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Integrowana metoda ochrony warzyw 

•  Istotą integrowanej ochrony jest otrzymanie maksymalnie wysokich, dobrej 

jakości plonów, satysfakcjonujących zarówno producenta jak i konsumenta, 

przy jednoczesnym zminimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko 

i zdrowie człowieka.  

•  Metoda integrowanej ochrony wykorzystuje postęp technologiczny i 

biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin przed agrofagami przy 

jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla środowiska.  



Integrowana metoda ochrony warzyw 

•  Metoda integrowana powinna być traktowana głównie jako metoda 

zapobiegawcza, w której dąży się do zapewnienia roślinom optymalnych 

warunków wzrostu i rozwoju oraz maksymalnie ogranicza się możliwość 

wystąpienia chorób i szkodników. Metodę chemiczną stosuje się tylko wtedy, 

gdy stosowanie innych, polecanych w integrowanej ochronie metod nie daje 

zadawalających rezultatów 



    

      

    

Szkodniki występujące na  

warzywach kapustnych 

•   śmietka kapuściana 

•   pchełki 

•   mszyce 

•   chowacze 

•   wciornastki 

•   bielinek kapustnik i rzepnik 

•   piętnówka kapustnica 

•   tantniś krzyżowiaczek 

•   błyszczka jarzynówka 

•   paciornica krzyżowianka 

•   gnatarz rzepakowiec 

•   mączlik warzywny 



    

      

    

Śmietka kapuściana (Delia radicum)  

Rząd – muchówki (Diptera) 

Morfologia.  

Muchówka długości około 6 mm, 

jest szara, ciało ma pokryte 

czarnymi szczecinkami. Jajo  

białe podłużne, długości około 1,2 

mm. Larwy są białożółte, 

beznożne, długości 7 mm. 



    

      

    

Biologia.  

Śmietka ma w ciągu roku 2-3 pokolenia. Wylot muchówek pierwszego pokolenia odbywa się 

od końca kwietnia do początku maja. Samica składa kilka jaj na ziemi wokół szyjki 

korzeniowej roślin. Jedna mucha w ciągu życia może złożyć do 120 jaj. Drugie pokolenie 

śmietki kapuścianej, pojawia się na przełomie czerwca i lipca i występuje do jesieni. Często 

zazębia się z trzecim pokoleniem, które pojawia się na początku września, a larwy żerują do 

zbioru kapusty.  

Śmietka kapuściana 

Szkodliwość.  

Stadium szkodliwym są larwy. Największe szkody 

wyrządzają larwy pierwszego pokolenia, które 

atakują rozsadę po sadzeniu jej w pole. Żerują w 

jej korzeniu głównym i szyjce korzeniowej. 

Żerowanie już 3 larw w jednej roślinie prowadzi do 

zahamowania wzrostu rozsady, a często do jej 

zamierania. Uszkodzone rośliny słabo rosną, 

więdną i można je łatwo wyciągnąć z ziemi. Silnie 

porażone rośliny giną. Zdarza się również 

całkowite zniszczenie plantacji. Larwy drugiego i 

trzeciego pokolenia żerują również w częściach 

nadziemnych roślin, drążąc korytarze w głównych 

nerwach liści bądź uszkadzając główki. Tak 

uszkodzone rośliny tracą wartość handlową.  



    

      

    

Profilaktyka i zwalczanie.  

Znaczny wpływ na zmniejszenie liczebności śmietki kapuścianej mają metody 

agrotechniczne. Z uwagi na dużą szkodliwość śmietki należy również stosować ochronę 

chemiczną. Zabiegi opryskiwania należy stosować na podstawie monitoringu nalotu 

much na plantację. Opryskiwanie plantacji prowadzić zgodnie z zaleceniami programu 

ochrony.  

Śmietka kapuściana 

Do prowadzenia monitoringu polecane są pułapki 

zapachowe przywabiające wyłącznie samice śmietki 

kapuścianej. 

