24. chowacz-czterozebny – larwa,
fot. www.sumiagro.pl

Fot. 25. chowacz czterozębny, fot.
www.bayercropscience.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Monitoring chrząszczy chowacza czterozębnego na plantacjach rzepaku należy
prowadzić od wczesnej wiosny przy pomocy „żółtych naczyń”, które należy ustawić
w odległości przynajmniej 20m od brzegu pola. Naczynia należy kontrolować
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systematycznie (dwa razy w tygodniu). Stosując żółte naczynia należy przestrzegać
zasad opisanych przy słodyszku rzepakowcu.
Do monitoringu można również stosować metodę czerpakowania (strząsania).
Obserwacje przeprowadza się w godzinach rannych lub wieczornych, kiedy
chrząszcze są mało ruchliwe. W zależności od wielkości pola analizujemy od 100 do
150 roślin w różnych punktach pola wybierając losowo po 10 roślin.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg chemiczny na ogół przeprowadza się bardzo wcześnie tj. zaraz po nalocie
na plantacje rzepaku, jeszcze przed składaniem. Naloty chowacza czterozębnego
mogą przeciągać się w czasie i już wkrótce po zabiegu (szczególnie przy ciepłej
pogodzie) należy wznowić kontrolę liczebności chrząszczy w celu ustalenia potrzeby
drugiego zabiegu.
Zabieg wykonuje się w oparciu o próg szkodliwości tj. gdy w ciągu kolejnych 3 dni
średnia liczba chrząszczy w jednym „żółtym naczyniu” wyniesie około 20 sztuk,
a w przypadku stosowania metody czerpakowania średnio 6 chrząszczy na 25 roślin.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy rozpocząć 10 dni po całkowitym zakończeniu kwitnienia
rzepaku ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 69). Pobiera się po 10 roślin
w różnych punktach pola, w zależności od jego wielkości od 100 do 150 sztuk. Na
plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny
hektar. Rośliny należy rozciąć wzdłuż w celu stwierdzenia czy wewnątrz znajdują się
larwy chowacza czterozębnego lub, czy są ślady ich żerowania. Następnie oblicza
się procent roślin uszkodzonych.

■ CHOWACZ PODOBNIK
W ostatnich latach dużym problemem jest występowanie chowacza podobnika,
który uszkadza łuszczyn (fot. 26-28). Larwy żerują na zalążkach nasion.
W łuszczynie żeruje tylko jedna larwa, niszcząc do 5 zawiązków nasion.
Bezpośrednie szkody powodowane przez tego agrofaga są zazwyczaj niewielkie
w porównaniu do szkód pośrednich, jakie powoduje pryszczarek kapustnik.
Łuszczyny uszkodzone przez chowacza podobnika ułatwiają składanie jaj przez
samice pryszczarka kapustnika. Również woda, która dostaje się przez otwory do
łuszczyn prowadzi do ich gnicia i zwiększa ryzyko porażenia łuszczyn przez szarą
pleśń.
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Fot. 26. Chrząszcze chowacza podobnika,
fot. B. Wielkopolan.

Fot. 27. Chowacz podobnik,
fot. G. Pruszyński.

Fot. 28. Otwór w łuszczynie od chowacza podobnika, fot. B. Wielkopolan.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Monitoring liczebności chrząszczy chowacza podobnika rozpoczyna się przed
początkiem kwitnienia rzepaku (faza rozwojowa w skali BBCH 59). Z uwagi na to, że
szkodnik ten nalatuje od strony lasów, szczególną uwagę należy zwrócić na tą część
plantacji, która przylega do zadrzewień. Kontrolę należy prowadzić systematycznie
(2-3 razy w tygodniu). W zależności od wielkości pola analizuje się od 100 do
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150 roślin w różnych punktach pola, oddalonych od siebie o około 20m, po 10 roślin.
Szkodniki wytrząsa się z pąków kwiatowych i kwiatów rzepaku na dużą białą kartkę
papieru.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg wykonuje się, gdy na 25 roślinach znajdują się średnio 4 chrząszcze lub
w ciągu kolejnych 6 dni w „żółtym naczyniu” odłowi się 100 osobników. Podstawą
wykonania zabiegu jest przekroczenie progu szkodliwości.
Progiem szkodliwości dla chowacza podobnika jest stwierdzenie przed kwitnieniem rzepaku (do BBCH 60) średnio 1 chrząszcza na 1 roślinie. Podczas kwitnienia
(od BBCH 60) w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcz
na 1 roślinie, a w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcz na 2 rośliny.
Ocena szkodliwości
Obserwacje należy rozpocząć 10 dni po całkowitym zakończeniu kwitnienia
rzepaku ozimego lub jarego (faza rozwojowa w skali BBCH 69), a zakończyć przed
dojrzewaniem nasion w łuszczynach (faza rozwojowa w skali BBCH 80). W różnych
punktach pola pobrać, po 10 roślin wybranych losowo. Ogółem w zależności od
wielkości pola zebrać od 50 do 100 roślin. Na plantacjach powyżej 2ha należy
zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny hektar i pobrać z roślin 50 łuszczyn.
Łuszczyny należy pobierać z różnych części rośliny (pędów wierzchołkowych,
bocznych i niżej położonych), także różne pod względem dojrzałości. Uszkodzone
przez chowacza podobnika łuszczyny mają otwór, a wewnątrz znajduje się jedno lub
kilka zniszczonych nasion. Oblicza się procent łuszczyn uszkodzonych przez
chowacza podobnika.

