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Chroni rzepak od razu, 
zabija szkodniki po kilku godzinach
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szkodniki po zabiegu Mospilanem
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jednak ich śmierć następuje 
po kilku godzinach.
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WSTĘP

Rzepak ozimy i jary uszkadzany jest przez około 30 gatunków szkod-
ników (tab. 1). Straty w plonie rzepaku powodowane przez szkodniki 
wynoszą od 10 do 50%, a niekiedy mogą być przyczyną całkowitego 
zniszczenia plantacji.

Spośród szkodliwych owadów największe zagrożenie dla rzepaku 
po wschodach roślin stwarzają: rolnice, gnatarz rzepakowiec, pchełki, 
śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek i chowacz galasówek; na-
tomiast w okresie wiosennej wegetacji pojawiające się najwcześniej: 
chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny, a w dalszej kolejności: 
słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik i 
mszyca kapuściana.

Wraz z powiększającą się powierzchnią zasiewów rzepaku, inten-
syfikacją produkcji, stosowaniem uproszczeń agrotechnicznych, uprawą 
odmian o różnej podatności i tolerancji na agrofagi, dużymi zmianami 
agroklimatycznymi (dłuższa o ponad miesiąc wegetacja) wpływającymi 
na rozwój szkodników, zwiększają się również zagrożenia dla roślin 
rzepaku, które mogą ograniczyć plonowanie oraz pogorszyć jakość 
surowca dla przemysłu rolno-spożywczego. 

Do ograniczenia strat w wielkości i jakości plonu nasion rzepaku, 
powodowanych przez agrofagi, zgodnie z decyzją Unii Europejskiej 
będzie wykorzystywana integrowana ochrona roślin.

Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych metod, które do minimum ograniczają stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin. Jest także uznawana za program 
regulowania liczebności szkodników, w sposób pozwalający utrzymać 
populacje gatunków agrofagów (w tym roślinożerców) poniżej progu 
ekonomicznej szkodliwości. Uzyskuje się to dzięki wykorzystaniu 
warunków zwiększonego oporu środowiska. W przeciwieństwie do 
wszystkich innych metod, które zapobiegają masowemu występowa-
niu szkodników przez ich niszczenie. Metoda integrowana ogranicza 
rozwój populacji agrofagów. Należy uwzględnić aspekty ekonomiczne 
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oraz racjonalnie stosować środki ochrony roślin tak, aby nie ucierpiała 
agrocenoza.

Opracowanie proekologicznych zasad ochrony roślin rzepaku przed 
agrofagami jest szczególnie ważne, ponieważ wszelkie próby rozwiązy-
wania problemów fitosanitarnych w oparciu tylko o metodę chemiczną 
są nieracjonalne i mało efektywne. Proekologiczne zasady i metody 
ochrony większości upraw przed agrofagami dotyczą: agrotechniki, 
hodowli nowych odmian o różnym stopniu odporności, czy o różnym 
terminie wznowienia wegetacji wiosną, wykorzystania naturalnych 
elementów ekosystemu i racjonalnego stosowania środków ochrony 
roślin oraz innych agrochemikaliów.

Ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony upraw 
rzepaku jest agrotechnika. Postępujące uproszczenia agrotechniczne 
prowadzą do wzrostu liczebności szkodników. Brak podorywek, stoso-
wanie upraw bezorkowych oraz kolejne uproszczenia w płodozmianie 
roślin są czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo masowego 
wystąpienia szkodników.

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże 
znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony rzepaku 
przed szkodnikami. Nie należy uprawiać rzepaku po rzepaku lub innych 
roślinach kapustowatych. Przestrzeganie dostatecznie dużej izolacji 
przestrzennej między tegoroczną i ubiegłoroczną plantacją rzepaku 
znacznie zmniejsza koszty zwalczania takich szkodników, jak chowa-
cze łodygowe, pryszczarek kapustnik. Usuwanie z pól chwastów i ich 
pozostałości ogranicza występowanie tantnisia krzyżowiaczka. Należy 
pamiętać o prawidłowej orce i podorywce. Z punktu widzenia ochrony 
roślin za najlepsze przedplony dla rzepaku można uznać wieloletnie 
rośliny bobowate, np. lucernę. Z praktyki wynika, że ze względów 
fitosanitarnych nie należy uprawiać rzepaku ozimego na tym samym 
polu częściej niż co 4 lata.

Na podstawie monitoringu konkretnej uprawy i progów ekonomicznej 
szkodliwości podejmuje się decyzje o wykonaniu zabiegu i ustala op-
tymalny jego termin. Ze względu na wiele czynników środowiskowych, 
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tylko własne obserwacje polowe pomagają w ocenie rzeczywistego 
zagrożenia upraw. Monitoring można prowadzić np. za pomocą żółtych 
naczyń wypełnionych wodą. Żółte naczynia to wypróbowane przyrządy 
do monitorowania pierwszych nalotów i aktywności owadów szkodli-
wych, szczególnie chrząszczy żerujących na rzepaku.

Metoda „żółtych naczyń” nie pozwala na określenie liczby owadów 
na roślinach, dostarcza natomiast informacji o momencie nalotu szkod-
ników na plantacje i zagrożeniu przez poszczególne gatunki owadów. 
Pozwala na określenie progów ekonomicznej szkodliwości chowaczy 
łodygowych.

Stosując żółte naczynia należy:
• używać takich, których barwa jest najbardziej zbliżona do koloru 

kwiatów rzepaku;
• pamiętać, aby naczynia miały przy krawędzi małe otworki, unie-

możliwiające wylewanie się z nich wody razem z odłowionymi 
szkodnikami;

• do wody w naczyniach dodać kilka kropli płynu zmniejszającego 
napięcie powierzchniowe, a w czasie mrozów można je napełnić 
zimowymi płynami stosowanymi do spryskiwaczy szyb samocho-
dowych;

• umieszczać naczynia na wysokości roślin;
• ustawić je około 20 m od brzegu, w głębi plantacji;
• na dużej powierzchni rzepaku naczynia należy ustawić po każdej 

stronie pola;
• naczynia trzeba kontrolować regularnie o tej samej porze dnia, 

najlepiej w południe.

Szkodniki należy zwalczać po przekroczeniu progu ekonomicznej 
szkodliwości. 

Próg ekonomicznej szkodliwości jest to takie nasilenie szkod-
ników, przy którym wartość spodziewanej straty w plonie jest 
wyższa od łącznych kosztów zabiegów. 
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Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów są jednym z najważ-
niejszych oraz najtrudniejszych do określenia elementów chemicznej 
ochrony roślin. Wartości progu szkodliwości nie można traktować 
jednoznacznie. W zależności od fazy rozwoju rośliny, warunków kli-
matycznych czy występowania wrogów naturalnych, próg szkodliwości 
może ulec zmianie. Progi ekonomicznej szkodliwości stanowią pomoc 
przy podejmowaniu decyzji, ale nie mogą być jedynym kryterium.

Integrowane programy ochrony roślin wymagają od rolnika dużej 
wiedzy i doświadczenia. Informacje o biologii szkodnika, jego wystę-
powaniu w danym rejonie i latach poprzednich oraz sposobach ograni-
czania strat mogą pomóc w podjęciu decyzji o zabiegu. Często zabieg 
chemiczny może okazać się niepotrzebny. Korzyści z wiedzy rolnika 
o nowoczesnych metodach ochrony roślin to nie tylko zaoszczędzone 
pieniądze, ale również zdrowsze środowisko.

W integrowanej ochronie przed szkodliwymi owadami na plantacjach 
rzepaku wykorzystuje się różne metody, z których podstawową jest 
przestrzeganie zaleceń prawidłowej agrotechniki, jak np. stosowanie 
izolacji przestrzennej i czasowej dotyczącej lokalizacji plantacji roślin 
kapustowatych. Ogranicza się w ten sposób koszty zwalczania: chowa-
cza brukwiaczka, chowacza czterozębnego i pryszczarka kapustnika. 
W wykorzystywaniu metod bezpośredniego zwalczania jako zasadę 
należy przyjąć, że poszczególne szkodniki należy zwalczać w momencie 
przekroczenia progu szkodliwości.

Uszkodzenia łodyg powodowane przez chowacza brukwiaczka, 
a następnie przez chowacza czterozębnego są „bramą” dla chorób, 
a szczególnie suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej. 

W praktyce, dla ograniczenia szkodliwości najgroźniejszych owadów 
na plantacjach rzepaku, stosuje się chemiczne insektycydy. Słodyszek 
rzepakowy, chowacze łodygowe, mszyce oraz szkodniki łuszczyn należą 
do tych owadów, które najpierw zasiedlają brzegi plantacji, a następnie 
przemieszczają się w jej głąb. W integrowanej ochronie przed tymi 
szkodnikami uwzględnia się przede wszystkim opryskiwanie środkami 
owadobójczymi obrzeży plantacji.
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Celem tej publikacji jest zapoznanie plantatorów i doradców z naj-
ważniejszymi  gatunkami wielu szkodników a także owadów pożytecz-
nych i zapylających rzepak. W przypadku szkodników oprócz fotografii, 
zamieszczono opisy szkodników, objawy żerowania i szkodliwość oraz 
możliwości błędnej oceny zagrożenia. Na zakończenie podano profilak-
tykę i zwalczanie z uwzględnieniem progów szkodliwości.
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Tabela 1. Znaczenie szkodników rzepaku w Polsce
Szkodniki Rzepak ozimy Rzepak jary
Bielinki + +
Chowacz brukwiaczek ++ —
Chowacz czterozębny +++ +
Chowacz galasówek ++ +
Chowacz granatek + +
Chowacz podobnik +++ +++
Drążyny + +
Drutowce + +
Gnatarz rzepakowiec + ++
Gryzonie + —
Leniowate + +
Łokaś garbatek + —
Miniarka kapuścianka + +
Mszyca kapuściana + ++
Nicienie + —
Pchełka rzepakowa + —
Pchełki ziemne + ++
Pędraki + —
Piętnówka kapustnica + +
Pryszczarek kapustnik +++ +++
Rolnice ++ —
Słodyszek rzepakowy +++ +++
Ślimaki ++ —
Śmietka kapuściana +++ ++
Tantniś krzyżowiaczek ++ +
Wciornastki + +
Zwierzęta łowne i ptaki ++ +

