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RZEPAK OZIMY. Ograniczanie chorób grzybowych i szkodników łuszczynowych

Zabieg tuż za progiem
Rzepak ozimy wiosną wyma-

ga regularnego kontrolowania 

zdrowotności łanu, aby na czas 

zaobserwować zagrożenia ze 

strony chorób i szkodników. Ich 

ograniczanie rozpoczynamy, gdy 

nasilenie przekroczy ekonomicz-

ne progi szkodliwości.

W marcowym numerze pisaliśmy 
o wczesnowiosennych zagrożeniach 
ze strony szkodników łodygowych 
i  słodyszka rzepakowego. W  tym 
artykule więcej uwagi poświęcimy 
kontrolowaniu zagrożenia ze stro-
ny najgroźniejszej choroby rzepaku 
w  okresie kwitnienia ‒ zgnilizny 
twardzikowej i  często jej towarzy-
szących czerni krzyżowych i  szarej 
pleśni. Przybliżymy również szkod-
niki atakujące łuszczyny rzepaku ‒ 
chowacza podobnika, pryszczarka 
kapustnika i mszyce oraz przedsta-
wimy środki ochrony do ich ograni-
czania.
 
Zgnilizna twardzikowa 
Jest chorobą odglebową, bo właśnie 
w  glebie znajdują się przetrwalniki 
tej choroby, w postaci czarnych, skle-
rot. Dostały się tam z  porażonych 
chorobą roślin uprawianego wcze-
śniej rzepaku, zwłaszcza niechronio-
nego. Przetrwalniki są w stanie prze-
żyć w glebie nawet do 7-10 lat. 
W  okresie kwitnienia rzepaku, 
na  przetrwalnikach, które znalazły 
się w wierzchniej warstwie gleby, po-
wstają owocniki z których rozsiewają 
się liczne zarodniki, infekujące kwit-
nące rośliny. 

Chorobie sprzyja podwyższona tem-
peratura i  wilgotność łanu wsku-
tek opadów deszczu czy rosy. Pyłek 
i  płatki kwiatowe, opadające na  sie-
dzące wokół łodyg liście i rozwidlenia 
łodyg rzepaku, sprzyjają utrzymaniu 
wilgoci i  ułatwiają rozwój choroby. 
Rozwijająca się grzybnia rozrasta się 
wokół łodygi, wnika do niej i uszka-
dza tkanki przewodzące. 

Cykl rozwojowy
Rośliny zamierają, a  w ich wnętrzu 
znowu wytwarzają się czarne prze-
trwalniki, które osypią się do  gleby 
podczas zbioru nasion i  będą źró-
dłem infekcji w  następnych latach. 
Zaatakowane rośliny żółkną, przed-
wcześnie dojrzewają, a  niewykształ-
cone nasiona osypują się. W  trakcie 
wiosennej wegetacji rzepaku może-
my wykonywać chemiczne zabiegi 
interwencyjne przy pomocy fungicy-
dów, gdy rzepak jest w  fazie opada-
nia pierwszych płatków kwiatowych, 
po przekroczeniu progu szkodliwości 
agrofaga. 
Zabieg wykonujemy z chwilą zauwa-
żenia pierwszych objawów choroby 
u  1% roślin rzepaku. W  gęstym ła-
nie jest trudne do  zaobserwowania. 
Dlatego najczęściej stosowanym ter-
minem zabiegu jest opadanie pierw-
szych płatków kwiatowych do  pełni 
kwitnienia, zwłaszcza wówczas jeśli 
choroba występowała wcześniej w re-
jonie uprawy rzepaku. Progi szkodli-
wości chorób przedstawia tabela 1. 

Zarejestrowane fungicydy do  ogra-
niczania tej choroby zostały przed-
stawione w  tabeli 2. Zabiegi w  cza-
sie kwitnienia są z  reguły ostatnimi 
zabiegami z  użyciem fungicydów 
do ograniczania chorób grzybowych. 
Zwróćmy więc uwagę, aby zastoso-
wać preparaty zawierające inne sub-
stancje aktywne, najlepiej o  innym 
mechanizmie działania niż stosowa-
ne wcześniej, aby nie doprowadzić 
do  wytworzenia odporności agro-
faga na  pestycyd. W  sprzyjających 
warunkach straty plonu sięgają 50%. 
Zarejestrowane fungicydy do ograni-
czania zgnilizny twardzikowej ogra-
niczają również inne choroby, takie 
jak szara pleśń i czerń krzyżowych. 