■ PRYSZCZAREK KAPUSTNIK
Pryszczarek kapustnik powoduje największe uszkodzenia rzepaku na początku
jego kwitnienia. Muchówka ta ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem podobnikiem, który przygotowuje drogę do składania jaj (otwory powstałe
w skutek żeru chowacza podobnika). Samice potrafią również składać jaja do
młodych łuszczyn, które mają jeszcze cienką warstwę komórek. W jednej łuszczynie
może znajdować się nawet 180 jaj (fot. 29). Larwy uszkadzają nasiona oraz wysysają
wewnętrzne ściany łuszczyn. Łuszczyny, w których znajdują się larwy pryszczarka
przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą i przedwcześnie pękają, co prowadzi
do osypywania się nasion.
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Fot. 29. Larwy pryszczarka kapustnika, fot. B. Wielkopolan.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Ocenę liczebności muchówek, należy przeprowadzać w okresie kwitnienia (faza
rozwojowa w skali BBCH 60-69) w godzinach rannych lub wieczornych, gdy
muchówki są mało ruchliwe, Do oceny liczebności muchówek wykorzystuje się
metodę strząsania. W zależności od wielkości pola analizuje się od 100 do 150
roślin, wybranych losowo z różnych punktów pola po 10 sztuk. Następnie należy
obliczyć średnią liczbę muchówek na 1 roślinie.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika próg szkodliwości wynosi − 1 pryszczarek kapustnik na 1 roślinie.
Przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika – 1 pryszczarek kapustnik na 3-4
roślinach (0,25-0,3 muchówek/1 roślinę). Wartością progową jest również stwierdzenie średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości pryszczarka kapustnika należy wykonać przed zbiorem (skala
BBCH 89). Ocenia się procent uszkodzonych łuszczyn stosując metodę identyczną
jak w przypadku chowacza podobnika, ponieważ często obok pryszczarka
kapustnika w tej samej łuszczynie występuje chowacz podobnik. W łuszczynie
opanowanej przez chowacza podobnika nie musi znajdować się pryszczarek
kapustnik, w związku z tym łuszczyny trzeba dokładnie analizować i ustalić czy jest
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widoczne uszkodzenie spowodowane przez chowacza podobnika (otwór, przez który
larwa opuszcza łuszczynę) lub przez pryszczarka kapustnika (oznaki żeru larw).

■ CHOWACZ GALASÓWEK
W Polsce występują dwa szczepy biologiczne chowacza galasówka – wczesnowiosenny (zimują chrząszcze) i letni (zimują larwy). Ważniejsze gospodarczo są
chrząszcze szczepu letniego, ponieważ pojawiają się w okresie wschodów roślin
rzepaku ozimego. Samice składają jaja w szyjkę korzeniową młodych roślin. W miejscach żerowania larw tworzą się charakterystyczne okrągłe, gładko-ścienne narośla,
tzw. Galasy. (Fot. 30-31).

Fot. 30. Chowacz galasówek − narośl na
szyjce korzeniowej, fot.Syngenta – Atlas
szkodników rzepaku.