+ szkodnik o znaczeniu lokalnym
++ szkodnik ważny (groźny)
+++ szkodnik bardzo ważny (bardzo groźny)
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BIELINKI (Pieridae)

Opis:
Motyle (fot. 1): bielinek kapustnik — białe skrzydła o rozpiętości 5–6 cm; 
bielinek rzepnik — mniejszy, rozpiętość skrzydeł do 4 cm.
Gąsienice: bielinek kapustnik (fot. 2) — około 4,5 cm długości, żółtawe z 
czarnymi plamkami; bielinek rzepnik (fot. 3) — do 3 cm, matowozielone, 
delikatnie owłosione, z wąskimi, żółtymi liniami biegnącymi wzdłuż ciała.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Gąsienice żerują na liścieniach, liściach i łuszczynach. Początkowo ze-
skrobują miękisz na dolnej stronie liścia, a następnie szkieletują liście 
na całej roślinie powodując gołożery, co może prowadzić do zasychania 
roślin. Larwy pierwszego pokolenia wgryzają się do łuszczyn i żerują na 
nasionach rzepaku ozimego, natomiast drugiej generacji uszkadzają łusz-
czyny rzepaku jarego. Gołożery czy uszkodzenia łuszczyn obniżają plon 
nasion oraz powodują ich pękanie. Upalna pogoda wiosną i latem sprzyja 
rozwojowi bielinków.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z objawami żerowania: gnatarza rzepakowca, 
pchełek ziemnych, tantnisia krzyżowiaczka, rolnic i ślimaków.
Profilaktyka i zwalczanie:
Po zaobserwowaniu pierwszych uszkodzeń opryskiwać rośliny zgodnie 
z zaleceniami. Próg szkodliwości: 1 gąsienica na 1 m.b. rzędu roślin 
rzepaku.
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CHOWACZ BRUKWIACZEK (Ceutorhynchus napi)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) o długości 3,2–4 mm, szarawy. Głowa wydłużona w 
cienki ryjek, wygięty do dołu. Larwa (fot. 2) długości do 7 mm, bez odnó-
ży, rogalikowato wygięta, żółtawobiała. Głowa młodych larw początkowo 
czarniawa, potem żółtobrązowa, z charakterystyczną szczeciną w górnej 
części. 
Objawy żerowania i szkodliwość:
Chrząszcze (samice) nakłuwają łodygę i w te miejsca składają jaja. W trakcie 
wzrostu pędu głównego w obrębie tych nakłuć, tworzą się cienkie, wydłużone 
„rynny”, zgrubienia oraz skrzywienia (fot. 3) w kształcie litery S — zwłaszcza  
w dolnej części łodygi. W miejscach tych rośliny pękają (fot. 4), szczególnie 
po okresach mrozów lub obfitych opadów. 
Larwy drążą w rdzeniu łodygi korytarze, których otwory można znaleźć 
zwłaszcza w kątach liści. Rośliny uszkodzone przez larwy są następnie po-
rażane przez patogeny wywołujące suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę 
twardzikową i szarą pleśń. Opanowane rośliny przedwcześnie dojrzewają 
i często osypują nasiona.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z objawami wywoływanymi przez chowacza 
czterozębnego, chowacza granatka oraz wpływem przymrozków.
Profilaktyka i zwalczanie:
Dla oceny zagrożenia ze strony chowacza brukwiaczka należy, od począt-
ku marca do połowy kwietnia, prowadzić obserwacje dotyczące liczebność 
tych szkodników. W tym celu zalecamy ustawić żółte naczynia przynaj-
mniej 25 m od brzegu pola i kontrolować je co 3 dni. Jeżeli w tym czasie w 
naczyniu będzie 10 chrząszczy (próg szkodliwości), należy rozpocząć 
zwalczanie. Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy na plantacji, przed 
złożeniem jaj przez samicę (BBCH 20–39; od początku rozwoju pędów 
bocznych – widocznych 9 lub więcej międzywęźli).
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CHOWACZ CZTEROZĘBNY (Ceutorhynchus quadridens)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) długości 2,5–3 mm, brązowy, pokrywy skrzydeł z jasną, 
białawą plamą. Larwa do 5 mm długości, biaława, rogalikowato zgięta, z 
żółtobrązową głową, beznoga.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Larwy żerują we wnętrzu łodygi drążąc chodniki (fot. 2). W przeciwień-
stwie do uszkodzeń powodowanych przez chowacza brukwiaczka, łodyga 
rzepaku rośnie prosto (nie ulega deformacji). W efekcie silnego uszkodze-
nia dochodzi do zahamowania wzrostu roślin, a straty w plonach mogą 
wynieść ponad 20%. Wydrążone w dolnej części łodygi otwory stanowią 
miejsce wtórnych infekcji przez patogeny grzybowe.
Możliwość błędnej oceny:
Możliwość pomyłki z objawami powodowanymi przez chowacza bru-
kwiaczka oraz z żerem larw pchełki rzepakowej (we wczesnym stadium, 
wewnątrz ogonków liściowych).
Profilaktyka i zwalczanie:
Obserwacje prowadzić tak samo, jak w przypadku chowacza brukwiaczka. 
Jeżeli podczas kolejnych 3 dni w żółtym naczyniu odłowi się 20 chrząsz-
czy, należy rozpocząć zwalczanie (BBCH 30–59; początek wydłużania 
pędu – widoczne pierwsze płatki kwiatowe).
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16 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

CHOWACZ GALASÓWEK (Ceutorhynchus pleurostigma)

Opis:
Chrząszcz 2–3 mm długości, szarawo ubarwiony. Larwa biaława (fot. 1), 
bez odnóży.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Pojedyncze lub liczne, kuliste, gładkie narośle o średnicy około 1 cm 
(fot. 2) na szyjce korzeniowej lub na korzeniu głównym. We wnętrzu na-
rośli (po przekrojeniu) widoczne są chodniki i larwa chowacza. Wnętrze 
narośli zostaje wyjedzone przez larwy w trakcie ich rozwoju. Silne uszko-
dzenie korzeni przez kilka larw może prowadzić do poważniejszych strat 
spowodowanych gorszym przezimowaniem roślin oraz do porażenia przez 
patogeny.
Możliwość błędnej oceny:
Podobne narośle powstają w wyniku porażenia przez sprawcę kiły kapusty, 
lecz są one nieregularne i mięsiste, nie ma w nich larw. 
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian póź-
no wznawiających wegetację wiosną, zabiegi agrotechniczne i nawożenie 
zapewniające roślinom dobre warunki wzrostu. 
Wysiewać nasiona zaprawione przeciwko szkodnikom. W rejonach za-
grożonych dodatkowo opryskiwać rośliny po wschodach (BBCH 14–19; 
faza 4. liścia – faza 9 liści). Próg szkodliwości, gdy stwierdzi się 2 lub 3 
chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni. 
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18 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

CHOWACZ GRANATEK (Ceutorhynchus sulcicollis)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) o ciele długości 3 mm, owalnym, czarnym; pokrywy — 
granatowe. Larwa do 5 mm, jasnokremowa i beznoga.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Wczesną wiosną ogonki liściowe i pędy rzepaku zaginają się, łamią i czę-
sto zamierają. Wewnątrz widać żerujące larwy. Uszkodzenie szyjki ko-
rzeniowej oraz pędu wpływa na reakcję obronną rośliny, która wytwarza 
dodatkowe pędy (fot. 2). Obserwuje się wówczas „krzewienie” rzepaku, 
nierównomierne dojrzewanie oraz opóźnienie wzrostu i rozwoju roślin. Sil-
ne uszkodzenie szyjki korzeniowej i pędu może spowodować zasychanie 
oraz zamieranie roślin. 
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia można pomylić z objawami żerowania pchełki rzepakowej 
i chowacza czterozębnego, a także powstałymi w efekcie działania mrozu.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, prawidłowa agro-
technika, wczesny wysiew nasion odmian późno wznawiających wegetację 
wiosną, zrównoważone nawożenie. 
Rośliny opryskiwać po nalocie chrząszczy na plantację, stwierdzonym np. 
za pomocą żółtych naczyń chwytnych. Próg szkodliwości, gdy w ciągu 
6 dni stwierdzi się 20 sztuk na 1 naczynie. Zwalczając chowacza bru-
kwiaczka i chowacza czterozębnego, ogranicza się również liczebność 
chowacza granatka.
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20 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

CHOWACZ PODOBNIK (Ceutorhynchus assimilis)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) o długości 2,5–3 mm, czarny, paski na pokrywach skrzy-
deł są równej szerokości, z łuskowatymi włoskami ułożonymi w rzędy. Gło-
wa jest ryjkowato wydłużona. Larwa (fot. 2) 4–5 mm długości, białawożółta, 
z brązową głową, beznoga, rogalikowato zgięta.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Szkody są widoczne dopiero wtedy, gdy larwa poprzez wydrążony ot-
wór opuszcza łuszczynę. Jedna larwa niszczy do 5 nasion w łuszczynie. 
Uszkodzona łuszczyna pozostaje zamknięta, przedwcześnie żółknie i jest 
lekko zdeformowana. Uszkodzenia łuszczyn spowodowane przez chowa-
cza są wykorzystywane przez pryszczarka kapustnika do składania jaj. 
Bezpośrednie szkody są na ogół niewielkie, natomiast pośrednie, wyni-
kające z przygotowania warunków dla pryszczarka kapustnika, mogą być 
bardzo duże (fot. 3 z prawej pojedyncza larwa chowacza, z lewej liczne 
larwy pryszczarka). Poza tym woda dostająca się przez otwór do łuszczy-
ny prowadzi do jej gnicia. Uszkodzone łuszczyny są też często porażane 
przez sprawców szarej pleśni i czerni krzyżowych.
Możliwość błędnej oceny:
Zdeformowanie łuszczyn powodowane przez chowacza podobnika może 
być błędnie przypisane gradobiciu.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od plantacji ubiegłorocznej, wysiew odmian późno 
zakwitających, prawidłowa agrotechnika, chemiczne zwalczanie głównie w 
pasach brzeżnych. 
Opryskiwać rośliny na początku kwitnienia (BBCH 60). Próg szkodliwo-
ści, 4 chrząszcze na 25 roślinach. Ocenę przeprowadza się biorąc pod 
uwagę 10 roślin w 10 miejscach po przekątnej pola.
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22 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

DRĄŻYNY (Baris spp.)