Ustawianie pułapek:  

-  na plantacjach wczesnych warzyw kapustowatych   

   pułapki powinny być ustawione od połowy kwietnia  

   do połowy maja, tj. przez 4 – 5 tygodni, 

-  na plantacjach średniopóźnych i późnych odmian  

   pułapki powinny być ustawione od połowy lipca do  

   pierwszej dekady września, tj. przez 7-8 tygodni. 



    

      

    

Profilaktyka i zwalczanie.  

W ustalonych terminach, najlepiej co 2-3 dni, notuje się ilość odłowionych much w 

naczyniu. Pułapka wabi i odławia ciężarne samice. Stosuje się 2 pułapki na plantację, 

niezależnie od jej powierzchni. Odłowienie dwóch samic (średnia z 2 pułapek) dziennie, 

przez kolejne 2 dni, jest sygnałem do wykonania opryskiwania. Od tego momentu po około 

5 dniach należy wykonać zabieg. W razie konieczności powinno się go powtórzyć 2–3-

krotnie, zależnie od okresu lotu muchówek, który należy kontrolować za pomocą pułapki. 

Jeśli na plantacji nie ma pułapek, to można obserwować składanie jaj (w pobliżu nasady 

szyjki korzeniowej rośliny) przez samice. Progiem jest stwierdzenie powyżej 10 jaj na 10 

kolejnych roślinach 

Śmietka kapuściana 



    

      

    

Pchełki (Phyllotreta spp.)  

Szkodliwość.  

Chrząszcze wygryzają liczne drobne otwory w liściach, co powoduje zmniejszenie 

powierzchni asymilacyjnej oraz utratę znacznej ilości wody. Przy masowym wystąpieniu 

rośliny więdną, liście brązowieją i zamierają. Największe szkody pchełki wyrządzają przy 

ciepłej, suchej i słonecznej pogodzie. Szczególnie groźne są dla młodych roślin. 

Morfologia.  

Są to małe skaczące chrząszcze. Najczęściej występują: 

pchełka smużkowana (Phyllotreta nemorum) - długości 3 

mm, czarna, metalicznie błyszcząca z dwoma, jednakowej 

szerokości żółtymi paskami na grzbietowej stronie ciała, 

pchełka falistosmuga (Phyllotreta undulata) - długości do 2 

mm, czarna z dwiema falistymi, na końcu szerszymi, żółtymi 

smugami od strony grzbietowej,  

pchełka czarna (Phyllotreta atra) - długości do 2,5 mm, 

koloru czarnego,  

pchełka czarnonoga (Phyllotreta nigripes) - długości do 2,5 

mm, koloru metaliczno zielonego.  



Profilaktyka i zwalczanie.  

Metody agrotechniczne ograniczają 

występowanie pchełek. W przypadku 

wystąpienia 2-4 chrząszczy na 1 m2 

uprawy zaleca się zwalczanie 

chemiczne. Opóźnianie zabiegu 

może w krótkim czasie doprowadzić 

do całkowitego zniszczenia roślin.  

Pchełki 

Biologia.  

Wszystkie opisane gatunki zimują w stadium chrząszcza pod resztkami roślin lub grudkami 

ziemi, na miedzach rowach w pobliżu miejsca żerowania. Wiosną, po wyjściu z kryjówki 

początkowo żerują na chwastach z rodziny kapustowatych, a potem przenoszą się na 

uprawne rośliny kapustne. W lipcu pojawia się nowe pokolenie chrząszczy, które po krótkim 

żerowaniu przechodzą na zimowanie.  



    

      

    

Rząd – pluskwiaki (Hemiptera)  

Morfologia.  

Osobniki bezskrzydłe są 

niewielkie, do 2 mm długości, 

szarozielone, z szarym 

woskowym nalotem, z dwoma 

rzędami ciemnych plamek na 

grzbiecie. Osobniki uskrzydlone 

mają głowę i tułów czarne i 

zielony odwłok  

Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae)  



Szkodliwość.  