Fot. 31. Chowacz galasówek – larwa,
fot. Syngenta – Atlas szkodników rzepaku.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Ocenę liczebności chrząszczy chowacza galasówka należy przeprowadzić
w okresie wschodów roślin rzepaku (faza rozwojowa w skali BBCH 10). W różnych
punktach pola wybiera się losowo po 1m bieżącym rzędu roślin i liczy chrząszcze.
Ogółem w zależności od wielkości pola analizuje się rośliny w 10 do 15 punktach.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zaprawianie nasion jest skutecznym sposobem zapobiegania liczniejszemu występowaniu szkodnika chowacza galasówka. Zabieg ochronny opryskiwania roślin
należy wykonać jesienią po wschodach roślin (faza rozwojowa w skali BBCH 14-19),
gdy średnio na 1m bieżącym rzędu roślin odłowi się ponad 2 chrząszcze.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy wykonać po całkowitym zakończeniu kwitnienia
rzepaku (faza rozwojowa w skali BBCH 69). Na plantacji rzepaku pobiera się
w różnych punktach pola po 25 roślin, ogółem w zależności od wielkości pola od 100
do 150 sztuk. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na
każdy następny hektar. Liczy się rośliny, na których znajdują się galasy z larwami
chowacza galasówka lub chodnikami powstałymi w wyniku żerowania. Na podstawie
uzyskanych danych oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ CHOWACZ GRANATEK
Chrząszcz, który na plantacji rzepaku pojawia się, jako pierwszy. Samice składają
jaja w szyjkę korzeniową oraz w ogonki liściowe dolnych części roślin. Larwy
rozwijają się w szyjce korzeniowej oraz w ogonkach i pędach roślin. Na skutek ich
żeru ogonki liściowe i pędy rzepaku ozimego, zaginają się, łamią, a niekiedy nawet
gniją.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Monitoring liczebności chowacza granatka należy prowadzić od wczesnej wiosny,
a niekiedy nawet od połowy lutego. „Żółte naczynia” ustawia się w odległości przynajmniej 20 m od brzegu pola i kontroluje systematycznie (dwa razy w tygodniu).
Stosując „żółte naczynia” należy przestrzegać zasad opisanych przy słodyszku
rzepakowcu. Można również zastosować metodę czerpakowania. Kontrole i obserwacje przeprowadza się w godzinach rannych lub wieczornych, gdy chrząszcze są
mało ruchliwe. Analizuje się od 100 do 150 roślin (w zależności od wielkości pola)
w różnych punktach pola, wybierając losowo po 10 roślin.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg chemiczny na ogół przeprowadza się, zaraz po nalocie chrząszczy na
plantacje rzepaku, gdy w ciągu kolejnych 6 dni średnia liczba chrząszczy w jednym
żółtym naczyniu wyniesie około 20 sztuk. W przypadku stosowania metody
czerpakowania wartością progową jest stwierdzenie średnio 2-4 chrząszczy na
25 roślin.
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Ocena szkodliwości
Obserwacje należy rozpocząć 10 dni po zakończeniu kwitnienia rzepaku i rzepiku
ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 69). Analizuje się po 10 roślin z różnych
punktów badanego pola rzepaku ozimego, tj. zależnie od jego wielkości od 100 do
150 sztuk. W wybranych roślinach szuka się uszkodzeń powodowanych przez
chowacza granatka. Na podstawie otrzymanych danych oblicza się procent roślin
uszkodzonych przez chowacza granatka.

■ PCHEŁKA RZEPAKOWA
Chrząszcz pchełki rzepakowej jest największy spośród pchełek występujących na
rzepakach. Objawem żerowania chrząszczy są wygryzione na liściach i liścieniach
otwory. Przy bardzo dużej liczebności liście mogą być sitowato podziurawione.
Bardziej szkodliwy jest żer larw, które drążą korytarze w ogonkach liściowych,
nerwach liściowych oraz pędach. Pchełka rzepakowa ma tylko jedno pokolenie
rocznie. (Fot. 32-33).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)

Fot. 32. Pchełka rzepakowa,
fot. G. Pruszyński.

Monitoring
występowania
pchełki
rzepakowej należy rozpocząć od wschodów rzepaku ozimego (faza rozwojowa
w skali BBCH 10). Analizuje się rośliny,
które wybiera się w różnych punktach
pola, po 1m bieżącym rzędu i liczy
chrząszcze. Następnie oblicza się liczbę
chrząszczy na 1 roślinę. Ogółem, w zależności od wielkości pola analizę przeprowadza się w 10 do 15 punktach.
Terminy zwalczania i progi
ekonomicznej szkodliwości
W okresie wschodów rzepaku wartością progową do zwalczania pchełki rzepakowej są 3 chrząszcze na 1m bieżący lub
1-2 larwy przypadające na 1 roślinę.
Ocena szkodliwości

Fot. 33. Pchełka rzepakowa,
fot. www.bayercropscience.pl
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nych losowo w różnych punktach pola, ogółem w zależności od wielkości plantacji od
100 do 150 sztuk. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów
o 1 na każdy następny hektar. Ogonki liściowe rozcina się wzdłuż badając obecność
larw pchełki. Następnie oblicza się procent uszkodzonych liści.

■ GNATARZ RZEPAKOWIEC
Gnatarz rzepakowiec pojawia się często lokalnie i masowo. Największe zagrożenie stanowi wówczas, gdy maj, czerwiec oraz sierpień są upalne i suche. Larwy
początkowo zeskrobują tkankę i wygryzają małe otwory na dolnej stronie liścia.
Starsze zaś larwy żerują na górnej stronie liścia, zjadają całe liście, pozostawiają
jedynie nerwy główne, kwiatostany i łuszczyny. Poczwarka ciemnoszara, w ziemnym
kokonie. (Fot. 34-35).
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)

Fot. 34. Gnatarz rzepakowiec – larwa,
fot. G.Pruszyński.