Opis:
Chrząszcze (fot. 1) 3–4 mm długości, niebieskie lub ciemnozielone z me-
talicznym połyskiem. Larwy są białawe, beznogie, rogalikowato zgięte, z 
wyodrębnioną brązową głową.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Larwy podczas żerowania drążą chodniki w korzeniach rzepaku (fot. 2), 
zanieczyszczając je odchodami. Młode rośliny zaatakowane przez larwy 
są zahamowane we wzroście, źle zimują, żółkną, więdną, a przy silnym 
uszkodzeniu zasychają. W miejscach uszkodzeń rozwijają się choroby: 
sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, werticilioza.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powodowane przez drążyny są podobne do objawów powo-
dowanych przez śmietkę kapuścianą.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew na-
sion, zwiększenie normy wysiewu, zabiegi uprawowe, zrównoważone na-
wożenie.
Po zbiorze należy natychmiast usunąć resztki pożniwne i szybko wykonać 
podorywkę oraz orkę zimową. Zaprawianie nasion środkami, które mają 
najdłuższy okres działania ogranicza uszkodzenia powodowane przez lar-
wy drążynów.
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24 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

DRUTOWCE — LARWY SPRĘŻYKOWATYCH (Elateridae)

Opis:
Chrząszcze (fot. 1) o długości 7–15 mm, o wydłużonym ciele i brunatno-
szarej barwie. Larwy (fot. 2) — drutowce — do 3 cm, pokryte mocnym, 
chitynowym pancerzem o miedzianym zabarwieniu. Poczwarka kremowa, 
ok. 7–8 mm (fot. 3).
Objawy żerowania i szkodliwość:
Drutowce żerują na wszystkich podziemnych częściach roślin, uszkadzają  
i zjadają korzenie, co może powodować żółknięcie, zasychanie oraz ob-
umieranie roślin. Uprawom rzepaku zagrażają już od początku wegetacji 
— mogą bowiem uszkadzać kiełkujące nasiona. Największe szkody wyrzą-
dzają starsze larwy (w 3. lub 4. roku rozwoju). 
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powodowane przez drutowce można pomylić z objawami że-
rowania pędraków, rolnic, leniowatych i ślimaków.
Profilaktyka i zwalczanie:
Wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu, zabiegi agrotechnicz-
ne. Wielokrotna uprawa mechaniczna ogranicza liczebność drutowców, 
ponieważ w przesuszonej i spulchnionej glebie giną jaja i młodsze stadia 
larwalne. Larwy wydobywane podczas uprawy na powierzchnię gleby giną 
– uszkodzone mechanicznie lub są zjadane przez ptaki. W płodozmianie 
należy uwzględnić rośliny nieatakowane przez drutowce (np. groch, fasolę, 
gorczycę, len). Do skutecznych metod chemicznych należy zaprawianie 
nasion. Próg szkodliwości wynosi powyżej 11 drutowców na 1 m2.
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26 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

GNATARZ RZEPAKOWIEC (Athalia colibri)

Opis:
Błonkówka (fot. 1) 6–8 mm długości, z czarną głową, pomarańczowym 
odwłokiem, rozpiętość skrzydeł 14 mm. Larwa początkowo szarozielona, 
później czarna (fot. 2), z podłużnymi, jaśniejszymi pasami, „esowato wygię-
ta”, z ośmioma parami nóg odwłokowych i trzema parami nóg tułowiowych.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Larwy żerując zjadają liście, zostawiają jedynie główne nerwy. Ogołocają  
z liści także pędy kwiatostanowe nie naruszając łuszczyn. Po zniszcze-
niu rośliny przechodzą na kolejną, nieopanowaną. W ciągu kilku dni są w 
stanie zniszczyć całą plantację. Największe szkody wyrządzają, gdy maj 
i czerwiec oraz sierpień i wrzesień są upalne i suche. W sprzyjających 
warunkach wyloty błonkówek są intensywne i często występuje drugie po-
kolenie szkodnika.
Możliwość błędnej oceny:
Początkowe żerowanie często jest błędnie przypisywane bielinkom, tan-
tnisiowi krzyżowiaczkowi, pchełkom „ziemnym”, piętnówkom, ślimakom, 
rolnicom oraz zwierzętom łownym.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, podorywka, głęboka 
orka, zrównoważone nawożenie, wczesny siew nasion, zwiększenie normy 
wysiewu.
Opryskiwanie roślin jesienią (BBCH 10–19; faza całkowicie rozwiniętych 
liścieni – faza 9 liści) lub wiosną (BBCH 60–79; otwarcie pierwszych kwia-
tów – typowa wielkość łuszczyn) – po stwierdzeniu pierwszych uszkodzeń 
liści. Zaprawy nasienne zabezpieczają tylko przed gnatarzem, który wy-
stąpił w niewielkim nasileniu, bezpośrednio po wschodach roślin. Próg 
szkodliwości: 1 larwa po wschodach na 1 roślinie lub 4 larwy na 1 
roślinie rzepaku jarego (BBCH 60-79; otwarcie pierwszych kwiatostanów 
– typowa wielkość łuszczyn). W odniesieniu do tego szkodnika szczególnie 
ważne jest wczesne stwierdzenie obecności larw, ponieważ niezwalczane 
mogą w krótkim czasie zniszczyć plantację.
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28 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

LENIOWATE (Bibionidae)

Opis:
Muchówki (fot. 1) 8–10 mm długości, o ciele krępym i owłosionym. Czułki 
krótkie, odnóża grube. Samica o złotoczerwonym zabarwieniu ciała, sa-
miec czarny. Larwa (fot. 2) do 16 mm długości, szarobrązowa, beznoga, z 
ciemnobrązową głową.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Larwy leni żerują w glebie — mogą uszkadzać zarówno nasiona, jak rów-
nież podgryzać korzenie młodych roślin. Powoduje to zakłócenie gospo-
darki wodnej oraz pogorszenie osadzenia rośliny w glebie. Szczególnie 
groźne są dorosłe larwy żerujące wiosną na wczesnych zasiewach rzepa-
ku. Jednym z objawów występowania szkodnika są liczne, małe dziurki z 
kupkami ziemi na powierzchni gleby. Leń ogrodowy występuje lokalnie, a 
gradacje mają miejsce co kilka lat.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia spowodowane przez lenie można pomylić z objawami żero-
wania drutowców, pędraków, rolnic lub komarnic.
Profilaktyka i zwalczanie:
Podorywka, głęboka orka i melioracja wodna ograniczają nasilenie szkod-
nika.
Zagrożenie dla roślin ma miejsce po przekroczeniu progu szkodliwości: 
10 larw na 1 m2. Liczebność owadów należących do rodziny leniowatych 
ograniczana jest przez środki ochrony roślin stosowane przy okazji zwal-
czania innych szkodników glebowych (BBCH 00).
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30 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

ŁOKAŚ GARBATEK (Zabrus tenebrioides)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) 12–15 mm długości, 6 mm szerokości, czarny z jas-
nobrązową stroną brzuszną, czułki i odnóża rudobrązowe. Przedplecze 
niemal kwadratowe, pokrywy skrzydeł łukowate. Larwa (fot. 2) do 3 cm 
długości, szarobiała z ciemną głową.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Jesienią larwy objadają kiełkujące nasiona aż do powierzchni gleby. Na 
młodych roślinach uszkadzana jest przede wszystkim podstawa liścia — 
blaszki liściowe częściowo więdną i obumierają. Podczas masowego wy-
stąpienia szkodnika może dojść do całkowitego zniszczenia roślin.
Możliwość błędnej oceny:
Podobne objawy powstają w efekcie fitotoksycznego działania herbicydów 
(zahamowanie kiełkowania), porażenia przez mączniaka prawdziwego lub 
zaatakowania przez pchełki.
Profilaktyka i zwalczanie:
Nawozy organiczne sprzyjają rozwojowi tego szkodnika. Likwidowanie 
nieużytków oraz chwastów jednoliściennych ogranicza liczebność łokasia. 
Zwalczając rolnice ogranicza się również występowanie łokasia garbatka.
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32 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

MINIARKA KAPUŚCIANKA (Phytomyza rufipes)

Opis:
Muchówka do 3 mm długości. Larwa (fot. 1) o długości do 6 mm, białawo 
zabarwiona, bez odnóży i wyraźnie wyodrębnionej głowy.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Uszkodzone przez larwy liście żółkną, więdną i przedwcześnie obumie-
rają. Na górnej stronie blaszki liściowej widoczne są chodniki, które po-
czątkowo przebiegają wzdłuż nerwów liścia — fot. 2, mogą mieć również 
nieregularny kształt (fot. 3) . W tych samych chodnikach często żerują 
larwy pchełki rzepakowej. Rzepak ozimy jest atakowany głównie jesienią 
— ciepła i długa jesień sprzyja rozwojowi szkodnika i wówczas straty mogą 
być duże. Miniarka kapuścianka występuje również na rzepaku jarym.
Możliwość błędnej oceny:
Ze względu na podobne miejsce żerowania, miniarkę kapuściankę można 
pomylić z larwami pchełki rzepakowej. Larwy miniarki nie uszkadzają jed-
nak rdzenia i stożka wzrostu roślin.
Profilaktyka i zwalczanie:
Zaprawy nasienne zapobiegają uszkodzeniu rzepaku przez larwy muchó-
wek rozwijające się we wrześniu. Zabieg ten nie jest skuteczny w przy-
padku późniejszych nalotów szkodnika. W rejonach o dużym nasileniu 
szkodnika istnieje potrzeba opryskiwania roślin (BBCH 14–19; faza 4. 
liścia – faza 9 liści).
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34 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