Żerują na roślinach w  koloniach. Opanowane liście skręcają się i odbarwiają w 

miejscu żerowania. Często tkanka może mieć barwę różowofioletową. Jeśli  

mszyce zasiedlą środkowe liście, kapusta nie wytworzy główki. Przy bardzo silnym 

zaatakowaniu młode rośliny mogą zamierać.  

Mszyca kapuściana 

Biologia.  

Jaja są stadium zimującym. Wiosną mszyce początkowo żerują na chwastach, a 

później przenoszą się na warzywa kapustne. W ciągu roku występuje 6-8 pokoleń. 

Masowy nalot na plantację może nastąpić na początku czerwca.  



    

Rząd – pluskwiaki (Hemiptera)  

Morfologia.  

Osobniki bezskrzydłe są 

żółtozielone, zielone lub różowe, 

długości 1,8-3,0 mm. Osobniki 

uskrzydlone mają ciemną głowę i 

tułów oraz oliwkowozielony 

odwłok.  

Mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae)  

Biologia 

Żywicielem zimowym jest brzoskwinia. Wiosną na brzoskwiniach rozwijają się dwa 

pokolenia, a w maju uskrzydlone osobniki przelatują na rośliny zielne. W szklarniach, 

skąd najczęściej z rozsadą przenoszone są na pole, rozmnażają się przez cały rok. 

Rozwój jednego pokolenia trwa w zależności od temperatury i długości dnia od 1 do 2 

tygodni. W okresie wiosenno – letnim może rozwinąć się w ciągu miesiąca do 4 

pokoleń.  



    

      

    

Profilaktyka i zwalczanie.  

Po zbiorze plonu niszczyć lub głęboko przyorać resztki pożniwne, na których zimują jaja 

mszyc. W okresie wegetacji konieczne jest zwalczanie chwastów żywicielskich, na 

których mogą zimować jaja oraz rozwijają się mszyce. W momencie pojawienia się 

mszyc należy rozpocząć opryskiwanie roślin środkami mszycobójczymi, powtarzając 

zabiegi w miarę potrzeby. Progiem jest wykrycie 60 mszyc na 10 kolejnych roślinach 

MSZYCE 



Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis)  

Morfologia.  

Motyl ma rozpiętość skrzydeł 15-17 mm. Przednia 

para skrzydeł ma barwę brązową, z wyraźną 

jasną falistą smugą. Jaja są żółtozielone. 

Gąsienice są małe do 12 mm długości, 

jasnozielone z wyraźną segmentacją ciała i 

ciemną głową.  

Szkodliwość.  

Gąsienice wiosennego pokolenia żerują w 

liściach sercowych i w zawiązujących się 

główkach kapusty. Rośliny z uszkodzonym przez 

tantnisia stożkiem wzrostu nie zawiązują główek. 

Gąsienice początkowo minują liście, później 

zjadają miękisz w skutek czego powstają 

"okienka" w liściach zewnętrznych  



Profilaktyka i zwalczanie.  

Zabiegi opryskiwania przeprowadzić po wykryciu 5–10 gąsienic na 50 kolejnych roślinach. 

Tantniś krzyżowiaczek  

Biologia.  

Zimują poczwarki lub motyle w resztkach roślin. Samica składa jaja na spodniej stronie liści, 

wzdłuż nerwów. Wylęgłe larwy przez pierwsze 2-3 dni żerują wewnątrz liścia. Później 

wychodzą na zewnątrz i zeskrobują tkankę. Szkodnik występuje w trzech pokoleniach. 

Gąsienice pierwszego pokolenia pojawiają się w czerwcu, drugiego – w lipcu, a trzeciego w 

sierpniu i we wrześniu.  



    

      

    

Bielinek rzepnik (Pieris rapae)  

Morfologia.  

Motyl jest podobny do bielinka kapustnika, lecz 

ma mniejszą rozpiętość skrzydeł - około  40 mm. 

