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RZEPAK OZIMY. Ograniczanie słodyszka rzepakowego i szkodników 
łuszczynowych

Czerpak nad kwitnącym łanem
Rzepak ozimy to uprawa ciesząca 
się na terenie Dolnego Śląska 
dużym powodzeniem, łamiąca 
następstwo zbóż po sobie. Roślina 
jest atakowana przez liczne 
agrofagi. Wynika to z rosnącego 
udziału rzepaku w strukturze 
zasiewów i skróconego następstwa 
po sobie (średnio co trzy lata), 
uproszczeń w uprawie roli oraz 
stopniowego wycofywania 
preparatów do jego chemicznej 
ochrony, zagrażających zapylaczom 
i środowisku. 

Coraz większym wyzwaniem jest prze-
strzeganie zasad integrowanej ochrony 
przed szkodnikami, które licznie ata-
kują rzepak ozimy jesienią i  wiosną. 
Hodowla dostarcza coraz większej 
liczby nowych odmian o podwyższonej 
odporności na choroby. Jednak w przy-
padku odporności na szkodniki takich 
możliwości nie mamy. 
Coraz częściej, w  stanie zagrożenia 
przez szkodniki, rolnicy stosują za-
biegi pestycydowe. Dzieje się tak, gdy 
nie możemy zapewnić optymalnego 
zmianowania, czy dostatecznej izola-
cji przestrzennej i czasowej od upraw 
kapustnych oraz kiedy zostanie prze-
kroczony próg szkodliwości. 

Monitorowanie
Pestycydy te są coraz bardziej bez-
pieczne dla środowiska. Jednocześnie 

działają coraz krócej i trzeba je stoso-
wać częściej, przy utrzymującym się 
zagrożeniu. Dlatego konieczne jest 
monitorowanie zagrożeń ze strony 
szkodników nalatujących na  plan-
tację. W  ten sposób możemy opty-
malnie ocenić stan zagrożenia i  do-
pasować do  niego strategię ochrony 
plantacji, która uwzględni stopień 
zagrożenia, fazę rozwoju roślin i wa-
runki pogodowe.

Po nalocie,  
przed nalotem

W kwietniu będzie już po  nalocie 
chowacza granatka i  chowacza bru-
kwiaczka. Wciąż jednak istnieje ryzy-
ko dalszych nalotów chowacza czte-
rozębnego. Chowacz czterozębny 
nalatuje bowiem na  rzepak w czasie 
pąkowania. 

Na początku 
kwitnienia

Zabiegi ochronne zwalczające ko-
lejnego szkodnika, jakim jest słody-
szek rzepakowy, wyeliminują także 
chowacza czterozębnego. Naloty 
szkodników do początku kwitnienia 
,możemy monitorować przy pomo-
cy żółtych naczyń, wystawionych 
w rzepaku. 
Naczynia ułatwią nam obserwację 
zagrożenia ze strony szkodników 
i pozwolą dopasować termin zabie-

gu ochronnego do przebiegu pogody 
i rozwoju rzepaku. 

Słodyszek rzepakowy 
Jest uważany za  najgroźniejszego 
szkodnika rzepaku. Choć wykształca 
w Polsce jedno pokolenie, mamy co-
raz więcej sygnałów o  jego rosnącej 
odporności na  preparaty chemiczne 
i  spadku skuteczności jego zwalcza-
nia. Zwalczanie słodyszka i chorób 
grzybowych będzie jeszcze trudniej-
sze ze względu na planowane wyco-
fanie z użycia preparatów insektycy-
dowych i fungicydów triazolowych. 

Chrząszcze na wierzbie
Dorosłe chrząszcze są niewielkie, 
koloru czarnego, o  długości od 1,5 
do  3 mm, z  metalicznym niebie-
skawo-zielonym połyskiem. Ła-
two je rozpoznać. Zimują w  ściół-
ce i  wierzchniej warstwie gleby, 
na  miedzach i  skrajach lasów, skąd 
przelatują na  wcześniej kwitnące 
rośliny, jak podbiał i wierzby, gdzie 
żerują. Nalatują na rzepak, gdy tem-
peratura powietrza osiągnie 15 oC 
przynajmniej przez trzy kolejne dni 
i nie występują opady deszczu. 