Szara pleśń
Wywoływana przez grzyb Botri-

tis cirnerea, występuje w  warunkach 
podwyższonej wilgotności powie-
trza. Objawia się w  postaci gęste-

go, szarego nalotu na  nadziemnych 
częściach roślin. Często występuje 
na  zbyt gęstych plantacjach, szcze-
gólnie, gdy rośliny wylegną. Również 
uszkodzenia roślin wskutek występu-
jących przymrozków, czy żerowania 
szkodników, sprzyjają jej wystąpie-
niu, a  okresy chłodnej i  przekrop-
nej pogody zwiększają jej nasilenie. 
W  sprzyjających warunkach straty 
sięgają 30%. 

Czerń krzyżowych 
Jest wywoływana przez grzyby z ro-
dzaju Alternaria i może występować 
w różnych fazach rozwoju roślin i na 
wszystkich częściach nadziemnych, 
ale jest szczególnie groźna, gdy wy-
stępuje na  łuszczynach. Objawia 
się w  postaci brunatno-czarnych, 
owalnych, wyraźnie odgraniczonych 
i trochę zagłębionych plam. Wysoka 
wilgotność powietrza i  temperatura 
powyżej 20 oC w  okresie wiązania 
łuszczyn, może prowadzić do  ich 
zamierania w  przypadku porażania 
młodych łuszczyn lub w  przypad-
ku porażenia starszych łuszczyn, 
do  ich przedwczesnego dojrzewa-
nia, pękania i osypywania się nasion. 
Straty w  plonowaniu mogą sięgać  
nawet 30%. 

Fungicydy z innej grupy
Tam, gdzie głównym problemem 
jest czerń krzyżowych, zabieg można 
opóźnić do  momentu wykształcania 
się pierwszych łuszczyn na roślinach 
rzepaku. W  przypadku wykonania 
zabiegu przeciwko zgniliźnie twar-
dzikowej w  fazie początku kwitnie-
nia i występowania dużego zagroże-
nia pojawienia się czerni krzyżowych, 
zaleca się wykonanie drugiego zabie-
gu w fazie końca kwitnienia, z zasto-
sowaniem fungicydów należących 
do innej grupy chemicznej. 

Chowacz z pryszczarkiem
W okresie przekwitania rzepaku czę-
sto występują szkodniki łuszczynowe 
– chowacz podobnik i  pryszczarek 
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Tabela 1. Progi szkodliwości chorób rzepaku wiosną

Choroba Faza rozwojowa i termin zwalczania Progi* 

%

Warunki sprzyjające

Zgnilizna twardzikowa Od zwartego pąka do pełni kwitnienia środki 

stosować podczas pierwszych oznak choroby 1

Temperatura gleby i powietrza pow. 12 0C,  

gleba wilgotna

Czerń 

krzyżowych

Regeneracja rozety i początek formowania łodygi 

do wyrastania w pęd kwiatowy 20-30 Ciepła, wilgotna pogoda

Od początku do pełni kwitnienia 10-15

Koniec kwitnienia  

i początek zawiązywania łuszczyn

10-15 Temperatura 21-27 0C,  

duża wilgotność

Szara pleśń Regeneracja rozety i początek formowania łodygi 

do wyrastania w pęd kwiatowy 20-30

Wilgotna pogoda, temperatura 14-16 0C, 

uszkodzenia i osłabienie roślin

Od początku do pełni kwitnienia 10-15 Duża wilgotność, uszkodzenia roślin,  

umiarkowana temperatura
Koniec kwitnienia i początek zawiązywania łuszczyn 10-15

*procent porażonych roślin

kapustnik. Zazwyczaj ograniczamy 
ich liczebność przy okazji zabiegów 
fungicydowych, połączonych ze sto-
sowaniem insektycydów. Warunkiem 
wykonania zabiegu łącznego jest ich 
zaobserwowanie podczas lustracji 
i  stwierdzenie liczebności występo-
wania, w  ilości przekraczającej próg 
szkodliwości. 