MSZYCA KAPUŚCIANA (Brevicoryne brassicae)

Opis:
Dorosła mszyca ma długość 2–2,5 mm, jest szarozielona, pokryta nalotem 
woskowym (fot. 1). Występują formy uskrzydlone oraz bezskrzydłe. Larwa 
podobna jest do postaci dorosłej.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Gęste kolonie mszyc rozwijają się na wierzchołkowej części głównego pędu 
kwiatostanowego (fot. 2), a w późniejszym okresie występują również na pę-
dach bocznych, ogonkach liściowych, liściach, szypułkach łuszczyn oraz na 
łuszczynach. Opanowane części roślin są zahamowane we wzroście i rozwo-
ju, a w warunkach niedoboru wilgoci — żółkną i zasychają. Największe straty  
w plonie powstają przy równoczesnym braku wody. Występowaniu mszycy 
kapuścianej sprzyja łagodna zima oraz ciepła i sucha wiosna. 
Możliwość błędnej oceny:
Zasychanie uszkodzonych przez mszyce roślin jest podobne do objawów 
spowodowanych przez suszę.
Profilaktyka i zwalczanie:
Opryskiwać głównie brzegi plantacji, w przypadku licznego wystąpienia 
mszyc jesienią (BBCH 14–19; faza 4. liścia – faza 9 liści) lub wiosną — 
najczęściej w okresie rozwoju łuszczyn (BBCH 65–80).  
Próg szkodliwości: 2 kolonie mszyc na 1 m2, na brzegu plantacji 
rzepaku.
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36 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

PCHEŁKA RZEPAKOWA (Psylliodes chrysocephala)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) o ciele długości 3–4 mm, podłużnie owalnym, czarnonie-
bieskim z metalicznym połyskiem. Larwa 6–7 mm długości, brudnobiała, 
z ciemnobrązową głową i 3 parami odnóży tułowiowych.
Objawy żerowania i szkodliwość:
W liścieniach i liściach chrząszcze wygryzają otwory i szkieletują liście. 
Przy dużej liczebności szkodnika liście mogą zostać sitowato podziura-
wione (fot. 2). Większe znaczenie ma żer minujący w ogonkach (fot. 3) 
i nerwach liściowych oraz w rdzeniu pędu. W chodnikach drążonych przez 
larwy można znaleźć brązowe odchody. Rośliny uszkodzone przez lar-
wy są podatne na porażenie sprawcą suchej zgnilizny kapustnych, łatwiej 
przemarzają niż niezasiedlone.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z objawami żerowania na liściach gnatarza rze-
pakowca, pchełek ziemnych oraz ze szkodami wyrządzanymi przez ślimaki  
(w tym przypadku widoczny jest śluz na roślinie i glebie).
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, prawidłowa agro-
technika, wczesny siew i zrównoważone nawożenie w celu wzmocnienia 
roślin, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu. 
Zaprawiać nasiona przed siewem. W rejonach dużego zagrożenia rozpo-
cząć zwalczanie jesienią. Opryskiwać rośliny we wrześniu i październiku 
(BBCH 12–19; faza 2. liścia – 9 liści), gdy zostanie przekroczony próg 
szkodliwości: 3 chrząszcze na 1 m.b. rzędu.
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38 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

PCHEŁKI „ZIEMNE” (Phyllotreta spp.)

Opis:
Chrząszcze pchełek osiągają wielkość 2–3 mm. Pchełka czarna (fot. 1) 
jest jednolicie czarna. Pchełka czarnonoga ma zabarwienie niebieskie 
lub zielone z metalicznym połyskiem. Pchełka falistosmuga jest czarna, 
na pokrywach ma żółte, szersze na końcu paski. Pchełka smużkowana 
(fot. 2) jest podobna, lecz paski na pokrywach mają jednakową szerokość. 
Larwy do 7 mm długości, brudnobiałe lub żółtawe z czarną głową, mają 
3 pary krótkich odnóży.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Szkody wyrządzają głównie chrząszcze, które wygryzają małe, okrągłe ot-
wory w liściach, a nawet w liścieniach wschodzących roślin rzepaku. Silnie 
uszkodzone rośliny są zahamowane we wzroście, żółkną, więdną i często 
giną. Larwy pchełki smużkowanej minują blaszkę liściową — pozostałe 
gatunki żerują na korzeniach. Pchełki są bardzo groźne dla roślin rzepaku 
jarego, gdy wiosna jest bardzo ciepła i sucha. Rzepak ozimy jest w więk-
szym stopniu zagrożony, gdy siew ma miejsce po suchym i upalnym lecie.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z objawami żerowania: gnatarza rzepakowca, 
tantnisia krzyżowiaczka lub ślimaków.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, prawidłowa agro-
technika, usuwanie chwastów z rodziny kapustowatych, zrównoważone 
nawożenie, wysiew w glebę dobrze ogrzaną.
W warunkach sprzyjających wystąpieniu pchełek zwiększyć normę wysie-
wu nasion rzepaku oraz stosować obfite nawożenie azotowe. Zaprawiać 
nasiona przed siewem, a w razie dużej gradacji pchełek dodatkowo opry-
skać rośliny. Próg szkodliwości: 1 chrząszcz na 1 m.b. rzędu.
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40 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

PĘDRAKI — LARWY CHRABĄSZCZY (Melolonthidae)

Opis:
Pędraki (fot. 1) — larwy różnych gatunków chrabąszczowatych są do sie-
bie podobne, mają białe ciało łukowato wygięte, z wyraźną, brunatną gło-
wą, zaopatrzone w 3 pary silnych odnóży tułowiowych. Cechą gatunkową 
jest układ szczecinek na stronie brzusznej ostatniego segmentu ciała.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Pędraki podgryzają korzenie, a uszkodzone rośliny więdną, żółkną i zasy-
chają. Podczas masowego występowania pędraków na polach tworzą się 
tzw. łysiny (miejsca pozbawione roślin). 
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia spowodowane przez pędraki można pomylić ze szkodami 
obserwowanymi po żerowaniu drutowców, rolnic, leniowatych i ślimaków.
Profilaktyka i zwalczanie: 
Stosować podorywkę, orkę, głębokie spulchnianie gleby.
Uproszczenia w agrotechnice, bezorkowe systemy uprawy oraz ugorowa-
nie dużych powierzchni ziemi, sprzyjają licznemu występowaniu pędraków. 
Szczególnie na polach położonych w pobliżu zadrzewień należy prowadzić 
dokładny monitoring ich liczebności. Obserwacje należy przeprowadzić 
przed wysiewem nasion, kiedy istnieje jeszcze możliwość zastosowania 
agrotechnicznych lub chemicznych metod zwalczania. Do skutecznych 
metod chemicznych walki z pędrakami należy przedsiewne zaprawianie 
nasion (BBCH 00). Próg szkodliwości: 10-20 larw na 1 m2 w pierwszym 
stadium rozwojowym lub 5-10 larw na 1 m2 w trzecim stadium rozwojo-
wym.
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42 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA (Mamestra brassicae)

Opis:
Motyl (fot. 1) jest szarobrunatny, o rozpiętości skrzydeł do 4,5 cm, gąsie-
nica – do 4,5 cm długości. Bezpośrednio po wylęgnięciu z jaja gąsienica 
jest jasnozielona, później ciemnieje i ma kolor brudnoszary z popielatymi 
pręgami wzdłuż ciała. Zaniepokojona zwija się spiralnie (fot. 2) i stacza na 
glebę.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Na liściach widoczne są owalne i nieregularne otwory. Przy dużej liczeb-
ności gąsienic może dojść do gołożerów. Uszkodzenia liści młodych roślin 
rzepaku wpływają negatywnie na wzrost i rozwój roślin, a w skrajnych przy-
padkach dochodzi do zniszczenia plantacji.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z uszkodzeniami powodowanymi przez bielin-
ki, gnatarza rzepakowca, rolnice, tantnisia krzyżowiaczka, ślimaki, ptaki 
i zwierzęta łowne.
Profilaktyka i zwalczanie:
Podorywka i głęboka orka niszczą poczwarki. Zwalczanie chwastów ka-
pustowatych. 
Rzepak opryskać w okresie wylęgania się gąsienic i żerowania najmłod-
szych ich stadiów rozwojowych. Próg szkodliwości: 1 gąsienica na 
10 roślinach. Insektycydy stosowane przeciwko gąsienicom rolnic ogra-
niczają populację piętnówki kapustnicy.
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44 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

PRYSZCZAREK KAPUSTNIK (Dasyneura brassicae)

Opis:
Muchówka (fot. 1) 1,2–1,5 mm długości, brązowoczarna, z czerwonawym 
odwłokiem, długimi czułkami i odnóżami. Larwa (fot. 2) długości około 
2 mm, biała, później żółtawopomarańczowa (fot. 3), bez głowy i odnóży.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Zaasiedlone łuszczyny przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, czę-
sto wykrzywiają się w części wierzchołkowej, kurczą się i przed-
wcześnie pękają, a nasiona się osypują. We wnętrzu łuszczyn że-
ruje od 5 do 100 larw, które niszczą zarodki nasion. Pryszczarek 
kapustnik ma znaczenie gospodarcze wyłącznie w powiązaniu z cho-
waczem podobnikiem, który żerując ułatwia samicom pryszczarka 
składanie jaj w łuszczynach. Szkody wyrządzane na rzepaku ozimym 
często ograniczają się do obrzeży pól. Rzepak jary uszkadzany jest  
w większym stopniu niż rzepak ozimy. Pryszczarek powoduje największe 
straty, gdy w okresie kwitnienia roślin i początkowego rozwoju łuszczyn ma 
miejsce sucha i upalna pogoda.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia na łuszczynach można pomylić z efektem gradobicia albo 
uszkodzeniami ptaków.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian póź-
no zakwitających, prawidłowa agrotechnika i zrównoważone nawożenie 
oraz chemiczne zwalczanie głównie pasów brzeżnych. 
Ocenę występowania przeprowadzić w okresie kwitnienia (BBCH 60–69). 
Próg szkodliwości: 1 pryszczarek na 4 rośliny. Opryskiwać w okresie 
opadania pąków kwiatowych, po wykształceniu się pierwszych łuszczyn 
(BBCH 65–69).
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46 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

