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RZEPAK OZIMY. Ograniczanie szkodników jesiennych

Mniej zapraw dla rzepaku

Problem ten dotyczy szczególnie 
braku możliwości ograniczania 
śmietki kapuścianej, z którą boryka-
ją się gospodarstwa, które uprawiają 
rzepak częściej niż co 4 lata oraz 
wysiewają nasiona gorczycy na po-
plony ścierniskowe. 

Zaprawa pilnie 
poszukiwana
Nie mniejszy problem może wystą-
pić z większym nasileniem szkodni-
ków jesiennych w  rzepaku. Na dziś 
nie ma bowiem żadnych zapraw 
o  działaniu owadobójczym. Jedyną 
zaprawą zarejestrowaną do  zapra-
wiania rzepaku jest Zaprawa Na-
sienna T 75 DS/WS zawierająca 
tiuram, do  ograniczania zgorzeli 
siewek. Stosuje się ją do  zaprawia-
nia nasion rzepaku na sucho, w ilo-
ści 400 g zaprawy na 100 kg nasion. 
To stanowczo za  mało, aby dobrze 
ochronić uprawy tej rośliny przed 
szkodnikami zagrażającymi jesienią.  

Agrotechnika górą
W tym roku stosowanie właściwej 
agrotechniki będzie ważnym so-
jusznikiem w  dążeniu do  ograni-
czenia zagrożenia ze strony szkod-
ników. Szczególnie istotny będzie 
wybór stanowisk o możliwie długim 
okresie przerwy w  uprawie roślin 
kapustnych oraz o  jak największej 
izolacji przestrzennej od ubiegło-
rocznych upraw rzepaku (i innych 
upraw kapustnych). Nie bez zna-
czenia jest też uregulowany odczyn, 
zasobność w  składniki pokarmowe 
i  dobre parametry 4zykochemicz-
ne gleby. Zapewni to dobry rozwój 

i kondycję roślinom rzepaku od sa-
mego początku i ułatwi pokonanie 
ewentualnych zagrożeń. 

Pola pod lupą
Plantatorzy będą musieli częściej 
i uważniej obserwować pola rzepa-
kowe oraz umiejętnie monitorować 
pojawiające się zagrożenia, także ze 
strony szkodników. Obok bezpo-
średnich lustracji plantacji, pomoc-
na w  monitorowaniu szkodników 
będzie metoda żółtych naczyń. Na-
pełnione wodą z  dodatkiem płynu 
zmiękczającego, ustawione w  polu 
od strony ubiegłorocznych upraw, 
żółte naczynia posłużą do odławia-
nia nalatujących na  rzepak szkod-
ników. 

Progi szkodliwości
W określeniu stopnia zagrożenia ze 
strony szkodników pomocne będą 
progi szkodliwości.

Próg szkodliwości to takie nasilenie 

szkodników, kiedy wartość 

spodziewanej straty w plonie 

jest wyższa od łącznych kosztów 

zabiegów.

Próg szkodliwości jest wielkością 
orientacyjną, która w zależności od 
innych czynników, jak faza rozwo-
jowa rośliny i  jej kondycja, warun-
ki agrometeorologiczne, obecność 
innych szkodliwych agrofagów 
i  wrogów naturalnych organi-
zmów szkodliwych, występujących 
na  plantacji, może się zmieniać. 
Progi ekonomicznej szkodliwości 
mogą być dla producentów rol-

nych orientacyjnym drogowskazem. 
Po oszacowaniu innych czynników 
występujących na  polu, pomogą 
w  podjęciu decyzji o  wykonaniu 
zabiegu chemicznego, ograniczają-
cego liczebność agrofagów do mało 
szkodliwego poziomu. Progi szko-
dliwości szkodników rzepaku, które 
mogą zagrażać w okresie jesiennym 
przedstawiono w tabeli 1.

Jakich szkodników możemy się 
spodziewać na  plantacji rzepaku 
jesienią?

Ślimaki 
Mogą się pojawić na  glebach wil-
gotnych, gdy stosujemy uprosz-
czenia uprawowe, po  przyoranych 
użytkach zielonych i  innych upra-
wach dłużej okrywających glebę, 
nadmiernie zachwaszczonych, czy 
na  stanowiskach z  dużą ilością 
resztek pożniwnych, słabo wymie-
szanych z  glebą. Deszczowy lipiec 
i  sierpień (przed siewem rzepaku) 
sprzyja ich występowaniu. Mogą 
zagrozić rzepakowi od momen-
tu kiełkowania i  wschodów roślin. 
Plantacja powinna być obserwo-
wana aż do  fazy 4 liści. Zanika-
nia obsady młodych roślin w polu, 
uszkodzenie liści, w  połączeniu 
z  występowaniem połyskującego 
śluzu na  roślinach i  glebie, może 
świadczyć o  zagrożeniu ze strony 
ślimaków. 