Razem ze słodyszkiem
Ostatni z  chowaczy uszkadzający 
łuszczyny rzepaku – chowacz po-
dobnik jest chrząszczem o  długości 
3 mm, jednolicie szarym, pokrytym 
białymi łuskami. Nalatuje on czę-
sto już w  czasie kwitnienia rzepaku 
i  żeruje na  kwiatach razem ze sło-
dyszkiem. Po wykształceniu łuszczyn 
samica wygryza otwór w łuszczynach 
i składa po jednym jaju do łuszczyny. 
Z jaja po 8-9 dniach wylęga się bez-
noga larwa, koloru białawo-żółta-
wego z brązową głową. Niszczy ona 
kilka zawiązków nasion, osiągając 
wielkość od 4 do 5 mm. 
Wygryza ona otwór w  łuszczynie 
opuszczając ją i  dalej przepoczwa-
rza się w  glebie. W  lipcu-sierpniu 
pojawiają się młode chrząszcze tego 
chowacza. Uszkodzone łuszczyny są 
nadal zamknięte. Narażone są na in-
wazję przez bardziej szkodliwego 
pryszczarka kapustnika, a  w przy-
padku przedostania się wody do  jej 
wnętrza, na infekcje chorobowe.

Dwadzieścia pięć chrząszczy
Progiem szkodliwości dla chowacza 
podobnika jest stwierdzenie w kilku 
miejscach pola obecności 4 dorosłych 
chrząszczy na 25 roślinach w okresie 

kwitnienia rzepaku. W  ciągu roku 
występuje tylko jedno pokolenie 
chowacza podobnika. Zabieg wy-
konujemy insektycydem zwalcza-
jąc chrząszcze przed złożeniem jaj 
do łuszczyny (tabela 3).

Pryszczarek kapustnik 
Jest brązowo-czarną muchówką wiel-
kości do 1,5 mm długości, z czerwo-
nym odwłokiem, z  poprzecznymi, 
brązowymi wiązadłami oraz długimi 
odnóżami i czułkami. Samice zazwy-
czaj w kwietniu - maju, składają jaja 
bezpośrednio do  młodych, bardzo 
delikatnych, nieuszkodzonych łusz-
czyn, długości 1 cm, lub większych, 
z  otworkiem, wcześniej uszkodzo-
nych przez chowacza podobnika. 
Żerujące dwumilimetrowe larwy są 
początkowo koloru szklistego, potem 
białe, a następnie żółtawo-biało-po-
marańczowe, bez widocznej głowy 
i odnóży. Larwy uszkadzają zawiązki 
nasion i  wysysają wnętrza łuszczyn, 
wskutek czego łuszczyny żółkną, de-
formują się w  okolicy wierzchołka 
i przedwcześnie pękają. 

Dwa tygodnie na rozwój
Wewnątrz łuszczyn może być nawet 
kilkadziesiąt przepoczwarzających 
się larw. Rozwój tego szkodnika od 
jaja do  osobnika dorosłego trwa 
14 dni. W ciągu roku może pojawić 
się do  trzech pokoleń szkodnika. 
Największe szkody występują w pa-
sie brzeżnym plantacji, zwłaszcza 
gdy podczas kwitnienia i  rozwoju 
łuszczyn nie ma opadów deszczu 
i  występują upały. Progiem szkodli-
wości jest zaobserwowanie podczas 

opadania płatków kwiatów średnio 
1 muchówki na 4 rośliny. Zabieg in-
sektycydowy zazwyczaj wykonujemy 
jednym z  insektycydów zalecanych 
w  tabeli nr 3, w  okresie opadania 
płatków kwiatowych i  wykształca-
nia pierwszych łuszczyn. Zabieg ten 
możemy połączyć z  zastosowaniem 
fungicydów do  ograniczania chorób 
rzepaku w tym samym okresie.

Mszyca kapuściana
Może żerować na  wierzchołkach 
pędu głównego a  potem na  pędach 
bocznych, łuszczynach, na ogonkach 
liści rzepaku. Mszyce wysysają soki, 
póki rośliny są zielone, prowadząc 
do  zahamowania rozwoju roślin, 
a  w przypadku niedoboru wilgoci 
do  żółknięcia i  zasychania pędów. 
Wysokiej liczebności mszyc sprzy-
ja wysokie nawożenie azotowe przy 
jednocześnie niskim nawożeniu po-
tasem, zwłaszcza gdy mamy łagod-
ną zimę, a  później ciepłą i wilgotną 
wiosnę. W ciągu roku może wystąpić 
kilkanaście pokoleń. Progiem szko-
dliwości jest wystąpienie średnio 
dwóch koloni mszyc na powierzchni 
1 m2 brzegu plantacji. 