ROLNICE (Agrotinae)

Opis:
Motyle o rozpiętości skrzydeł 2,5–4 cm. Skrzydła przednie są szaro-brunat-
ne, a tylne jaśniejsze. Gąsienica (fot. 1) o długości 4 cm, oliwkowobrunatna 
z ciemną linią na grzbiecie, po dotknięciu bardzo szybko się zwija (fot. 2). 
Objawy żerowania i szkodliwość:
W uprawach rzepaku ozimego rośliny są podcinane w pobliżu powierzchni 
gleby, a następnie są częściowo wciągane przez gąsienice do otworów w 
glebie. Najbardziej narażone na szkody powodowane przez gąsienice są 
wschodzące i rozwijające się rośliny rzepaku. W skrajnych przypadkach 
ulegają zniszczeniu wszystkie rośliny (fot. 3).
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia roślin mogą być błędnie przypisywane larwom gnatarza rze-
pakowca, gąsienicom bielinków i piętnówek lub ślimakom.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, głęboka orka, zwal-
czanie chwastów z rodziny kapustowatych.
Wcześniejszy i gęsty siew zmniejsza straty powodowane przez rolnice. 
Zabiegi zwalczania środkami chemicznymi należy przeprowadzić tylko 
wieczorem po zauważeniu pierwszych uszkodzeń (BBCH 12–19; faza 2. 
liścia – faza 9 liści). Próg szkodliwości: od 6 do 8 gąsienic na 1 m2.
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48 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

SŁODYSZEK RZEPAKOWY (Meligethes aeneus)

Opis:
Chrząszcz (fot. 1) o długości 1,5–2,5 mm, podłużnie owalny, czarny, z zie-
lonym i niebieskawym, metalicznym połyskiem. Larwa (fot. 2) długości 
3,5–4 mm, żółtawobiała, z ciemnymi plamami na górnej stronie ciała. Ma 
3 krótkie pary odnóży i czarnobrązową głowę.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Chrząszcz przegryza pąki (fot. 3), aby dostać się do pyłku kwiatowego. 
Uszkodzone pąki żółkną, usychają, a następnie odpadają, pozostają je-
dynie szypułki kwiatowe (fot. 4). Położenie nadgryzionych i wygryzionych 
pąków jest nieregularne. Skutkiem tego są nieregularne kwiatostany, a w 
późniejszym okresie nieregularne rozłożenie łuszczyn. Znaczne straty są 
rejestrowane w przypadku wczesnego pojawienia się szkodnika i wolnego 
rozwoju rzepaku przed kwitnieniem. Rzepak jary ulega większym uszko-
dzeniom niż rzepak ozimy, przy czym ten ostatni potrafi częściowo rekom-
pensować wcześnie powstałe straty.
Możliwość błędnej oceny:
Istnieje możliwość pomyłki z objawami cylindrosporiozy na łuszczynach 
(krótkie ogonki łuszczyn), ze szkodami wyrządzanymi przez późne przy-
mrozki (górna część łuszczyn usycha i karłowacieje) oraz ze szkodami spo-
wodowanymi przez suszę (przedwczesne, lecz jednolite opadanie pąków).
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian 
wcześnie zakwitających, prawidłowa agrotechnika, zrównoważone nawo-
żenie oraz chemiczne zwalczanie. 
W celu określenia pierwszych nalotów na plantację stosuje się żółte naczynia 
chwytne (od końca marca). Obserwuje się rzepak i liczy chrząszcze. Wartość 
progu szkodliwości jest zależna od stadium wzrostu roślin oraz warunków 
pogodowych: zwarty kwiatostan, pąki jeszcze zamknięte (BBCH 50–52) —  
od 1 do 2 chrząszczy na roślinę; luźny kwiatostan, około 14 dni przed 
kwitnieniem (BBCH 53–55) — 4 chrząszcze na roślinę; przed kwitnieniem 
(BBCH 59) — od 5 do 6 chrząszczy na roślinę. 
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50 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

ŚMIETKA KAPUŚCIANA (Phorbia brassicae)

Opis:
Muchówka o dugości 5–6 mm, ma czerwoną plamkę na srebrzystobiałym 
czole. Samiec jest czarnoszary, samica brązowoszara. Larwa (fot. 1) długości 
7–8 mm, żółtawobiała, bez głowy i bez odnóży.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Na szyjce korzeniowej i korzeniach roślin rzepaku występują brązowe prze-
barwienia oraz miejsca nadgniłe, korzenie boczne częściowo lub całkowicie 
obumierają. W zewnętrznej warstwie korzenia, jak też we wnętrzu szyjki korze-
niowej widoczne chodniki (fot. 2) i obumarła tkanka, w której żerują larwy śmiet-
ki. Żerują również w chodnikach drążonych przez larwy pchełki rzepakowej i 
różnych gatunków chowaczy (fot. 3), przez co powiększają straty spowodowane 
przez te owady. Silnie uszkodzone rośliny rzepaku są zahamowane we wzroście 
i mogą obumierać. Rzepak jest zagrożony głównie przez pierwsze pokolenie 
śmietki kapuścianej, zwłaszcza podczas suszy w maju i czerwcu. Jesienią, w 
przypadku silnego uszkodzenia (więcej niż połowa korzeni rzepaku ulega znisz-
czeniu) można zaobserwować ubytki roślin na plantacji. Rośliny uszkodzone 
przez śmietkę są następnie porażane przez sprawcę suchej zgnilizny kapust-
nych lub werticiliozy. Rzepak wcześniej dojrzewa, często wylega oraz słabo zi-
muje. Ciepła i wilgotna pogoda, dobre uwilgotnienie gleby oraz dobra kondycja 
roślin, mogą przyczynić się do częściowej regeneracji korzeni rzepaku.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia korzeni spowodowane przez śmietkę kapuścianą są podobne do 
żerowania drążynów.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew nasion, zwięk-
szenie normy wysiewu, prawidłowa agrotechnika, zrównoważone nawożenie. 
Zaprawami nasiennymi zwalcza się śmietkę kapuścianą, która pojawia się na 
plantacji we wrześniu. Zaprawy nie są skuteczne w przypadku późniejszych 
nalotów szkodnika. W rejonach dużego nasilenia śmietki istnieje potrzeba opry-
skiwania roślin (BBCH 14–19; faza 4 liścia – faza 9 liści). Próg szkodliwości: 
w ciągu 3 dni 1 muchówka w żółtym naczyniu.
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52 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK (Plutella maculipennis)

Opis:
Motyl o rozpiętości skrzydeł 17 mm, przednia para skrzydeł wąska, szarobrą-
zowa z jasną, falistą smugą wzdłuż tylnego brzegu. Tylna para skrzydeł sza-
ra, z długą strzępiną. Gąsienica (fot. 1) do 10 mm, zielona z ciemniejszą gło-
wą. Gąsienice są bardzo ruchliwe, a przy dotknięciu wyginają się lub zwijają  
w podkówkę i opuszczają się na ziemię po nitce przędzy.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Na liściach roślin widać bardzo liczne, drobne, okrągławe, a często niere-
gularne „okienka”. W tych miejscach skórka dolna i miękisz są zeskrobane 
przez gąsienice, pozostaje tylko górna skórka, która w miarę wzrostu liści 
pęka i tworzą się otwory (fot. 2). Tantniś krzyżowiaczek występuje po-
wszechnie, a w latach masowego pojawienia się może powodować duże 
szkody. Na jednej roślinie żeruje często od kilku do kilkudziesięciu gąsie-
nic, a zaatakowane rośliny mogą być całkowicie zniszczone.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powstałe wskutek żerowania tantnisia krzyżowiaczka mogą 
być błędnie przypisane: pchełkom „ziemnym”, gnatarzowi rzepakowcowi, 
bielinkom, rolnicom i piętnówkom.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, niszczenie chwa-
stów z rodziny kapustowatych, dokładne przyorywanie resztek roślin, w 
których zimują poczwarki, głęboka orka.
Opryskiwanie roślin przeprowadza się w momencie wylęgu pierwszych 
gąsienic (BBCH 12–19; faza 2. liścia – faza 9 liści), stosując insektycydy 
kontaktowe lub o działaniu wgłębnym. Próg szkodliwości: 1 gąsienica 
na 1 roślinie.
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54 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

WCIORNASTKOWATE (Thripidae)

Opis:
Osobniki dorosłe (fot. 1) 1–2-mm długości, smukłe, czarnobrązowe. Wą-
skie skrzydła z długimi frędzlami. Larwy do 1,5 mm długości, żółtawe, bez-
skrzydłe.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Larwy i dorosłe osobniki wysysają sok z komórek łuszczyn i nasion rzepaku  
(fot. 2). Do wnętrza łuszczyn dostają się przez różne otwory. Uszkodzona 
łuszczyna jest srebrzyście cętkowana, następnie przebarwia się na brą-
zowo i zasycha. Charakterystyczne są również czarne, punktowe plamki 
odchodów, świadczące o aktywności owada. Żerowanie wciornastków na 
łuszczynach obniża plon nasion rzepaku. Wciornastki są bardzo groźne dla 
rzepaku jarego, gdy lato jest upalne i umiarkowanie wilgotne. Przez uszko-
dzenia spowodowane przez wciornastki wnikają grzyby chorobotwórcze 
powodujące szarą pleśń, czerń krzyżowych.
Profilaktyka i zwalczanie:
Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, zwalczanie chwa-
stów z rodziny kapustowatych, zrównoważone nawożenie.
Bezpośrednio po zbiorze należy niszczyć resztki pożniwne, gdyż na nich 
zimują wciornastki.
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56 ATLAS SZKODNIKÓW, OWADÓW POŻYTECZNYCH I ZAPYLAJĄCYCH 