Na przedniej parze skrzydeł samica ma po dwie 

czarne plamki, a samiec tylko jedną. Samica 

składa pojedyncze, jasnożółte, trudne do 

zauważenia jaja. Gąsienice długości do 35 mm są 

aksamitne, jasnozielone, z trzema wąskimi, 

żółtymi liniami wzdłuż ciała. 

Szkodliwość.  

Stadium szkodliwym są gąsienice, które żerują 

pojedynczo. Początkowo wygryzają dziury 

między nerwami blaszki liściowej. Starsze 

gąsienice mogą wgryzać się do główek 

kapusty. Główki kapusty są zanieczyszczone 

odchodami i nie nadają się do handlu. Przy 

masowym wystąpieniu mogą powodować 

duże szkody.  



Profilaktyka i zwalczanie.  

Zwalczanie chwastów, znacznie ogranicza liczebność szkodnika. Zaleca się stosowanie 

środków biologicznych. Zabiegi opryskiwania przeprowadzić po zaobserwowaniu pierwszych 

gąsienic lub uszkodzeń liści. 

 

Próg szkodliwości 

 

Bielinek rzepnik:  

stwierdzenie 1–3 gąsienic na 10 kolejnych roślinach 

 

 

Bielinek kapustnik:  

wykrycie 3–4 złóż jaj lub 10 gąsienic na 10 kolejnych  

roślinach. 

 

Bielinek rzepnik  

Biologia.  

Zimują poczwarki przytwierdzone do roślin zielnych, krzewów, drzew, płotów i ścian 

budynków. Wylot motyli pierwszego pokolenia zaczyna się w kwietniu i kończy w maju. 

Samice tego pokolenia składają jaja na chwastach głównie z rodziny kapustowatych (np. 

rzodkiew świrzepa, gorczyca polna). Jest to pokolenie mało liczne. W lipcu, sierpniu 

pojawiają się motyle drugiego pokolenia. Jedna samice może złożyć około 600 jaj.  



Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) 

Rząd – Pluskwiaki równoskrzydłe – (Homoptera) 

Morfologia.  

Osobniki dorosłe osiągają od 1,5 do 2 mm 

długości. Mają ciemniejszą głowę i tułów oraz 

żółtawy odwłok. Zaraz po wylęgnięciu owady 

pokrywają się woskowym nalotem, który nadaje im 

białą barwę. Cechą charakterysytczną jest 

obecność dwóch ciemnych plamek po środku i na 

końcu każdego skrzydła. 

Samice mączlika warzywnego składają jaja 

na dolnej stronie liści w okręgu lub w półokręgu. 

Jaja są owalne, wydłużone. Larwy są owalne, 

żółtawobiałej barwy. 

Biologia.  

Zimują osobniki dorosłe na chwastach, głównie na glistniku, ale mogą również zimować na 

resztkach warzyw kapustnych, na których żerowały. Stwierdzono również zimowanie 

mączlików na roślinach rzepaku. Wiosną pierwsze pokolenie mączlika rozwija się na roślinach 

w miejscu jego zimowania. Następnie dorosłe osobniki przelatują na uprawy warzyw 

kapustnych. Tutaj rozwijają się kolejne pokolenia. Optymalna temperatura dla rozwoju larw 

wynosi około 300C. W takich warunkach rozwój jednego pokolenia zajmuje około trzech 

tygodni. W temperaturze o połowę niższej wydłuża się prawie do siedmiu tygodni. W 

warunkach krajowych, w zależności od przebiegu pogody w sezonie wegetacyjnym, może 

rozwinąć 3 do 5 pokoleń. 



Mączlik warzywny 

Szkodliwość.  

Larwy i osobniki dorosłe mączlika odżywiają się bezpośrednio sokiem pobieranym  

z tkanek przewodzących liści. W trakcie odżywiania się wydalają duże ilości lepkiej substancji 

zwanej rosą miodową, która osadza się na powierzchni liści i owoców. Na rosie miodowej 

rozwijają się grzyby sadzakowe pokrywając powierzchnię rośliny czarnym nalotem. W wyniku 

żerowania mączlika następuje ogładzanie rośliny, hamowanie fotosyntezy, obniżanie 

intensywności asymilacji dwutlenku węgla i zmniejszanie intensywności oddychania. To z kolei 

prowadzi do spadku wielkości plonu i znacznego obniżenia jego wartości handlowej. 