Rzepak jest wtedy w czasie pąkowania. 
Żywiący się pyłkiem chrząszcz wgryza 
się do pąków w poszukiwaniu pokar-
mu. Uszkadza je, gdy są jeszcze małe, 

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości niektórych owadów w rzepaku (według IOR  PIB Poznań)

  szkodnik   termin obserwacji    próg szkodliwości

Chowacz czterozębny  przełom marca i kwietnia  20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu  
 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach

Słodyszek rzepakowy  zwarty kwiatostan  1 chrząszcz na roślinie
 luźny kwiatostan  3-5 chrząszczy na roślinie

Chowacz podobnik  przełom kwietnia i maja  4 chrząszcze na 25 roślinach
Pryszczarek kapustnik  od początku opadania płatków  

 kwiatowych
 1 owad dorosły na 4 rośliny
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co powoduje ich zasychanie, opadanie i  brak wykształcenia 
łuszczyn. Największe szkody wyrządza, gdy po nalocie ochła-
dza się i  rzepak rozwija się wolniej, pozostając dłużej w fa-
zie zwartych pąków. Roślina jest wtedy narażona na większe 
uszkodzenia. 

Jaja na słupkach
Samice słodyszka składają po 1-2 jaja na pylnikach i słup-
ku pąków kwiatowych. Wylegające się po 2-4 dniach lar-
wy nie wyrządzają tak dużych szkód, jak chrząszcze żeru-
jące na  pąkach. Po  4-6 tygodniach przechodzą do  gleby  
i w czerwcu przepoczwarzają się w dorosłe osobniki, które 
żerują na gorczycy i rzepaku jarym oraz innych żywicielach 
aż do sierpnia. 

Wczesne odmiany
Uprawa odmian o wczesnej wegetacji wiosennej zwiększa 
szansę uniknięcia ataku i  tolerancję na  opóźniony nalot 
szkodnika. Inaczej jest w przypadku późniejszych odmian, 
które są bardziej atakowane i uszkadzane. Rośliny rzepa-
ku, dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe i w dobrej 
kondycji, mają większe szanse na regenerację i kompenso-
wanie ewentualnych uszkodzeń oraz satysfakcjonujące plo-
nowanie nasion. 

W zależności od pogody
Wśród zarejestrowanych środków do zwalczania słodyszka 
mamy preparaty o  różnym działaniu. Zostały one wymie-
nione w  tabeli 2. Termin pojawienia się słodyszka zależy  
od przebiegu pogody. Dlatego należy go monitorować już od 
końca marca, by zastosować odpowiednie środki po przekro-
czeniu progu szkodliwości. 

Jeśli temperatury są niższe, niż 18-20 °C możemy użyć py-
retroidów o działaniu powierzchniowym. Są one skuteczne 
w niższych temperaturach, ale ich czas działania jest krót-
ki. Są podatne na czynniki pogodowe, jak zmywanie przez 
opady i rozkład w temperaturze powyżej 20 0C. Działanie 
pyretroidów, które mają formulację olejową w postaci mi-
krokapsuł, oznaczonych jako CS, jest wydłużone do 10 dni. 

Obserwujmy skuteczność zabiegu i w przypadku nieza-
dowalających efektów, podwyższonych temperatur, albo 
nalotu nowej fali szkodników na boczne pąki rozgałęzia-
jących się roślin, zastosujmy preparaty z  inną substancją 
czynną lub preparaty dwuskładnikowe z  udziałem neo-
nikotynoidów.