ŚLIMAKI (Gastropoda)

Opis:
Pomrowik plamisty (fot. 1): długość do 4,5 cm, osadzony na grzbiecie 
płaszcz sięga do 2/3 długości ciała. Za płaszczem dobrze widoczna, krótka 
listwa grzbietowa. Ubarwienie ciała kremowe, słomkowe lub jasnokawowe z 
ciemnobrunatnymi lub czarnymi plamami tworzącymi nieregularną siateczkę. 
Ślinik luzytański: 12–15 cm długości, płaszcz osiąga 1/3 długości ciała  
i w tylnej części jest zaokrąglony. W tylnej, grzbietowej części ciała wystę-
pują wyraźne zmarszczki. Ubarwienie osobników dorosłych jest jednorod-
ne: ceglaste (fot. 2), pomarańczowe, brązowe (fot. 3) lub ciemnobrunatne.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Największe uszkodzenia rzepaku ozimego występują w okresie wschodów 
roślin i rozwoju pierwszych liści. W okresie wschodów siewki są zjadane 
w całości lub podcinane przez ślimaki tuż nad powierzchnią gleby. Wiel-
kość uszkodzeń roślin zależy od liczby, wielkości i aktywności ślimaków 
— szczególnie szkodliwe są osobniki dorosłe. Ślimaki mogą występować 
masowo, osiągając liczbę kilkudziesięciu osobników na 1 m2. Największe 
uszkodzenia obserwuje się w południowych rejonach Polski.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powodowane przez ślimaki można pomylić ze szkodami wyrządza-
nymi przez rolnice, piętnówki, gnatarza rzepakowca, bielinki lub pchełki „ziemne”, 
ssaki i ptaki. Tylko ślimaki zostawiają na roślinach i glebie zaschnięty śluz.
Profilaktyka i zwalczanie:
Podorywki, orki siewne, bronowanie i wałowanie gleby, wczesny i głęboki 
siew, gęściejszy wysiew nasion (niż standardowo), duży rozstaw rzędów, 
rotacja roślin w zmianowaniu, usuwanie resztek roślin z pola po zbiorach, 
usuwanie chwastów. Wapnowanie gleby oraz melioracja odwadniająca 
utrudniają rozwój ślimaków. Podczas licznego wystąpienia ślimaków sto-
sować moluskocydy po przekroczeniu progu szkodliwości: 
– 2–3 ślimaków na 1 pułapkę lub 5% roślin uszkodzonych w fazie do 
2 liści właściwych (BBCH 11–12),
– od 4 ślimaków albo 10% roślin uszkodzonych w fazie 3–5 liści (BBCH 13–15).



57SZKODNIKI RZEPAKU

1

2

3
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KRET (Talpa europaea)

Opis:
Długość ciała 11–17 cm, pokryty krótką, czarną, błyszczącą sierścią. 
Przednie kończyny łopatkowato rozszerzone, skrócone, przystosowane do 
drążenia korytarzy w glebie.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Na polach widoczne kopczyki świeżej ziemi — kretowiska (fot. 1). Kret jest 
pożytecznym, wielożernym i drapieżnym ssakiem. Powoduje szkody po-
średnie, gdyż w czasie drążenia korytarzy uszkadza system korzeniowy 
roślin, które w efekcie więdną i zasychają. Przysypywanie młodych roślin 
rzepaku ziemią pochodzącą z kretowiska (fot. 2), również może prowadzić 
do ich zamierania.
Możliwość błędnej oceny:
Zasychanie i zamieranie roślin rzepaku można pomylić z uszkodzeniami 
powodowanymi przez drutowce, pędraki, gryzonie lub wywołanymi suszą.
Profilaktyka i zwalczanie:
W Polsce kret znajduje się pod ochroną. Gdy występuje licznie powodując 
straty może być tylko odstraszany, płoszony i wyłapywany.
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NORNIK POLNY (Microtus arvalis)

Opis:
Dorosłe osobniki (fot. 1) mają 9–12 cm długości, ogon 2,5–4-cm, ubarwie-
nie ciała szare lub żółtoszare, spód ciała białawy, stopy jasne, uszy małe, 
pyszczek krótki.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Nornik polny buduje gniazda w glebie (fot. 2) jesienią, po wschodach rze-
paku. Przegryza korzenie, co powoduje, że rośliny więdną, żółkną i zasy-
chają. Zjada też zielone części roślin.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powodowane przez nornika polnego błędnie przypisuje się 
pędrakom, drutowcom, ślimakom, larwom muchówek z rodziny leniowatych  
i ptakom.
Profilaktyka i zwalczanie:
Wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu, zabiegi uprawowe, 
izolacja przestrzenna. 
Zwalczanie biologiczne polega na ustawieniu w zagrożonym obszarze ty-
czek dla drapieżnych ptaków, np. myszołowów i sów. W przypadku maso-
wego pojawienia się norników należy przeprowadzić zwalczanie chemicz-
ne. Próg szkodliwości – zagrożenie dla uprawy to obecność na hektarze: 
małe – do 150 czynnych otworów nor, średnie – 151–300 czynnych 
otworów nor, duże – ponad 300 czynnych otworów nor.
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DZIK (Sus scrofa)

Opis:
Długość ciała 1–2 m (fot. 1), masa ciała 75–200 kg. Samce są w kłębie 
wyższe od samic, a ich linia grzbietowa opada ku tyłowi.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Dziki wyrządzają szkody na plantacjach rzepaku w okresie wykształcania 
się nasion aż do zbiorów rzepaku. Wówczas łamią, przewracają i tratują 
rośliny starając się dostać do łuszczyn. Po złamaniu i przewróceniu jednej 
rośliny rzepaku nadgryzają tylko łuszczyny i uszkadzają kolejną. Taki spo-
sób żerowania powoduje bardzo duże straty na plantacji.
Możliwość błędnej oceny:
Przewrócone przez dziki rośliny rzepaku mogą być błędnie ocenione jako 
naturalne wyleganie lub uszkodzenia spowodowane przez rolnice.
Profilaktyka i zwalczanie:
Zmiany agrotechniczne i środowiskowe sprzyjają wzrostowi szkodliwości 
dzików na plantacjach rzepaku. Uprawy chroni się mechanicznie za po-
mocą urządzeń wizualnych, akustycznych, ustawia się ogrodzenia oraz 
wykorzystuje się elektryczne pastuchy. Do metod chemicznych należą: 
używanie repelentów — substancji zapachowo-smakowych odstraszają-
cych dziki (najczęściej w postaci granulatów do rozrzucenia na polu) lub 
atraktantów do zwabiania dzików w miejsca, gdzie nie są zagrożeniem dla 
upraw (BBCH 71–97; 10% łuszczyn typowej wielkości – zamieranie roślin).
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SARNA (Capreolus capreolus)

Opis:
Sarna (fot. 1) latem jest rdzawobrunatna z żółtawym „lustrem”, zimą sza-
robrązowa z białym „lustrem”. Młode sarny mają na ciele białe plamki.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Sarna uszkadza rośliny rzepaku jesienią, zimą i na przedwiośniu. Zjada 
prawie całkowicie nadziemne części roślin. Uszkodzenie roślin może 
wpłynąć na złe zimowanie rzepaku.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia powodowane przez sarny można błędnie przypisać na-
stępującym szkodnikom: rolnicom, gnatarzowi rzepakowcowi, ślimakom 
i ptakom.
Profilaktyka i zwalczanie:
Aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez sarny, stosuje się me-
tody mechaniczne i chemiczne. Do mechanicznych należą: urządzenia 
wizualne, akustyczne, ogrodzenia oraz elektryczne pastuchy. Do metod 
chemicznych należy stosowanie repelentów (odstraszających substancji 
zapachowych).
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PTAKI (Aves)

Opis:
Rzepak uszkadzany jest przez wiele gatunków ptaków, takich jak: gawron, 
gęś gęgawa, gołąb, kawka, łabędź, makolągwa, szczygieł, szpak, wróbel 
domowy, wróbel mazurek. Uszkadzają one kiełkujące rośliny rzepaku, 
a przed zbiorem wyjadają nasiona z łuszczyn.
Objawy żerowania i szkodliwość:
Ptaki są ważnym regulatorem liczebności owadów i roślinożernych ssa-
ków, ale mogą też być szkodnikami. W okresie kiełkowania i wschodów 
rzepaku zasiewy uszkadzane są głównie przez szpaki i gawrony. W glebie 
w miejscach, gdzie powinny rosnąć rośliny widoczne są otwory zrobione 
przez ptaki. Przed zimą gęś gęgawa podczas przelotów uszkadza rzepak 
w czasie pełni wegetacji jesiennej. Jesienią oraz zimą, gdy nie ma śniegu 
roślinami rzepaku może się odżywiać łabędź niemy — wówczas nadziem-
na część roślin bywa całkowicie zniszczona. Rzepak uszkadzany jest tak-
że po wykształceniu nasion, kiedy to ptaki „wymłacają” łuszczyny (fot. 1), 
z których osypują się nasiona.
Możliwość błędnej oceny:
Uszkodzenia roślin powodowane przez ptaki mogą być błędnie przypisy-
wane różnym szkodnikom, takim jak: rolnice, gnatarz rzepakowiec, ślimaki, 
sarny oraz szkodniki łuszczynowe.
Profilaktyka i zwalczanie:
Podczas jesiennej wegetacji roślin wykorzystywać metody polegające na 
odstraszaniu i zniechęcaniu ptaków do odwiedzania plantacji. 
W przypadku uszkadzania zasiewów rzepaku oraz roślin przed zbiorem 
ptaki powinno się odstraszać. Należy stosować urządzenia akustyczne, 
mechaniczne, elektryczne lub repelenty.
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68 MATERIAŁ SUMI AGRO POLAND