Mączlik warzywny 

Profilaktyka i zwalczanie.  

Liczebność mączlików ogranicza głębokie przyoranie lub dokładne sprzątnięcie resztek 

roślinnych po zbiorach. Niedopuszczalne jest zwożenie ich na pryzmy i kompostowanie, 

gdyż miejsca te mogą być źródłem namnożenia się i nalotu szkodnika w przyszłym sezonie. 

Prowadząc lustrację pól trzeba koniecznie obejrzeć otaczające pola nieużytki, miedze, rowy 

itp. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zniszczenie w otoczeniu pól roślin żywicielskich 

mączlika, a głównie glistnika jaskółcze ziele. Jeśli jest to niemożliwe, warto na początku 

przyszłego sezonu wykonać zabiegi chemiczne również na tych nieużytkach..  

Plantację powinno się lustrować raz w tygodniu, a 

przy suchej i upalnej pogodzie co 3 - 4 dni. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny 

znajdujące się na obrzeżach pola.  

 

Zwalczanie chemiczne należy przeprowadzać po 

stwierdzeniu na dolnej stronie liści  osobników 

dorosłych lub złóż jaj na 10 kolejnych roślinach 

 

 



    

      

    

Progi szkodliwości dla najważniejszych  

gatunków szkodników występujących na kapuście. 

Gatunek 

szkodnika 

Progi zagrożenia Termin lustracji  

i zwalczania 

Szkodliwe 

stadium 

Śmietka 

kapuściana  

1/ pułapka zapachowa: 

odłowienie powyżej 2 

muchówek dziennie przez 2 

kolejnie dni** lub 2/ powyżej 10 

jaj na 10-ciu  kolejnych 

roślinach* 

pierwsze pokolenie: kwiecień, 

zabieg po 2-3 dniach 

II i III pokolenie: od połowy lipca i 

sierpień: zabieg po 2-3 dniach 

larwa 

Tantniś 

krzyżowiaczek 

od 5 do 10 gąsienic  

na 50 kolejnych roślinach* 

początek formowania główek lub 

róż 

gąsienica 

Bielinek 

rzepnik 

od 1 do 3 gąsienic  

na 10 kolejnych roślinach* 

lipiec – wrzesień gąsienica 

Pchełki od 2 do 4 chrząszczy  

na 1 m2 uprawy* 

okres wschodów;  

aż do fazy 4-6 liści 

owad 

dorosły 

Mszyca 

kapuściana 

60 mszyc na 10 kolejnych 

roślinach* 

tworzenie pierwszych kolonii owad 

dorosły, 

larwa 

* liczba obserwacji: od 3 do 5 w zależności od powierzchni uprawy 

** 2 pułapki ustawione na brzegach plantacji od strony zakrzewień lub rowu melioracyjnego 

*** wykonanie analizy w 2-3 miejscach z widocznymi uszkodzeniami roślin  



    

      

    

Szkodniki występujące na 

warzywach cebulowych 

•  Wciornastki 

•  Śmietka cebulanka 

•  Udnica cebulówka 

•  Wgryzka szczypiorka 

•  Chowacz szczypiorak 

•  Miniarka porówka 

•  Rolnice 

•  Błotniszka czosnkówka 

•  Niszczyk zjadliwy 



    

      

    

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci) 

Rząd – wciornastki = przylżeńce (Thysanoptera) 

Szkodliwość.  

Osobniki dorosłe i larwy wciornastka odżywiają się sokiem komórkowym roślin. W miejscu 

pobierania soku komórkowego, do uszkodzonych komórek dostaje się powietrze powodując 

powstawanie drobnych, białosrebrzystych plamek, początkowo usytuowanych wzdłuż nerwów 

głównych, a później obejmujących całą powierzchnię liścia. Uszkodzone liście bieleją i 

zasychają.  