Liczbę larw gnatarza rzepakowca
można określić losowo, wybierając po 25
roślin w różnych punktach pola. Ogółem
w zależności od wielkości pola od 100 do
150 sztuk. Liczy się obecne na roślinach
larwy (szczególną uwagę należy zwrócić
na dolną stronę liści, gdzie najczęściej
występują najmłodsze stadia larwalne
gnatarza) i oblicza średnią ich liczbę
przypadającą na 1roślinę.
Terminy zwalczania i progi
ekonomicznej szkodliwości

Zaprawy nasienne zabezpieczają
przed gnatarzem, który wystąpi w małym
nasileniu bezpośrednio po wschodach
roślin. Zabieg opryskiwania roślin należy wykonać, kiedy na plantacji rzepaku występują najmłodsze stadia larw.
Fot. 35. Gnatarz rzepakowiec,
Progiem szkodliwości dla gnatarza
fot. G.Pruszyński.
rzepakowca są:
 w okresie wschodów rzepaku ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 10-12)
jest 1 larwa na 1 roślinie (II pokolenie), natomiast
 na początku czerwca (I pokolenie) średnio 4 larwy na 1 roślinie rzepaku jarego.
45

SPIS TREŚCI

Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości należy przeprowadzić w okresie wschodów rzepaku ozimego
(faza rozwojowa w skali BBCH 10-12). W zależności od wielkości pola analizuje się
od 100 do 150 roślin, pobieranych po 25 roślin w różnych losowo wybranych
punktach. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na
każdy następny hektar. Następnie ocenia się liczbę roślin rzepaku ozimego
uszkodzonych przez gnatarza rzepakowca. Na podstawie wyników obserwacji
oblicza się procent uszkodzonych roślin rzepaku.

■ TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK
Jest to powszechnie występujący szkodnik. W latach masowego występowania może
powodować bardzo duże szkody. Lot motyli ma miejsce wiosną. Liczba pokoleń tego
szkodnika w ciągu roku wynosi od 2 do 4. Gąsienice zeskrobują dolną skórkę i miękisz,
w wyniku czego, na liściu rzepaku powstają liczne drobne ,,okienka”. Na jednej roślinie
może zerować kilka do kilkudziesięciu gąsienic. (Fot. 36-37).

Fot. 36. Tantniś krzyżowiaczek – larwa,
fot. www.doradztwowarzywnicze.pl

Fot. 37. Tantniś krzyżowiaczek, fot.
www.bayercropscience.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Obserwacje na plantacji rzepaku, pod kątem występowania gąsienic tantnisia
krzyżowiaczka należy prowadzić systematycznie, od wschodów rzepaku ozimego
(faza rozwojowa w skali BBCH 10). W zależności od wielkości pola analizuje się od
100 do 150 roślin w różnych punktach pola, wybierając losowo po 25 roślin. Oblicza
się średnią liczbę gąsienic przypadającą na jedną roślinę.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg opryskiwania roślin należy wykonać w okresie wylęgu pierwszych gąsienic.
Progiem szkodliwości dla tantnisia krzyżowiaczka jest stwierdzenie występowania
1 gąsienicy na 1 roślinie.
Ocena szkodliwości
Szkodliwość tantnisia krzyżowiaczka, na plantacji rzepaku ocenia się, pobierając
po 25 roślin w różnych losowo wybranych punktach pola. W zależności od wielkości
pola od 100 – 150 sztuk. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów o 1 na każdy następny hektar. Ocenia się liczbę roślin rzepaku ozimego
uszkodzonych przez tantnisia krzyżowiaczka i oblicza się procent uszkodzonych
roślin rzepaku.

■ PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
Stadium szkodliwym są gąsienice. Pierwsze pokolenie gąsienic żeruje do połowy
lipca zaś drugie na wschodach rzepaku ozimego do października. Ślady żerowania
występują w postaci owalnych i nieregularnych otworów na liściach. Brzegi liści oraz
nerwy główne pozostają nieuszkodzone. (Fot. 38-40).

Fot. 38. Piętnówka kapustnica – gąsienica,
fot. agrofoto.pl

Fot. 39. Gąsienca piętnówki kapustnicy −
zaniepokojona zwija się,
fot. www.ogrodinfo.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)

Fot. 40. Piętnówka kapustnica, fot.
www.bayercropscience.pl

Należy prowadzić systematyczne kontrole plantacji rzepaku pod kątem obecności gąsienic.
W tym celu pobiera się losowo po 25 roślin
w rzędzie, w różnych punktach pola oraz w pasie
brzeżnym. Ogółem w zależności od wielkości
pola 100-150 roślin. Oblicza się średnią liczbę
gąsienic przypadających na jedną roślinę.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabiegi należy wykonać w czasie wylęgania się i żerowania najmłodszych stadiów
rozwojowych gąsienic (faza rozwojowa rzepaku BBCH 13-16). Progiem szkodliwości
jest stwierdzenie średnio 1 gąsienicy piętnówki kapustnicy na 10 roślinach.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości dla II pokolenia gąsienic piętnówki kapustnicy wykonuje się
w czasie wschodów rzepaku ozimego (faza BBCH 15-19), natomiast dla I pokolenia
w fazie kwitnienia rzepaku jarego (faza BBCH 60-69). W zależności od wielkości pola
analizuje się od 100 do 150 roślin, wybieranych po 25 roślin w rzędzie, w różnych
losowo wybranych punktach. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę
punktów o 1 na każdy następny hektar. Oblicza się procent uszkodzonych roślin
rzepaku.