Zestawienie najważniejszych cech insektycydów stosowanych  
   do zwalczania szkodników rzepaku

Produkt
(grupa produktów)

Sposób działania Ograniczenia w stosowaniu i obrocie Bezpieczeństwo dla pszczół i innych owadów zapylających
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Mospilan 20 SP + + + TAK Bez ograniczeń Nie podlegają Nie toksyczny Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe

Tiachlopryd + 
deltametryna

– – + TAK Bez ograniczeń Podlegają Toksyczny Możliwe Możliwe Zabronione Zabronione

Pyretroidy* + – – TAK Poniżej 20°C Podlegają
Toksyczne/bardzo 

toksyczne
Możliwe Możliwe Zabronione Zabronione

Pyretroid 
(tau–fluwalinat)

+ – – TAK Poniżej 20°C Podlegają Nie toksyczny Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe

Chloropiryfos* + + – NIE Powyżej 15°C Podlegają
Toksyczne/bardzo 

toksyczne
Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

Indoksakarb + – – NIE 5 – 25°C Podlegają Toksyczny Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

Pimetrozyna – – + NIE Bez ograniczeń Podlegają Niebezpieczny Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

Sporządzono na podstawie informacji zawartych w etykietach środków 
ochrony roślin
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Mospilan 20 SP + + + TAK Bez ograniczeń Nie podlegają Nie toksyczny Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe
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– – + TAK Bez ograniczeń Podlegają Toksyczny Możliwe Możliwe Zabronione Zabronione

Pyretroidy* + – – TAK Poniżej 20°C Podlegają
Toksyczne/bardzo 

toksyczne
Możliwe Możliwe Zabronione Zabronione

Pyretroid 
(tau–fluwalinat)

+ – – TAK Poniżej 20°C Podlegają Nie toksyczny Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe

Chloropiryfos* + + – NIE Powyżej 15°C Podlegają
Toksyczne/bardzo 

toksyczne
Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

Indoksakarb + – – NIE 5 – 25°C Podlegają Toksyczny Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

Pimetrozyna – – + NIE Bez ograniczeń Podlegają Niebezpieczny Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione

* UWAGA – informacje podane w tabeli mają charakter ogólny dla całej 
grupy środków. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą danego 
środka w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
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SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | www.sumiagro.pl

Chroni rzepak od razu, 
zabija szkodniki po kilku godzinach

ŚRODEK OWADOBÓJCZY
BRAK OGRANICZEŃ
W STOSOWANIU*

Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神) – to personifi kacja  
Śmierci w kulturze japońskiej.

Chroń owady pożyteczne!
„Budujemy populacje owadów zapylających” 

– akcja SUMI AGRO POLAND 
szczegóły na 

www.sumiagro.pl

  Zabójcza skuteczność wobec szkodników rzepaku

  Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne  
i elastyczność stosowania

* Według opinii Instytutu Ochrony Środowiska 
– PIB, środek nie stwarza zagrożenia podczas stosowa-
nia w okresie aktywności pszczół oraz
w okresie kwitnienia roślin lub chwastów

UWAGA. Według badań Instytutu Ochrony Roślin 
– PIB w Poznaniu szkodniki po zabiegu Mospilanem
natychmiast przestają żerować, jednak ich śmierć 
następuje po kilku godzinach.
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Chroń owady pożyteczne!
„Budujemy populacje owadów zapylających” 

– akcja SUMI AGRO POLAND 
szczegóły na 

www.sumiagro.pl

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | www.sumiagro.pl

BRAK OGRANICZEŃ
W STOSOWANIU*

* Według opinii Instytutu Ochrony
Środowiska – PIB, środek nie stwarza
zagrożenia podczas stosowania
w okresie aktywności pszczół oraz
w okresie kwitnienia roślin lub chwastów.

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神) – to personifi kacja 
Śmierci w kulturze japońskiej.
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Uprawy rzepaku poprzez wielomiesięczną wegetację i bogatą masę zielo-
ną, obok licznej grupy szkodników są miejscem bytowania i rozwoju wielu 
gatunków owadów pożytecznych a także gatunków obojętnych, które szu-
kają tam schronienia lub pożywienia. Owady pożyteczne to wrogowie na-
turalni szkodników, ograniczający ich liczebność oraz owady zapylające.
Wśród wrogów naturalnych występują owady drapieżne, pasożyty i para-
zytoidy. Do tej grupy należą między innymi biedronkowate (Coccinellidae) 
czy biegaczowate (Carabidae) oraz wiele innych gatunków, które ograni-
czają liczebność populacji szkodników.

Larwy wielu gatunków owadów szkodliwych rozwijających się na 
rzepaku po zakończeniu okresu żerowania przechodzą na powierzch-
nię gleby, gdzie stają się łatwym łupem dla owadów drapieżnych. Larwy 
chowaczy łodygowych, słodyszka rzepakowego czy chowacza podobnika 
są pasożytowane przez kilka gatunków owadów. Często występowaniu 
mszyc na rzepaku towarzyszy liczna grupa owadów pożytecznych, zarów-
no drapieżców, jak i pasożytów.
Stała obecność na uprawach rzepaku wrogów naturalnych szkodników 
(chociaż nie są one w stanie same ograniczać liczebności szkodników do 
poziomu poniżej wyrządzania przez nie szkód gospodarczych) jest jednak 
bardzo ważnym elementem w redukcji części populacji wielu szkodliwych 
gatunków.

Drugą i zarazem niezwykle ważną grupę gatunków towarzyszą-
cych uprawom rzepaku stanowią zapylacze. Są to przede wszystkim 
przedstawiciele nadrodziny pszczoły (Apoidea), których w Polsce wystę-
puje ponad 450 gatunków, a łącznie na świecie nawet 25 tys. gatunków. 
Na plantacjach rzepaku można zaobserwować ponad 100 gatunków tych 
owadów. Najczęściej rzepak jest odwiedzany przez pszczoły dziko żyją-
ce. Jednak najlepiej rozpoznawalnymi zapylaczami rzepaku są pszczoła 
miodna oraz trzmiele.

W integrowanej ochronie rzepaku bardzo ważnym zagadnieniem jest 
takie planowanie i przeprowadzanie zabiegów ochrony (głównie zwalczania 
szkodników), aby w jak najmniejszym stopniu stwarzać zagrożenie dla en-
tomofauny pożytecznej. Do podstawowych działań w tym zakresie należą:
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• racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin poprzez 
odejście od programowych zabiegów, a decyzję o potrzebie przepro-
wadzenia zabiegu należy podjąć w oparciu o realne zagrożenie upra-
wy przez szkodniki, oceniane na bieżąco. Nie należy podejmować 
zabiegów, jeżeli populacja szkodnika nie jest liczna i towarzyszą jej ga-
tunki pożyteczne. W takim przypadku można uwzględnić ograniczenie 
powierzchni zabiegu do obszarów brzegowych lub punktowych, jeżeli 
szkodnik nie występuje na całej plantacji. Zalecać trzeba stosowanie 
przebadanych mieszanin środków ochrony roślin i nawozów płynnych, 
co ogranicza liczbę wjazdów na pole i zmniejsza mechaniczne uszka-
dzanie roślin,

• ochrona gatunków pożytecznych poprzez unikanie stosowania in-
sektycydów o szerokim spektrum działania i zastąpienie ich środkami 
selektywnymi,

• ustalenie prawidłowego doboru terminu zabiegu tak, aby nie powodo-
wać wysokiej śmiertelności owadów pożytecznych,

• stosowanie zapraw nasiennych, które często eliminują konieczność 
opryskiwania roślin w początkowym okresie wegetacji,

• świadomość, że chroniąc „zapylacze” oraz wrogów naturalnych 
szkodników, chroni się także inne obecne na polu gatunki pożyteczne,

• utrzymanie miedz, remiz śródpolnych i innych użytków ekologicznych, 
gdyż są one miejscem bytowania wielu gatunków owadów pożytecz-
nych,

• dokładne przestrzeganie wymogów prawnych oraz zapisów za-
wartych w etykietach środków ochrony roślin.
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OWADY ZAPYLAJĄCE