Morfologia.  

Osobniki dorosłe długości 0,8-1,2 mm o wydłużonym 

ciele. Owady mają barwę od jasnożółto do 

szarobrązowych.  

    Larwy są podobne do postaci dorosłych, ale 

bezskrzydłe, zielonożółte i mniej ruchliwe.  

    Poczwarki są nieco większe i ciemniejsze od larw,  

z zaczątkiem skrzydeł. 



    

      

    

    

      

    

Wciornastek tytoniowiec 

Profilaktyka i zwalczanie.  

Liczebność wciornastków ogranicza:  

-    zbieranie i niszczenie resztek pożniwnych oraz głęboka orka, 

-    usuwanie chwastów na plantacji i w bezpośrednim sąsiedztwie upraw,  

-    unikanie sąsiedztwa upraw kapusty czy ogórków, ponieważ należą one do podstawowych 

roślin żywicielskich wciornastków 

-    zachowanie izolacji przestrzennej od upraw porów, cebuli ozimej i upraw szklarniowych.  

 

Plantację powinno się lustrować raz w tygodniu, a przy suchej i upalnej pogodzie co 3 dni. 

Zabiegi należy przeprowadzać po przekroczeniu progu szkodliwości, który wynosi od 6 do 10 

osobników na 1 roślinie w fazie 3-5 liści (przy wykonaniu minimum 3-5 obserwacji, w 

zależności od powierzchni uprawy).  

Należy wykonać 2-3 cykle zabiegów. Każdy cykl to 2 zabiegi co 7 dni. Pierwszy cykl zabiegów 

należy wykonać po stwierdzeniu obecności wciornastków lub uszkodzeń. Drugi cykl, jeśli 

wciornastki wystąpią ponownie. Trzeci cykl gdy 50 % szczypioru jest załamana. 

Biologia.  

Zimują dorosłe wciornastki, w ziemi, na porach, cebuli ozimej, w resztkach roślin, na 

miedzach, nieużytkach, na plantacjach z roślinami wieloletnimi oraz w przechowalniach i 

szklarniach. 

Wczesną wiosną zaczynają żerować i rozmnażać się na roślinach dziko rosnących, a później 

przechodzą na uprawy warzyw, żerując do późnej jesieni. W ciągu roku wciornastek 

tytoniowiec może mieć od 4 do 6 pokoleń. Rozwój jednego pokolenia trwa od 18 do 30 dni.  



    

      

    

Morfologia 

Nicienie są bezbarwne, wrzecionowatego kształtu, długości od 1 do 

1,5 mm. 

 

Biologia 

Zimują larwy ostatniego stadium w glebie, w resztkach roślinnych, 

nasionach, wysadkach i dymce. Rozwój niszczyka zjadliwego 

rozpoczyna się w temperaturze powyżej +4°C, osiągając optimum przy 

13-18°C. Larwy pierwszego stadium rozwojowego rozwijają się w 

jajach, natomiast drugiego (tzw. stadium inwazyjne) po wyjściu z jaj 

wnika do roślin. W roślinie przemieszczają się ku górnym jej częściom. 

Samice w ciągu swego życia składają do 500 jaj w tkankę rośliny. 

Długość życia osobników dorosłych wynosi od 1,5 do 2,5 miesięcy. W 

ciągu roku niszczyk zjadliwy może mieć kilka pokoleń.  

 

Szkodliwość 

Niszczyk rozwija się przede wszystkim w tkance łodygi, a także w 

szczypiorze i cebuli. Powoduje rozluźnienie tkanek, co prowadzi do 

zniekształcenia łodygi i liści. Silnie zaatakowane siewki cebuli 

zamierają przed ukazaniem się nad powierzchnią ziemi. Nieco starsze 

rośliny są jasno zabarwione i zdeformowane, mają poskręcane liście 

oraz zgrubiałe podstawy. Cebule miękną, gąbczeją, szyjka jest 

zgrubiała i poskręcana, a piętka popękana i pozbawiona korzeni. 