■ BIELINKOWATE
Do najpowszechniej występujących gatunków z rodziny bielinkowatych należy
bielinek kapustnik (Pierisbrassicae L.) i bielinek rzepnik (Pierisrapae L.) Żerują
gąsienice na liścieniach, liściach i łuszczynach rzepaku (zeskrobywanie miękiszu
z dolnej strony liści, gołożery, zjadanie nasion rzepaku). Największe szkody są
wyrządzane przez gąsienice drugiego pokolenia. (Fot. 41).

Fot. 41. Bielinek kapustnik, fot. www.swiatkwiatow.pl

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Należy wykonać ocenę liczebności pierwszego pokolenia szkodników za pomocą
metody Bluncka, której celem jest ustalenie intensywność lotu motyli w przeliczeniu
na 100m2 plantacji koniczyny czerwonej, gdzie gromadzą się z powodu nektaru
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kwiatów. W przypadku, gdy na 100 m2 przypadają 2 motyle, należy liczyć się z większym zagrożeniem dla roślin żywicielskich.
Kolejnym etapem jest prowadzenie systematycznych kontroli liczebności szkodników, na rzepaku ozimym w fazie tworzenia łuszczyn (BBCH 71-79), a na rzepaku
jarym w fazie rozwoju liści (BBCH 14-19). Po wylocie motyli drugiego pokolenia
systematyczne kontrole należy prowadzić na rzepaku jarym w fazie tworzenia
łuszczyn (BBCH 71-79) oraz na wysianym jesienią rzepaku ozimym od wschodów
(faza rozwojowa w skali BBCH 13-16). Analizuje się w różnych punktach pola po 1m
bieżącym roślin. W zależności od wielkości pola analizę wykonuje się w 10 do
15 punktach. Oblicza liczbę gąsienic przypadającą średnio na 1mb rzędu.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg opryskiwania roślin w celu zwalczenia gąsienic pierwszego pokolenia obu
gatunków bielinkowatych należy wykonać w fazie tworzenia się liści właściwych
rzepaku jarego (BBCH 13-16) oraz w fazie tworzenia łuszczyn rzepaku ozimego
(BBCH 71-79).
Zwalczanie drugiego pokolenia należy wykonywać od jesiennych wschodów rzepaku ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 13-16), a na rzepaku jarym w fazie
tworzenia łuszczyn (BBCH 71-79).
Wartością progową jest stwierdzenie 1 gąsienicy na 1mb rzędu roślin rzepaku
jarego lub ozimego.
Ocena szkodliwości
Największe szkody o znaczeniu gospodarczym wyrządzają gąsienice drugiego
pokolenia obu gatunków owadów bielinkowatych. Ocenę szkodliwości na rzepaku
ozimym wykonuje się w okresie wschodów (BBCH 13-16), poprzez pobieranie po
25 roślin w różnych losowo wybranych punktach pola, ogółem od 100-150 sztuk. Na
plantacjach powyżej 2 ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar. Ocenia się liczbę roślin uszkodzonych przez oba gatunki. Oblicza się procent
uszkodzonych roślin rzepaku ozimego.
Na rzepaku jarym (w fazie rozwojowej w skali BBCH 80-85) określa się ilość
łuszczyn uszkodzonych przez gąsienice. W różnych punktach pola, z powierzchni nie
mniejszej jak 1 m2, pobiera się po 10 roślin, ogółem 100-150 roślin. Łuszczyny
ocenia się pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez gąsienice bielinkowatych,
następnie oblicza się procent uszkodzonych łuszczyn.