„Zapylacze” to przede wszystkim przedstawiciele nadrodziny pszczoły 
(Apoidea), która na świecie liczy prawie 25 tys. gatunków. W Polsce wy-
stępuje ponad 450 gatunków jej przedstawicieli. 
Opis:
Zdecydowana większość gatunków pszczół ma obficie owłosione ciało. 
Jego długość (u osobników dorosłych) jest różna – od zaledwie kilku 
mm, do nawet 30 mm. Robotnice najpopularniejszego przedstawiciela – 
pszczoły miodnej (fot. 1) – osiągają długość około 15 mm. Ubarwienie 
ciała pszczół może być rozmaite.
Znaczenie:
Szacuje się, że na skutek udziału pszczół w zapylaniu rzepaku, w za-
leżności od warunków pogodowych podczas kwitnienia, następuje 
wzrost plonu nasion od 10 do 30%. Największy przyrost plonu zwią-
zany jest z liczbą prawidłowo wykształconych nasion w łuszczynach 
średnio o 20–25%. Oprócz zwiększenia plonów rzepaku, zapylanie 
kwiatów przez pszczoły wpływa korzystnie na jakość uzyskanego plo-
nu. Ponadto w efekcie pełnego i prawidłowego zapylenie dochodzi do 
skrócenia okresu kwitnienia oraz wyrównanego i szybkiego dojrzewa-
nia łanu.
Rola pszczół w zapylaniu roślin nabiera szczególnego znaczenia w mia-
rę podnoszenia poziomu agrotechniki. Im lepsze stworzy się warunki 
wzrostu i rozwoju roślin oraz zapewni się wyższy poziom nawożenia, 
pielęgnacji i ochrony plantacji przed szkodnikami oraz chorobami, tym 
uzyskuje się lepszy efekt zapylania rzepaku przez pszczoły, wyrażony 
wzrostem plonu.
Obsada:
Na plantacjach rzepaku można zaobserwować ponad 100 gatunków owa-
dów zapylających. Najczęściej roślina ta jest odwiedzana przez pszczo-
ły dziko żyjące (fot. 2). Jednak najlepiej rozpoznawalnymi zapylaczami 
rzepaku są pszczoła miodna oraz trzmiele (w tym trzmiel kamiennik 
– fot.3, trzmiel ziemny – fot. 4).
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Pszczoła miodna jest jedynym gatunkiem, którego liczebność na plantacji 
można regulować w sposób racjonalny. Aby zapewnić prawidłowe zapy-
lenie rzepaku należy na jeden hektar uprawy przewidywać 2 do 5 rodzin 
pszczelich.
Ochrona gatunkowa
Jednym z najpoważniejszych czynników mogących ograniczać populację 
pszczoły miodnej oraz dziko żyjących zapylaczy są zatrucia środkami 
ochrony roślin.
W celu uniknięcia i niedopuszczenia do redukcji liczebności populacji 
„zapylaczy” należy wykonywać zabiegi ochronne przeciwko chorobom 
i szkodnikom rzepaku wyłącznie w przypadkach przekroczenia progów 
ekonomicznej szkodliwości szkodników i o ile to możliwe opryskiwania 
ograniczać do pasów brzeżnych. Bezwzględnie należy przestrzegać 
zapisów zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania. Do zabiegów na 
uprawach kwitnących lub z kwitnącymi chwastami dobierać środki nie-
toksyczne dla pszczół lub o krótkiej prewencji. Zabiegi należy wykonywać 
wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły. Należy regu-
larnie zwalczać chwasty tak by nie dopuszczać do ich zakwitnięcia. Czę-
sto bowiem taka roślinność stanowi pożytek dla owadów zapylających. 
Opryskiwanie niekwitnącego jeszcze rzepaku, ale gdy w łanie kwitną 
chwasty może przyczyniać się do zatrucia owadów pożytecznych. W ta-
kiej sytuacji zabiegi muszą być traktowane tak, jak w czasie kwitnienia 
rośliny uprawnej. Nie wolno opryskiwać roślin pokrytych spadzią. Niebez-
pieczne jest także opryskiwanie przy zbyt silnym wietrze, gdyż może dojść 
do znoszenia cieczy roboczej na sąsiednie, np. już kwitnące uprawy.

OWADY ZAPYLAJĄCE
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OWADY ZAPYLAJĄCE 

Murarka ogrodowa (Osmia rufa) jest najpopularniejszym, występującym 
na terenie całej Polski gatunkiem samotnie żyjących, dzikich pszczół. 
Opis:
Osobniki murarki (fot. 1) różnią się od siebie wielkością – samice mają 
długość 10–12 mm, a samce – 8–10 mm. Na brzusznej stronie odwłoka 
samicy znajduje się szczoteczka brzuszna służąca do zbioru i przeno-
szenia pyłku. Na głowie samca widoczny jest charakterystyczny pęczek 
białych włosków.
Znaczenie:
Murarka zimuje w postaci imaginalnej (dorosłej) w oprzędach. Lot osob-
ników tego jednopokoleniowego (w roku) gatunku trwa od pierwszych dni 
kwietnia do końca czerwca. Samica po kopulacji buduje gniazdo (fot. 2), 
zbiera nektar i pyłek oraz składa jaja. Żyje 7–8 tygodni. W gnieździe mu-
rarki, którego korpus stanowi rurkowata osłonka znajduje się do kilkunastu 
komór lęgowych (jedna za drugą), oddzielonych przegrodami z „zaprawy 
murarskiej”. Pojedynczą komórkę samica wyposaża w porcję pokarmu 
(około 200 mg pyłku zmieszanego z nektarem), a następnie składa jajo i ją 
zasklepia (fot. 3). Otwór wejściowy do gniazda samica „zamurowywuje”. 
Aby zaprowiantować 1 komórę lęgową samica wykonuje około 40 lotów, 
odwiedzając 1200 kwiatów. W dobrych warunkach pogodowych 1 samica 
zakłada zwykle 15 komór lęgowych. Źródłem pokarmu dla murarki jest 
ok. 150 gatunków roślin w tym uprawne: rzepak, wszystkie gatunki drzew 
i krzewów owocowych. 
Murarka jest gatunkiem łatwo przystosowującym się do warunków stwo-
rzonych przez człowieka. Skłonność do zajmowania sztucznych gniazd, 
duża dynamika rozrodcza, szerokie preferencje pokarmowe i brak agre-
sywności w stosunku do człowieka, wysoka skuteczność w zapylaniu 
kwiatów, predysponują ją do sztucznego chowu na większą skalę. 
Ochrona gatunkowa:
Patrz str. 6.
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OWADY DRAPIEŻNE

Wśród wrogów naturalnych szkodników dużą grupę stanowią owady 
drapieżne. Należy tu wymienić: chrząszcze, muchówki, pluskwiaki, sie-
ciarki, a nawet skorki, wielbłądki i ważki. Najpopularniejszymi przed-
stawicielami drapieżnych chrząszczy są: biedronki (fot. 1 – dorosły, 
2 – larwa), biegacze, kusaki, omomiłki. Spośród muchówek natomiast 
– pryszczarkowate (fot. 3 – larwy) oraz bzygowate (fot. 4 – dorosły, 
5 – larwa). Efektywnymi drapieżcami są również złotooki (fot. 6 – doro-
sły, 7 – larwa) – przedstawiciele rzędu sieciarkowatych. 
Opis:
Wśród wymienionych grup znajdują się owady przeróżnej barwy – ja-
skrawe, jak i również jednolicie czarne. Wielkość ich ciała jest równie 
różnorodna i waha się od około 1 mm do ok. 40 mm.
Znaczenie:
Większość ww. drapieżców to owady polifagiczne, a więc mogące żywić 
się różnymi gatunkami owadów. Dobrym przykładem są mszyce, które 
padają łupem wielu organizmów drapieżnych. Poza mszycami pokar-
mem entomofagów padają: jaja innych szkodników, larwy tuż po wylęgu 
i we wczesnych fazach wzrostu, poczwarki - zazwyczaj zatem jeszcze 
mało ruchliwe formy roślinożerców, gdyż one stanowią łatwy łup. Nieste-
ty polifagi (np. larwy złotooków) mogą odżywiać się także innymi gatun-
kami entomofagów (np. jajami czy poczwarkami biedronek). Dochodzić 
może także do kanibalizmu – często wylęgające się żarłoczne larwy 
biedronek żerują na sąsiadującym jaju bądź zjadają słabsze spośród 
wylęgłych osobników.
Larwy znacznej części owadów szkodliwych, rozwijające się na rze-
paku, po zakończeniu żerowania przemieszczają się na powierzchnię 
gleby, gdzie stanowią łatwy łup owadów drapieżnych. Stała obecność 
na uprawach rzepaku owadów drapieżnych (chociaż nie są one w stanie 
same ograniczać liczebności szkodników do poziomu poniżej wyrzą-
dzania przez nie szkód gospodarczych) jest bardzo ważnym elementem 
w redukcji części populacji wielu szkodników.
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Ochrona gatunkowa:
Możliwe jest efektywne wykorzystanie gatunków pożytecznych poprzez 
podejmowanie wielu działań. Do najważniejszych należą – odstępowa-
nie od zabiegów, jeżeli populacja szkodnika nie jest liczna i towarzyszą 
jej gatunki pożyteczne: ograniczanie powierzchni zabiegu ochronne-
go do brzegów pól, lub pasów roślin pułapkowych, wykorzystywanie 
przebadanych mieszanin środków ochrony roślin i nawozów płynnych, 
co ogranicza mechaniczne uszkadzanie roślin. Należy również unikać 
stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania i zastąpienie 
ich środkami selektywnymi. Ważnym zagadnieniem jest pozostawienie 
np. miedz, remiz śródpolnych, gdyż są one miejscem bytowania wielu 
gatunków owadów pożytecznych. Kwitnąca dzika roślinność bywa tak-
że źródłem pokarmu  dla osobników dorosłych entomofagów. Na przy-
kład muchówki bzygowatych czy imago złotooków żywią się nektarem 
i pyłkiem.
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OWADY PASOŻYTNICZE

Wśród owadów pasożytniczych najwięcej gatunków to przedstawiciele 
błonkówek, m.in. z rodzin: kruszynkowate, mszycarzowate, oścowate, 
męczelkowate, gąsienicznikowate i bleskotkowate. Obok błonkówek do 
pasożytów należy również wiele gatunków muchówek.
Larwy chowaczy łodygowych są pasożytowane przez gatunki Tersilo-
chus fluvipes i T. obscurator, Stenomalia gracilis. Larwy słodyszka są 
pasożytowane przez gąsieniczki z rodzaju Isurgus sp. (syn. Phradis sp.). 
Mszycy kapuścianej na rzepaku towarzyszy zwykle pasożyt Diaeretiella 
rape (fot.1). Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka są pasożytowane przez 
Diadegma fenestralis. Szkodniki rzepaku są również porażane przez 
chorobotwórcze organizmy np. pasożytniczego pierwotniaka Nonema 
meligethi.
Opis:
Większość pasożytów charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami cia-
ła, nieprzekraczającymi kilku milimetrów. Niektóre jednak gatunki, np. 
gąsieniczników mogą osiągać nawet 50 mm długości.
Znaczenie:
Owady pasożytnicze nie są obecnie w stanie w sposób ciągły ograniczać 
liczebności szkodników do poziomu poniżej progów ekonomicznej szkod-
liwości, są jednak bardzo ważnym elementem w redukcji części populacji 
wielu szkodliwych gatunków.
Ochrona gatunkowa:
Patrz ochrona gatunkowa organizmów drapieżnych, str. 12.
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