Zabieg z brzegu
Wykonanie zabiegu brzegowego 
z  użyciem insektycydów pyretro-
idowych np. zawierających deltame-
trynę, np. Decis Mega 50 EW albo 
preparatem Fastac Active 050 ME, 
zawierającym alfa-cypermetrynę, 
może skutecznie ograniczyć popu-
lację mszycy bez konieczności wjeż-
dżania z opryskiwaczem w głąb pola 
uprawnego. 
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Wieczorem albo w nocy
Wykonanie zabiegu z użyciem insek-
tycydów na mszyce i na inne szkod-
niki, powinno być wykonane najlepiej 
po  oblocie pszczół, wieczorem lub 
w nocy. Zmniejsza to ryzyko podtru-
cia owadów pożytecznych na  plan-
tacji. Sprzyja też przeżywalności za-
pylaczy i  innych owadów, będących 
sojusznikami rolnika w ograniczaniu 

Fungicyd Substancja aktywna
Zgnilizna  

twardzikowa

Czerń  

krzyżowych

Szara  

pleśń

Acanto 250 EC, Galileo 250 SC, Oranis 250 

SC, Pixel 250 SC 
pikoksystrobina

0,8-1,0 0,8-1,0
!

Tazer 250 SC

azoksystrobina

1,0 1,0 1,0

Amistar 250 SC, Astar 250 SC,  

Dobromir Super 250 S.C., Dobromir Top 250 SC,  

Mirador 250 EC, Sammisto 250 SC,  

Song 250 SC, Starami 250 SC, Strobi 250 SC 

 

1,0 0,8-1,0 0,8-1,0

Symetra 325 SC azoksystrobina izopirazam ! 1,0 !

Amistar Xtra 280 SC azoksystrobina, cyprokonazol 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0

Atak 450 EC,  

Golden Prochloraz 450 SC 

prochloraz

1,5 1,5 1,5

Medallon 450 EC 1,0 1,0 1,0

Mondatak 450 EC 1,0 1,0 1,0

Efilor 193 S.C., Emot, Primasol metkonazol, boskalid 0,67-1,0 0,67-1,0 0,67-1,0

Eminent Star 312 SE chlorotalonil, tetrakonazol 1,8-2,0 1,8-2,0 1,8-2,0

Difcer 250 EC, Difo 250 EC difenkonazol 0,5 0,5 !

Bounty 430 SC, Spekfree 430 SC,  

Starpro 430 SC, 

tebukonazol

0,75 0,75 0,75

 Brasifun 250 EC, Clayton Tabloid EW, Darcos 

250 EW Erasmus 250 EW, Furtado 250 EW, 

Helicur 250 E, Mystic 250 EW, 

Orius Extra 250 EW, Sokolov 250 EW,  

Sparta 250 SC, Tebu 250 EW,  

Toledo 250 EW, Trion 250 EW, Troja 250 EW 

1,25 1,25 1,25

Sparta 250 EW, Syrius 250 EW,  

Tyberius 250 EW
1,0 1,0 1,0

Grisu 500 SC iprodion 1,5 1,0 1,5

Impact 125 EC flutriafol 1,0 1,0 1,0

Lerak 200 EC
azoksystrobina, tebukonazol

1,5-2,0 ! !

Mirrador Forte 160 EC 2,0 2,0 2,0

Matador 303 SE
tiofanat metylowy, 

tetrakonazol 1,75 1,75 1,75
Moderator 303 SE

Yamato 303 SE

Paroli 334 SC Iprodion, tiofanat metylowy 2-3,0 2-3,0 2-3,0

Pictor 400 SC dimoksystrobina, boskalid 0,5 0,5 0,5

Prokarb 380 EC prochloraz, karbendazyn 2,0 2,0 2,0

Propulse 250 SE fluopyram. protiokonazol 1,0 1,0 1,0

Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0 1,0 1,0

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy 1,4 1,4 1,4

Traper 250 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 1,0 1,0

Zafir 400 EW, Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0 1,0 1,0

Zestawiono na podstawie programu Doradca komputerowy Flamingo według stanu na 15.02.2016 r.

szkodników przez naturalnych wro-
gów mszycy, jak chrząszcze i  larwy 
biedronek, złotooków i bzygowatych, 
a także pająków wyłapujących w sieci 
szkodniki zasiedlające rzepak. 
 