■ ŚMIETKA KAPUŚCIANA
Stadium szkodliwym są larwy, które po wylęgu rozpoczynają żer od korzeni
bocznych, sukcesywnie kierując się do korzenia głównego i szyjki korzeniowej rośliny
żywicielskiej. W skutek żerowania larw na roślinach pojawiają się brązowe
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przebarwienia i nadgniłe miejsca, a korzenie boczne częściowo lub całkowicie
zamierają. Rzepak ozimy uszkodzony przez larwy śmietki kapuścianej słabo zimuje,
wcześniej wylega i wcześniej dojrzewa.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Obecność muchówek śmietki kapuścianej na plantacji rzepaku ozimego w okresie
wrzesień-listopad można określić przy pomocy „żółtych naczyń”, które należy ustawić
w odległości przynajmniej 20 m od brzegu pola i regularnie kontrolować (dwa razy
w tygodniu).
Wiosną liczebność tego szkodnika na plantacji rzepaku można określić wykorzystując metodę „żółtych naczyń” (zasady korzystania jak w przypadku słodyszka rzepakowego).
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zaprawianie nasion częściowo chroni rzepak jary przed uszkodzeniami powodowanymi przez larwy pierwszego pokolenia. W przypadku kolejnych pokoleń metoda zaprawiania nasion nie jest skuteczna. Zabieg chemiczny na rzepaku jarym
należy wykonać w fazie rozwoju liści (BBCH 14-19).
Zaprawianie nasion rzepaku ozimego częściowo chroni przed żerowaniem larw
trzeciego pokolenia jesienią. Zabieg chemiczny na rzepaku ozimym należy wykonać
jesienią po wschodach (BBCH 15-19).
Podstawą do wykonania zabiegu jest stwierdzenie występowania w ciągu trzech
kolejnych dni po 1 muchówce w żółtym naczyniu, co stanowi wartość progową.
Ocena szkodliwości
Jesienią na plantacji rzepaku ozimego, analizuje się w różnych punktach po 10 roślin
w fazie rozwojowej BBCH 19, a na jarym w fazie rozwojowej BBCH 14-19. Ogółem,
w zależności od wielkości plantacji 100-150 sztuk. Na plantacjach wielohektarowych
należy zwiększyć ilość punktów o 1 na każdy następny hektar. Następnie oblicza się
liczbę i procent roślin rzepaku ozimego uszkodzonych w wyniku żerowania śmietki
kapuścianej.

■ ROLNICE
Rolnice to szkodniki glebowe. Nazwa ta obejmuje szereg motyli o zbliżonej biologii.
Gąsienice wszystkich stadiów w czasie spoczynku, bądź niepokojone zwijają się
spiralnie. Stadium szkodliwym są gąsienice, które żerują na nadziemnych częściach
roślin, młode gąsienice żerują w dzień a starsze nocą. Szkodliwość gąsienic obserwuje
się w dwóch okresach tj. wiosną na młodych roślinach i jesienią na rzepaku ozimym.
Dojrzałe poczwarki są zamknięte, barwy czerwonobrunatnej. (Fot. 42).
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Fot. 42. Poczwarka rolnicy, fot. B. Wielkopolan.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Należy wykonać monitoring nalotu motyli na plantację, można do tego zastosować
pułapki świetlne (samołówki) lub pułapki feromonowe. Złowienie samołówką w ciągu
2-3 kolejnych dni więcej niż 1 motyla stanowi liczbę krytyczną, która jest wyznacznikiem daty masowego pojawienia się motyli, a po dodaniu 30-35 dni uzyskuje się
optymalny termin zwalczania rolnic. W przypadku panującej suszy, wysokich temperatur powietrza podczas lotu motyli, składania jaj oraz wylęgu larw zabieg należy
wykonać wcześniej.
W ustaleniu terminu zabiegu można się również posłużyć kryterium fitofenologicznym pojawienia się motyli tj. początek kwitnienia derenia świdwy zbiega się
z wylotem osobników dorosłych rolnic.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Jesienią zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu szkodliwości, który
stanowi 6-8 gąsienic na 1m². Natomiast wiosną zabieg wyznacza się po złowieniu
samołówką w ciągu kolejnych 2-3 dni więcej niż 1 motyla i po dodaniu do tej daty 3035 dni (określenie terminu zabiegu zależy od warunków pogodowych). Termin
zwalczania można także ustalić, jeśli po lustracji pól stwierdza się 6 młodych gąsienic
w stadium L1 i L2 na 1 m2 plantacji.
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Ocena szkodliwości
Ocenę szkód spowodowanych żerowaniem gąsienic należy wykonać po wschodach rzepaku i w okresie tworzenia liści (faza rozwojowa BBCH 12-19), jesienią na
rzepaku ozimym oraz wiosną na rzepaku jarym. Do analizy należy pobrać w różnych
punktach pola po 25 roślin w rzędzie. Ogółem od 100 do 150 roślin, w zależności od
wielkości pola. Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na
każdy następny hektar. Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ MINIARKA KAPUŚCIANKA
Miniarka kapuścianka to powszechnie występujący agrofag. Rzepak ozimy jest
szczególnie atakowany przez miniarki. Miniarka kapuścianka nie wyrządzała dotychczas szkód o znaczeniu gospodarczym, ale w ostatnim czasie nasilenie występowania tego szkodnika wyraźnie się zwiększyło. Ciepła i długa jesień sprzyja rozwojowi miniarki kapuścianki. Uszkodzenia widoczne w postaci min (chodników) na
górnej stronie blaszki liściowej. Miny początkowo przebiegają wzdłuż nerwów,
a później do nich wnikają.
Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Zaprawy nasienne zwalczają pokolenie miniarki kapuścianki, występujące we
wrześniu na rzepaku ozimym, oraz pierwsze pokolenie występujące wiosną na
rzepaku jarym.
Ocena szkodliwości
Obserwacje przeprowadza się jesienią na rzepaku ozimym (faza rozwojowa BBCH
15-19) lub wiosną na rzepaku jarym (faza rozwojowa BBCH 13-18). Należy
przeanalizować po 25 roślin 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 hektar. Następnie
należy obliczyć liczbę i procent uszkodzonych roślin w stosunku do analizowanych
ogółem.