Dbaj o zapylacze
Jeśli zastosujemy preparat fosforoorganiczny, zawierają-
cy fosmet, zwróćmy uwagę, aby rzepak był we wcześniej-
szych fazach rozwojowych (zwartego kwiatostanu BBCH 
52-54). W  ten sposób lepiej zadbamy o  bezpieczeństwo  
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Tabela 2. Insektycydy do ograniczania słodyszka rzepakowego i szkodników łuszynowych w rzepaku

Insektycyd Substancja  
aktywna

IIość na  
1 ha (l, kg)

Słodyszek 
rzepakowy

Chowacz 
podobnik

Pryszczarek 
kapustnik

Neonikotynoidy działanie systemiczne
Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP,  
Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP

acetamipryd

0,08–012 + + +

Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Los Ovados 200 SE1 0,12–0,25 + + +

Caradine 100 SL, Kestrel 200 SL 0,15–0,3 + + +

Mieszaniny nenikotynoidów i pyretroidów – działanie systemiczne i powierzchniowe

Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 WG
acetamipryd + lamb-
da–cyhalotryna

0,16–0,2 + + +

Pyretroidy działanie powierzchniowe w temperaturze poniżej 20 oC
A–Cyper 100 EC, Alciper 100 EC, Alfa Cyper 100 EC1,  
Alfacypermetryna 10 EC, Alfa–Pest 100 EC,  
Alfastop 100 EC, Asteria 100 EC, Cyper–Fas 100 EC,  
Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Rufous 100 EC,  
Proalfacypermetrin

alfa–cypermetryna 0,1–0,12 + + +

Fastac Active 050 ME1 0,15–0,3 + + +

Afi–Max 500 EC: Cimex Forte 500 EC, Cimex Max 500 EC, 
Cyperkil Max 500 EC, Cypermoc, Cythrin 500 EC,  
Cythrin 500 EC, Insektus 500 EC, Sorecer 500 EC,  
Super Cyper 500 EC, Superkill 500 SC, Supersect 500 SC

cypermetryna 0,05 + + –

Cyperfor II 100 EC, Sherpa 100 EC1 0,25–0,3 + – –

Decis 2,5 EC1, Deka 2,5 EC, Delta–Glob 25 EC1,  
Desha 2,5 EC, Dyno 2,5 EC, Khoisan 2,5 EC,  
Matrix 2,5 EC, Poleci 2,5 EC

deltametryna

0,2 + – –

Decis Mega 50 EW1 0,15 + + +

DelCaps 050 CS, DeLux 050 CS, DelTop 050 CS 0,08–0,1 + + –

Delmetros 100 SC, Koron 100 EC, Pilgro 100 EC 0,05 + – +

Patriot 100 EC 0,05–0,075 + + +

Delta 50 EW 0,1–0,15 + + +

Deltakill, Delmetrina 25 EC, Scatto 0,3 + – –

Sumi–Alpha 050 EC, Sumicidin 050 EC esfenwalerat 0,25 + + +

Modivo 60 CS, Nexide 60 CS, Rapid 60 CS gamma–cyhalotryna 0,06–0,8 + – –

Arkan 050 CS, LambdaCe 050 CS

lambda–cyhalotryna

0,12 + – –

Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS,  
Minori 050 CS, Ninja 050 CS

0,12–0,15 + + +

Globe, Kidrate1, Sparrow, Sparviero 0,075 + – –

Helm–Lambda 100 CS 0,06–0,075 + + +

Kaiso 050 EG, Kaiso–Sorbie, Kivano 050 EG 0,15 + + +

Nagomi 025 WG 0,25–0,3 + + +

Evure 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavric Vita240 EW tau–fluwalinat 0,2 + + +

Alstar 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW,  
Minuet 100 EW, Rage 100 EW, Titan 100 EW

zeta–cypermetryna 0,1 + + +

Etery arylo–propylowe o działaniu powierzchniowym

Kedu 30 EC, Trebon 30 EC, Uppercut 30 EC etofenproks 0,2–0,3 + + +

Fosforoorganiczne o działaniu kontaktowym w temperaturze powyżej 15 oC

Boravi 50 WG, Bratomir 50 WG fosmet 1,0–1,5 + – –

Oksadiazyny o działaniu powierzchniowym w temperaturze  powyżej 5 do 25 oC

Avaut 150 EC, Explicit 150 EC
indoksarb

0,17 + – –

Sindoxa 0,085 + – –
1 – ogranicza też mszyce.



zapylaczy, niż gdyby zabieg był wyko-
nany w fazie tuż przed kwitnieniem. 
Skuteczność środka kontaktowego 
zależy także od dokładnego pokrycia 
powierzchni chronionej, z  użyciem 
większej ilości wody, oraz najlepiej 
na  początku żerowania szkodni-
ka, gdy zostanie przekroczony próg 
szkodliwości. W łanie nie może być 
kwitnących chwastów ani kwitną-
cych roślin rzepaku chyba, że  sto-
sujemy preparaty o  bardzo krótkiej 
prewencji dla pszczół, po ich oblocie, 
np. nocą.