Obecność od 5 do 10 osobników w 0,5 litrze gleby powoduje istotny 

spadek plonu.  

Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci)  



    

      

    

Profilaktyka i zwalczanie 

Niszczyk zjadliwy przenosi się przede wszystkim z materiałem wysadkowym, a w 

mniejszym stopniu z nasionami cebuli. Stąd też konieczna jest kontrola jakościowa nasion 

i wysadków przed ich siewem lub sadzeniem. Porażenie roślin następuje poprzez larwy 

znajdujące się w ziemi. Na porażonym polu należy przerwać uprawę cebuli i innych roślin 

żywicielskich na okres 5-8 lat. Większą przerwę stosuje się na glebach cięższych. Na 

porażonym polu należy unikać uprawiania po sobie następujących gatunków roślin: 

cebuli, czosnku, selera, pietruszki, bobu, bobiku i ziemniaków, gdyż są to gatunki 

żywicielskie niszczyka. Natomiast w płodozmianie dla stanowisk opanowanych przez 

nicienie należy uwzględnić warzywa dyniowate i kapustowate oraz pomidora, sałatę, 

marchew, burak, fasolę, groch, kukurydzę i zboża. Trzeba wysiewać wyłącznie nasiona 

wolne od nicieni. 

 

 

 

 

 

NISZCZYK ZJADLIWY 

Rośliny żywicielskie Rośliny nieżywicielskie 

CEBULA, CZOSNEK, BÓB, BOBIK 
PIETRUSZKA, SELER, ZIEMNIAK 

PSZENICA, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, FASOLA, 
GROCH, MARCHEW, BURAK, KAPUSTNE, 
SAŁATA 
POMIDOR, OGÓREK, KUKURYDZA, 
WYKA 

Niszczyk zjadliwy  



    

      

    

Progi szkodliwości dla najważniejszych  

gatunków szkodników występujących na cebuli. 

Gatunek 

szkodnika 
Progi zagrożenia 

Termin lustracji  

i zwalczania 

Szkodliwe 

stadium 

Wciornastek 

tytoniowiec 

od 6 do 10 osobników na 1 roślinie w fazie 

3-5 liści na 1 mb rzędu* 

maj, czerwiec owad dorosły, 

larwa 

Niszczyk 

zjadliwy 

do 10 nicieni na 50 cm3gleby zebranej z 5 

miejsc na powierzchni 0,5 ha* 

okres wegetacji, 

płodozmian 

dojrzałe 

osobniki, larwy 

* liczba obserwacji: od 3 do 5 w zależności od powierzchni uprawy 



Szkodniki występujące na 

warzywach strączkowych 

•  Śmietka glebowa i kiełkówka 

•  Oprzędziki 

•  Mszyca grochowa i burakowa 

•  Strąkowiec fasolowy, grochowy i bobowy 

•  Pachówka strąkóweczka 

•  Przędziorki 

•  Zmieniki 



Strąkowiec fasolowy (Acanthoscelides obtectus)  

Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum)  

Strąkowiec bobowy (Bruchus rufimanus) 

Morfologia 

Wspólną cechą strąkowców są nieznacznie skrócone porywy, 

które odkrywają ostatnie człony odwłoka. Jaja są 

mlecznobiałe lub żółtawe, matowe wielkości 0,7 – 1,0 mm. 

Larwy są beznogie, białe, łukowato wygięte, o długości 4 - 6 

mm. 

Strąkowiec fasolowy jest nieco mniejszy od pozostałych, 

długości ok. 3,5 mm. Ma owalny kształt, jest 

oliwkowobrunatny z szarymi plamkami i pokryty 

żółtozielonymi włoskami.  