■ MSZYCA KAPUŚCIANA
Mszyca kapuściana (fot. 43) występuje jako forma uskrzydlona i bezskrzydła.
W ciągu sezonu wegetacyjnego rozwija się kilka, a niekiedy kilkanaście pokoleń.
Skutkiem wysysania soków przez mszyce jest zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin,
kwiaty i łuszczyny żółkną, a nasiona są nierozwinięte.
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Fot. 43. Mszyca kapuściana, fot. A. Bandyk.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Podstawową metodą ustalenia terminu zabiegu jest metoda obserwacji. Obserwacje plantacji należy wykonywać już od wschodów roślin rzepaku (faza rozwojowa
w skali BBCH 15-19). Analizuje się rośliny w różnych punktach pola, zwłaszcza na
brzegu, wybierając po 1m bieżącym rzędu. W zależności od wielkości pola analizę
przeprowadza się w 12 (3 m2) do 16 punktach (4 m2). Liczy się kolonie mszyc
przypadające na 1 m².
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg należy wykonać głównie na brzegu plantacji: jesienią, gdy mszyce wystąpią bardzo licznie (BBCH 14-19) lub wiosną w okresie rozwoju łuszczyn (BBCH 6580). Progiem szkodliwości jest występowanie na brzegu plantacji 2 kolonii mszyc na
1m².
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości mszycy kapuścianki na polu rzepaku należy wykonać w fazie
rozwojowej w skali BBCH 75-80. Analizuje się, w zależności od wielkości pola od
100 do 150 roślin, wybieranych po 25 roślin w różnych losowo wybranych punktach.
Na plantacjach powyżej 2 ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy
następny hektar. Ocenia się liczbę roślin opanowanych przez szkodnika. Oblicza się
procent opanowanych roślin rzepaku.
53

SPIS TREŚCI

■ DRUTOWCE – LARWY SPRĘŻYKOWATYCH
Larwy w początkowej fazie rozwoju odżywiają się substancją próchniczną,
a następnie atakują rośliny uprawne i zasiedlają je.
Największe szkody powodują larwy w 3 i 4 roku rozwoju. Larwy zjadają korzenie,
co
prowadzi
do
żółknięcia,
zasychania i obumierania całych
roślin. (Fot. 44-45).
Sygnalizowanie zabiegów
ochronnych (prognozowanie
krótkoterminowe)
Monitoring liczebności drutowców należy prowadzić przed
siewem nasion na polach położonych w pobliżu zadrzewień i krzewów oraz po łąkach i ugorach.
Należy przesiewać ziemię z dołów
o wymiarach 25x25x30 cm. Na
1 ha trzeba przeanalizować ziemię
z 32 dołów w różnych losowo
wybranych punktach.
Fot. 44. Drutowce – larwy sprężyków,
fot. M. Jakubowska.

Terminy zwalczania i progi
ekonomicznej szkodliwości
Obserwacje prowadzić przed
wysiewem nasion, gdy istnieje
jeszcze możliwość zastosowania
agrotechnicznych lub chemicznych metod zwalczania. Zabieg
należy wykonać po stwierdzeniu
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi
powyżej 11 drutowców na 1 m².
Ocena szkodliwości

Fot. 45. Drutowce − stadia larwalne,
www.podkarpacki.pzd.pl
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Ocenę szkodliwości wykonuje
się poprzez analizę 25 roślin
pobranych z różnych punktów
pola. Ogółem od 100 do 150
roślin. Na plantacjach powyżej
2 ha należy zwiększyć liczbę
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punktów o 1 na każdy następny hektar. Następnie oblicza się procent uszkodzonych
roślin.

■ PĘDRAKI – LARWY CHRABĄSZCZOWATYCH I RUTELOWATYCH
Larwy chrabąszczowatych (chrabąszcz majowy, chrabąszcz kasztanowiec, guniak
czerwczyk, chrząszcz ogrodnicy niszczylistki) nazywane pędrakami są bardzo
zbliżone do siebie budową
Pędraki odżywiają się podziemnymi częściami roślin. Ich żer jest najbardziej
szkodliwy w drugim i trzecim roku ich rozwoju. W przypadku masowego wystąpienia
pędraków na plantacjach widoczne są tzw. ,,łysiny”. (Fot. 46).