Czerpak 
entomologiczny

Szkodniki łuszczynowe, takie jak 
chowacz podobnik i  pryszczarek 
kapustnik, pojawiają się zazwyczaj 
w czasie kwitnienia, wiązania pierw-
szych łuszczyn i  opadania pierw-
szych płatków kwiatowych. Jest to 
wykorzystywane do  wykonania za-
biegów łączonych z  fungicydami 
do  ograniczania zgnilizny twardzi-
kowej. W tym czasie nie sprawdzają 
się już żółte naczynia. Występowanie 
szkodników można zaobserwować 
w  czasie lustracji polowej, z  zasto-
sowaniem odłowu szkodników przy 
pomocy czerpaka entomologicznego 
nad kwitnącym łanem. 

Chowacz podobnik
Chowacz podobnik składa po jednym 
jaju do młodej łuszczyny. Rozwijają-
ca się w nim larwa zjada kilka nasion 
i wygryza otwór przez który wydosta-
je się na zewnątrz, aby dalej rozwijać 
się w  glebie. Wytwarza tylko jedno 
pokolenie. Łuszczyna zostaje zacho-
wana w  całości i  nie rozpada się, ale 
jest bardziej narażona na choroby.

Pryszczarek kapustnik
Otwór pozostawiony przez lar-
wę ułatwia składanie jaj kolejnemu 
szkodnikowi – pryszczarkowi ka-
pustnikowi. To niewielka muchówka 
o wielkości od 1,5 do  około 2 mm. 
Przypomina malutkiego komara 
z  czerwonym odwłokiem. Mło-
de łuszczyny o  wielkości 1-2 cm, 

pryszczarek zasiedla, składając jaja.  
Nie potrzebuje do  tego ich wcze-
śniejszego uszkodzenia przez chowa-
cza podobnika. 

Trzy, cztery pokolenia
Wylęgające się z  jaj larwy wysysają 
soki z  łuszczyny i  nasion. Łuszczy-
na deformuje się, żółknie, a w końcu 
pęka, wysypując larwy i drobne nasio-
na do gleby. W ciągu roku mogą się  
rozwinąć trzy pokolenia pryszczarka 
kapustnika w  rzepaku ozimym i  do 
czterech pokoleń w rzepaku jarym. 
Ze względu na występowanie w tym 
czasie różnych szkodników i  długi 
okres działania ochronnego insekty-
cydu, najkorzystniejsze jest stosowa-
nie preparatów zawierających aceta-
mipirid. Substancja ta działa syste-
micznie i jest bezpieczna dla owadów 
pożytecznych, zasiedlających kwitną-
cy rzepak. 
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Chowacz podobnikPryszczarek kapustnik

Zapach pszczoły
Kiedy zbliża się termin zbioru i pozostaje 
niedużo czasu na dobór preparatu, ostatni 
zabieg powinien uwzględnić krótki okres 
karencji.  Oprysk wykonujemy poza cza-
sem oblotu pszczół. W  ten sposób nie 
zmieniamy zapachu owadów, co mogłoby 
uniemożliwić ich powrót do ula. W stra-
tegii zwalczania szkodników rzepaku 
ważne jest, abyśmy dorosłe chrząszcze 
chowaczy i muchówki pryszczarka zwal-
czali przed złożeniem jaj do  łuszczyn. 
Na larwy rozwijające się wewnątrz łusz-
czyn nic już bowiem nie poradzimy. 
Stosujmy także zmianowanie preparatów 
o różnych mechanizmach działania tak, 
aby zapobiegać wykształceniu się odpor-
ności owadów na używane środki ochrony 
roślin. Zawsze należy stosować się do zale-
ceń umieszczonych w etykiecie stosowania  
preparatów. 
 
Marian Karasek DODR, PZDR Chojnów