Ślimak pod pokrywką
Pomocne do monitorowania ich li-
czebności mogą być pułapki w po-
staci odwróconych pokrywek pod 
doniczki, kawałki desek, dachówek 
czy czarnej folii, pod którymi będą 
się gromadzić. Obecność 2-3 ślima-
ków na  pułapkę w  początkowym 
okresie wschodów, to sygnał do ich 
ograniczania za  pomocą jednego 
z  trzech zarejestrowanych środków 
ślimakobójczych (moluskocydów), 

Od 1 grudnia ubiegłego roku obowiązuje zakaz 

stosowania zapraw insektycydowych z grupy 

neonikotynoidów. Oznacza to, że tegoroczni producenci 

rzepaku ozimego będą mieli problem ze zwalczaniem 

jesiennych szkodników. 
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opartych na  metaldehydzie, które 
zostały wyszczególnione w  Tabeli 
2. Preparaty te w postaci granulek, 
najczęściej rozsypujemy w  miejscu 
żerowania ślimaków. Ślimaki żerują 
w nocy a w dzień nie są widoczne. 
Z  chwilą osiągnięcia przez rzepak 
fazy 5 liści staje się on mniej sma-
kowity dla ślimaków. Jednocześnie 
rośliny są już na  tyle duże, że  po-
czynione przez nie szkody nie są już 
tak dotkliwe.

Pchełki ziemne
To niewielkie drobne chrząszcze 
wielkości 2-3 mm, koloru czarne-
go (np. pchełka czarna) lub czarna 
z  żółtymi paskami na  pokrywach 
skrzydeł (pchełka smużkowana), 
które mogą wygryzać otworki w li-
ściach wschodzącego rzepaku. 
Silne uszkodzenia, zwłaszcza 
we  wczesnych stadiach rozwoju 
rzepaku mogą prowadzić do zastoju 
w  rozwoju roślin i  ich zamierania, 
zwłaszcza przy słonecznej i  suchej 
pogodzie, która im sprzyja. Ob-
serwacje ich występowania i  sto-
pień zagrożenia określamy poprzez 
liczenie występowania pchełek 
na  odcinkach 1 metra bieżącego 
w  różnych częściach pola. Na  tej 
podstawie obliczamy ich średnią li-
czebność. Jeden chrząszcz na 1 mb 
roślin stanowi próg ekonomiczny 
ich szkodliwości, możemy wykonać 

wtedy zabieg chemiczny ogranicza-
jący ich występowanie. 
Paleta insektycydów do  jesiennego 
ograniczania szkodników w  rzepa-
ku jest dosyć skromna, a zarejestro-
wane preparaty do  ewentualnego 
zastosowania zostały wymienione 
w tabeli 3. 

Pchełka rzepakowa
Największa i  najgroźniejsza ze 
wszystkich pchełek, o długości oko-
ło 4 mm, koloru czarnego, z  grana-
towym lub zielonym, metalicznym 
połyskiem. Chrząszcze wygryzają 
otworki w  liściach a  wylegające się 
larwy koloru brudnobiałego prze-
dostają się do  środkowych nerwów 
i  ogonków liściowych, wewnątrz 
których żerują aż do  wiosny. Mogą 
uszkadzać szyjkę korzeniową i  sto-
żek wzrostu, co pogarsza możliwości 
dobrego przezimowania roślin i  jest 
przyczyną większego porażenia przez 
suchą zgniliznę kapustnych. Ciepła 
i  długa jesienna wegetacja zwięk-
sza zagrożenie. Konieczne może być 
przeprowadzenie zabiegu ogranicza-
jącego, jeśli w różnych częściach pola  
na 1 metr bieżący roślin zaobserwuje-
my występowanie średnio 3 chrząsz-
czy.

Gnatarz rzepakowiec 
To błonkówka o wielkości 6-8 mm,  
z  czarną głową i  pomarańczo-

wym odwłokiem, która składa jaja 
do  wnętrza liści rzepaku. Młode 
szarozielone larwy przypominają 
gąsienice i  żerują pod spodem li-
ści, wygryzając niewielkie otwory. 
Starsze aksamitnoczarne larwy że-
rują na górnej stronie liści. Zjadają 
je w  całości, pozostawiając jedynie 
główne nerwy. 
Larwy niezwalczane, przy maso-
wym występowaniu, potra8ą w kil-
ka dni zjeść doszczętnie plantację 
rzepaku. Możemy ograniczać wy-
stępowanie gnatarza rzepakowca 
przy pomocy zabiegów preparatami 
nalistnymi z grupy pyretroidów, wy-
mienionych w  tabeli 3. Próg szko-
dliwości to jedna larwa na  roślinie 
rzepaku.