Fot. 46. Pędrak – larwa chrabąszczowatych, fot. M. Jakubowska.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
Bardzo dokładny monitoring liczebności pędraków przed wysiewem nasion, jest
konieczny na plantacjach położonych w pobliżu drzew i krzewów. Należy wykonać
analizę gleby tzn. wykopać doły o wymiarach 25x25 cm o głębokości 30 cm, co
najmniej 32 doły powinny być wykopane w różnych punktach, na plantacji o powierzchni 1ha. Na plantacjach powyżej 1 ha należy dodatkowo wykopać po 2 doły na
każdy następny hektar. Ziemię z dołów należy przesiać, wybrać i policzyć znajdujące
się w niej pędraki. Liczbę uzyskanych pędraków dzieli się przez 1m² i otrzymuje ich
średnie zagęszczenie na danej plantacji.
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Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Zabieg należy wykonać pod koniec lata lub na początku jesieni, trzy tygodnie
przed siewem, po stwierdzeniu 10-20 larw w I stadium rozwojowym w m2 gleby lub
5-10 szt./m2 w III stadium rozwojowym.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkód należy przeprowadzić po wschodach rzepaku i w okresie tworzenia
liści (faza rozwojowa BBCH 12-19), jesienią na rzepaku ozimym, wiosną na jarym.
W zależności od areału pola do analizy przeznacza się od 100 do 150 roślin
pobranych w różnych punktach plantacji, po 25 roślin. Na plantacjach powyżej 2 ha
należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar. Następnie oblicza
się procent uszkodzonych roślin.

■ LENIOWATE
Stadium szkodliwym są larwy, które żerują na żywych roślinach do jesieni. Larwy
uszkadzają korzenie roślin, zakłócając gospodarkę wodną rośliny. Największe zagrożenie dla plantacji rzepaku stanowią wiosną, jesienią mogą uszkadzać oziminy.
Ponadto larwy uszkadzają także nasiona. (Fot. 47-48).

Fot. 47. Larwy, fot M. Jakubowska

Fot. 48. Muchówka − Osobnik dorosły, fot. M. Jakubowska.

Sygnalizowanie zabiegów ochronnych
(prognozowanie krótkoterminowe)
W przypadku leniowatych kontrolę plantacji wykonuje się jesienią jeszcze przed
siewem. W tym celu dokonuje się analizy gleby. Na danym polu należy wykopać doły
o wymiarach 25x25 cm i głębokości 30 cm. Na 1ha plantacji powinny znajdować się,
co najmniej 32 doły, rozmieszczone w różnych punktach pola. Na każdy dodatkowy
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ha należy dodatkowo wykopać 2 doły. Ziemię z każdego dołu należy przesiać,
a wybrane szkodniki policzyć. Liczbę uzyskanych larw dzieli się przez 1m² i otrzymuje średnie zagęszczenie populacji leniowatych na danym polu.
Terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości
Środki chemiczne należy stosować przed siewem nasion. Środki stosowane do
zwalczania drutowców, pędraków oraz rolnic ograniczają także liczebność leniowatych. Jako próg szkodliwości dla roślin rzepaku przyjmuje się występowanie
10 larw na 1 m².
Ocena szkodliwości
Ocenę należy wykonać po wschodach roślin rzepaku i w okresie tworzenia liści
(faza rozwojowa BBCH 12-19), jesienią na rzepaku ozimym, wiosną na jarym. Należy
pobrać w różnych punktach pola po 25 roślin, w zależności od wielkości pola od 100
do 150 roślin. Na polach powyżej 2 ha zwiększa się liczbę punktów o 1 na każdy
hektar. Następnie oblicza się procent uszkodzonych roślin.

■ WCIORNASTKOWATE
Stadium szkodliwym są zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe, które wysysają soki
z komórek roślin. W wyniku żerowania wciornastków do uszkodzonych komórek
dostaje się powietrze, co powoduje tworzenie się małych, srebrzystych plam, które
z czasem brązowieją. Liczebność wciornastków można ograniczyć poprzez
zwalczanie chwastów, unikanie zakładania plantacji w pobliżu innych kapustowatych
oraz zadrzewień i ugorów. Istotne jest niszczenie resztek pożniwnych, na których
zimują wciornastki.
Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości wykonuje się poprzez analizę łuszczyn w czasie dojrzewania
nasion w łuszczynach (faza rozwojowa w skali BBCH 80). W różnych punktach pola
losowo pobiera się po 10 roślin, a z nich 50 łuszczyn (z różnych partii rośliny: pędów
wierzchołkowych, bocznych i niżej położonych). Ogółem analizuje się 50-100 roślin.
Na plantacjach powyżej 2ha należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny
hektar. Oblicza się procent uszkodzonych łuszczyn przez wciornastki.
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