Zabieg tuż za progiem
Insektycydy powinny być zmiano-
wane, z  zastosowaniem substancji 
aktywnych o  innym mechanizmie 

działania. Stosujemy dawki jak naj-
mniej obciążające środowisko, np. 
z użyciem adiuwantów, czy w formie 
oprysków brzegowych, zwłaszcza 
na większych polach. Możemy zasto-
sować także zabiegi łączone, gdy jest 
to możliwe. Zabiegi wykonujemy, 
gdy ekonomiczne progi szkodliwo-
ści zostaną przekroczone, dobierając 
środek do  pielęgnacji chemicznej 
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Tabela 3. Insektycydy do ograniczania szkodników łuszczynowych w rzepaku ozimym

Nazwa preparatu Substancja aktywna

Chowacz  

podobnik

Pryszczarek  

kapustnik

Dawka na 1 ha w l, kg/ha

Pyretroidy temperatura działania poniżej 20 oC

A-Cyper 100 EC,

Alfastop 100 EC, Cyper-Fas 100 EC

alfa-cypermetryna

0,1-0,12 0,1-0,12

Fastac Active 050 ME* 0,15-0,2 0,15-0,2

Fiesta 100 EC, Jetstak 100 EC

Rufous 100 EC, Tak Tak 100 EC 0,1-0,12 0,1-0,12

Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC Tekapo 025 EC, Pitbul 025 EC, beta-cyflutryna 0,25 0,25

Cyperkill Max 500 EC, Cythrin 500 EC, Sorcerer 500 EC,  

Super Cyper 500 EC, Supersect 500 EC
cypermetryna 0,05 0,05

Decis Mega 50 EW*, Delta 50 EW* 
deltametryna

0,15 0,15

Patriot 100 EC 0,075 0,075

Sumi –Alpha 050 EC esfenwalerant 0,25 0,25

Helm-Lambda 100 CS 

lambda-cyhalotryna

0,06-0,075 0,06-0,075

Kaiso 050 EG, Kaiso Sorbie; Kivano 050 EG, Minori 050 EC 0,15 0,15

Nagomi 025 WG 0,25-0,3 0,25-0,3

Achilles 100 CS, Bunt 100 CS, Helm-Lambda 100 CS, Spadix 

100 CS; Sutra 100 CS 0,06-0,075 0,06-0,075

Karate Zeon 100 CS 0,075 -

Karate Zeon 050 CS 0,125-0,15 0,125-0,15

Mavrik 240 EW tau-fluwalinat 0,2 0,2

Alstar Pro 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW,  

Minuet 100 EW, Titan 100 EW
zeta-cypermetryna

0,1 0,1

fosforoorganiczne + pyretroidy: temperatura działania 15oC

Pyrinex Supreme 262 ZW* chloropiryfos beta-cyflutryna 1,0-1,25 1,0-1,25

Etery arylo-propylowe: temperatura działania poniżej 20oC

Trebon 30 EC etofenproks 0,25-0,3 0,25-0,3

Nenikotynoidy – temperatura działania obojętna

Acetamip 20 SP; Miros 20 SP; Mospilan 20 SP, Stark 20 SP, 

Stonkat 20 SP
acetamipryd 0,12 0,12

Biscaya 240 OD tiachlopryd 0,3 -

Nenikotynoidy + pyretroidy optymalna temperature działania: 15-25oC

Proteus 110 OD tiachlopryd deltametryna 0,5-0,6 0,5-0,6

* insektycydy ograniczające również występowanie mszycy kapuścianej

 Zestawiono na podstawie programu Doradca komputerowy Flamingo według stanu na 15.02.2016 r.

optymalnie działający w określonych 
warunkach pogodowych, po uprzed-
nim zapoznaniu się z  zalecenia- 
mi jego stosowania, umieszczonymi 
na opakowaniu. 
Źródło: Program ochrony roślin Flamingo na dzień 

15.02.2016 r.

Marian Karasek  DODR we Wrocławiu

Fot. DODR we Wrocławiu