Strąkowiec grochowy – osiąga wielkości 4–5 mm, jest 

barwy szaroczarnej, z białymi plamkami  na pokrywach oraz 

jasnymi łuskami na końcu odwłoka, które tworzą 

charakterystyczny rysunek w kształcie krzyża. 

Strąkowiec bobowy – jest szaroczarny, a na pokrywach 

skrzydeł ma białe plamki i rdzawy pasek, który sięga do 

połowy ciała. Osiąga 4 – 5mm długości. 



Strąkowce 

Biologia 

 

Strąkowiec grochowy i bobowy – mają jedno pokolenie w 

sezonie. Zimują dorosłe chrząszcze w ściółce zadrzewień, 

pod zeschłą trawą na karpach, miedzach i podobnych 

kryjówkach oraz częściowo w nasionach w przechowalniach i 

magazynach. Wiosną, w czasie formowania się strąków 

chrząszcze nalatują na uprawy i po krótkim żerowaniu 

składają jaja na strąki. W jednym nasieniu może żerować 

jedna, rzadziej kilka larw. 

 

Strąkowiec fasolowy – zimuje prawie wyłącznie w 

przechowalniach. Samice mogą składać jaja również na 

suche ziarna fasoli, w jednym nasieniu może żerować 

kilkanaście larw. W ciągu sezonu może rozwinąć nawet do 8 

pokoleń.  

Wylęgłe larwy wygryzają się przez ścianę strąka do nasion, 

wewnątrz których żerują. Na powierzchni nasion widać 

okrągłe plamki, a później "okienka". Po przepoczwarczeniu 

część owadów opuszcza nasiona, ale większość z 

nasionami trafia do magazynów 



Strąkowce 

Szkodliwość 

Żerowanie larw strąkowców wewnątrz nasion obniża zdolność ich kiełkowania lub 

doprowadza do jej całkowitej utraty. Szkodniki te osłabiają rozwój i plonowanie roślin. 

Uszkodzone nasiona nie nadają się do spożycia i siewu. Poza tym osobniki dorosłe żerują 

także na liściach, co jednak nie ma większego znaczenia. 



Strąkowce 

Profilaktyka i zwalczanie 

Należy niszczyć resztki pożniwne, które mogą być miejscem dla 

przezimowania szkodników. Uprawę należy zakładać ze 

zdrowych nasion, wolnych od szkodników, z zachowaniem 

izolacji przestrzennej od magazynów nasion. Przechowywane 

nasiona należy pakować w przewiewne ale szczelne worki 

(najlepiej materiałowe). Magazyny powinny mieć zabezpieczone 

siatką okna i kanały wentylacyjne, uniemożliwiającą wydostanie 

się chrząszczy. Strąkowca fasolowego można niszczyć przy 

pomocy niskiej (około 00C) lub wysokiej (około 600C) 

temperatury oraz przy pomocy mikrofal. 

W celu rozminięcia się fazy rozwoju rośliny z fazą nalotu 

szkodnika na uprawę można maksymalnie opóźnić lub 

przyspieszyć założenie uprawy np. zakładając uprawę bobu z 

rozsady.  

Zwalczanie chemiczne strąkowca bobowego należy prowadzić 

od fazy kwitnienia do momentu tworzenia się zawiązków 

strąków, natomiast zwalczanie strąkowca grochowego - w 

początkowym okresie kwitnienia. Z kolei zabiegi przeciwko 

strąkowcowi fasolowemu przeprowadzamy w początkowym 

okresie dojrzewania strąków. 



Próg szkodliwości dla strąkowców  

występujących na roślinach strączkowych. 

Gatunek 

szkodnika 
Progi zagrożenia 

Termin lustracji  

i zwalczania 

Szkodliwe 

stadium 

Strąkowiec 

bobowy 

Wykrycie jednego chrząszcza w 3 

próbkach o masie 100 g pobranych losowo 

ze 100 kg nasion. 

okres wylęgania się 

chrząszczy (luty, 

marzec) 

larwa 

Strąkowiec 

fasolowy 

Strąkowiec 

grochowy 



Dziękuję za uwagę 