Tantniś krzyżowiaczek
Jest motylem o rozpiętości skrzydeł 
do 17 mm, który składa jaja wzdłuż 
nerwów na dolnej stronie liści. Wy-
lęgające się zielone, dziesięciomili-
metrowe gąsienice żerują na dolnej 
stronie liści. Zeskrobują dolną skór-
kę i  miękisz liścia, a  pozostawiają 
górną skórkę, która tworzy półprze-
zroczyste okienka. W czasie wzro-
stu liścia okienka stopniowo się 
wykruszają i powstają otworki. Gą-
sienice są aktywne ruchowo, a nie-
pokojone zwijają się w  podkówkę 
i  opuszczają się po  nitce przędzy 
na ziemię. W latach o dużej grada-
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cji występowania mogą powodować 
straty w  uprawie rzepaku. Nie ma 
preparatów zarejestrowanych do ich 
zwalczania ‒ zabiegi insektycydami 
do ograniczania występowania larw 
gnatarza rzepakowego mogą ogra-
niczać także żerowanie gąsienic.

Śmietka kapuściana
To szara muchówka wielkości  
6 mm, pokryta czarnymi szczecin-
kami, która składa jaja w  bezpo-

średnim sąsiedztwie rozwijających 
się roślin rzepaku. Wylęgające się 
larwy koloru białego, żerują na ko-
rzeniach bocznych i  szyjce korze-
niowej roślin, drążąc korytarze, co 
może wywoływać wtórne infekcje 
chorobowe (sucha zgnilizna ka-
pustnych, werticilioza), redukcję 
i gnicie korzeni. Osłabia to pobie-
ranie składników pokarmowych 
i  wody oraz odporność na  stres 
w postaci suszy czy większych mro-

zów. Zwiększa też ryzyko wypad-
nięcia roślin zaatakowanych przez 
większą liczbę żerujących larw. Nie 
ma żadnych sposobów chemicz-
nego ograniczania żerowania larw 
śmietki kapuścianej. Pro0laktycznie 
możemy pośrednio zmniejszać za-
grożenie ograniczając występowa-
nie chwastów z rodziny kapustnych 
i samosiewów rzepaku.
Źródło: program komputerowy Flamingo

Marian Karasek DODR we Wrocławiu

Tabela 1. Progi szkodliwości jesiennych szkodników w rzepaku ozimym

Szkodnik Termin obserwacji Próg szkodliwości

Ślimaki

Bezpośrednio po siewie oraz w okresie 
wschodów (BBCH 8-11)

2-3 ślimaki średnio na pułapkę lub zniszczenie 
5% roślin

W fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych 
(BBCH 11-15)

4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę lub znisz-
czenie 10% roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym

Rolnice Wschody roślin 
(BBCH9-16) 6-8 gąsienic na 1 m2

Pchełki ziemne Po wschodach
(BBCH 10-19)

1 chrząszcz na 1 mb rzędu

Gnatarz rzepakowiec Wrzesień, październik
(BBCH 11-19)

1 gąsienica na roślinie

Pchełka rzepakowa Wrzesień, październik, 
(BBCH 12-19) 

3 chrząszcze na 1 mb rzędu

Chowacz galasówek Wrzesień, październik
(BBCH 12-19)

2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tatniś krzyżowiaczek Wrzesień, październik
(BBCH 12-19

1 gąsienica na roślinie

Śmietka kapuściana Wrzesień-listopad
(BBCH 15-19)

1 śmietka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tabela 2. Wykaz preparatów ślimakobójczych do stosowania w rzepaku ozimym

Preparat Dawka na 1 ha Uwagi

Glanzit 06 GB 3-5 kg Stosować po siewie do fazy tworzenia rozet, najlepiej  
w godzinach popołudniowych lub wieczoremMonolic na ślimaki 06 GB 3-5 kg

Snacol 05 GB 4 kg 
To  jest 4 g na 10 m2

Tabela 3. Wykaz insektycydów do jesiennego stosowania w rzepaku ozimym

Insektycyd
Pchełki ziemne Pchełka rzepakowa Gnatarz rzepakowiec

Dawka w l/1 ha

Agria-Deltametryna 2,5 EC 0,25 0,25  –

Decis 2,5 EC 0,25 0,25  –

Decis  Mega 50 EW 015 015 015

Delta 50 EW 015 015 015

Khoisan 25 EC 0,25 0,25  –

Patriot 25 EC 0,25 0,25  –

Sparviero 0,075  –  –

(Program komputerowy Flamingo wg stanu na 03.08.2014 r.)


