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WSTĘP
W Polsce rośliny kapustne, pod względem łącznej powierzchni 

upraw, zajmują czołowe miejsce w ogólnej strukturze 
uprawianych warzyw. Jednym z głównych szkodników warzyw 
kapustnych jest śmietka kapuściana (Delia radicum L.), która przy 
niewłaściwie prowadzonej ochronie plantacji może spowodować 
uszkodzenia plonu sięgające 80%. Jedną z głównych przyczyn 
nieskutecznej ochrony przed szkodnikami są nieterminowo 
przeprowadzane zabiegi ochronne. Dlatego też w Instytucie 
Ogrodnictwa w Skierniewicach podjęto badania nad ustaleniem 
optymalnych terminów zabiegów zwalczania śmietki kapuścianej  
na plantacjach warzyw kapustnych.

CEL
Celem badań było opracowanie metody sygnalizowania 

obecności śmietki z użyciem pułapek zapachowych, która pozwoli 
na precyzyjne ustalenie terminów jej nalotu na plantacje warzyw 
kapustnych oraz  usta lenie  optymalnych terminów 
przeprowadzenia zabiegów zwalczania. Dzięki temu zostanie 
ograniczona liczba zabiegów i ilość stosowanych chemicznych 
środków ochrony roślin. Opracowywana metoda będzie 
podstawą do prowadzenia integrowanej ochrony warzyw 
kapustnych przed śmietką kapuścianą.

WYNIKI Tabela 1a. Porównanie metod  ustalania terminu zabiegu  i ich wpływ 
na liczbę uszkodzonych roślin przez larwy I pokolenia śmietki 
kapuścianej.Pole doświadczalne, Skierniewice 2011.

ź Wyniki uzyskane z przeprowadzonych odłowów przy użyciu pułapek chwytnych pozwoliły na 
określenie terminu nalotu śmietki kapuścianej (D. radicum L.)

 Skuteczność zabiegów wykonanych w terminie ustalonym przy pomocy pułapek zapachowych była 
wyższa niż skuteczność zabiegów wykonanych na podstawie lustracji roślin.

 Zastosowane w badaniach, w ramach zadania 1.14,  pułapki zapachowe wykazały pełną 
przydatność w odławianiu samic śmietki kapuścianej i powinny być używane w integrowanej 
ochronie w ramach systemów ostrzegających o zagrożeniu upraw.

ź

ź

WNIOSKI

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA ŚMIETKI KAPUŚCIANEJ (DELIA RADICUM L. ) 
W UPRAWACH KAPUSTY GŁOWIASTEJ PROWADZONEGO 

NA PODSTAWIE MONITORINGU 

METODY
Badania dotyczące ustalenia optymalnych terminów 

zwalczania śmietki kapuścianej na plantacjach warzyw 
kapustnych prowadzono na polach Instytutu Ogrodnictwa w 
Skierniewicach, w latach 2011-2012, w uprawach wczesnej i 
późnej kapusty głowiastej. Powierzchnia każdej uprawy wynosiła 
200 m2. W badaniach określano przydatności pułapki zapachowej 
do monitorowania nalotu zapłodnionych samic i kontroli 
liczebności śmietki kapuścianej. Monitoring nalotu prowadzono 
przy użyciu pułapek zapachowych firmy Medchem, zawierających 
jako wabik izotiocyjanian allilu. Pułapki, umieszczane po dwie w 
każdej uprawie, były mocowane na palikach pozwalających na 
zmianę wysokości ich mocowania tak, aby znajdowały się nad 
wierzchołkami rosnących roślin. Odczyty liczby odłowionych 
samic śmietki prowadzono 2, 3-krotnie w ciągu tygodnia, przez 
cały okres wegetacji. Jako metodę porównawczą prowadzono 
lustrację upraw i określano liczbę roślin ze złożonymi jajami 
śmietki. Na tej podstawie, po przekroczeniu progów 
ekonomicznej szkodliwości określano terminy przeprowadzenia 
zabiegów opryskiwania. W tym celu użyto środka zawierającego   
lambda-cyhalotrynę w dawce 0,12 l/ha.

W okresie zbiorów oceniono udział liczby roślin zniszczonych i 
z korzeniami uszkodzonymi przez larwy śmietki kapuścianej.

Tabela 1. Wyniki monitorowania nalotu śmietki kapuścianej i terminy wykonania zabiegów 

zwalczania.  Pole doświadczalne, Skierniewice 2011.

Tabela 2. Wyniki monitorowania nalotu śmietki kapuścianej i terminy wykonania 

zabiegów zwalczania.  Pole doświadczalne, Skierniewice 2012.

Tabela 1b. Porównanie metod  ustalania terminu zabiegu  i ich wpływ 
na liczbę uszkodzonych roślin przez larwy II pokolenia śmietki 
kapuścianej.Pole doświadczalne, Skierniewice 2011.

Tabela 2a. Porównanie metod  ustalania terminu zabiegu  i ich wpływ 
na liczbę uszkodzonych roślin przez larwy I pokolenia śmietki 
kapuścianej. Pole doświadczalne, Skierniewice 2012.

Tabela 2b. Porównanie metod  ustalania terminu zabiegu  i ich wpływ 
na liczbę uszkodzonych roślin przez larwy II pokolenia śmietki 
kapuścianej. Pole doświadczalne, Skierniewice 2012.

Praca została wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Rozwój 
zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia 
wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz 
zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”, 
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Kombinacja
 I 

 

pokolenie
 

II 
 

pokolenie
 

III 
 

pokolenie
 

Lot pierwszych samic  15-18.05 01-04.07 29-30.08 

Liczba odłowionych samic /        

2  pułapki  
34 11 8 

Terminy zabiegów wg sygnalizacji 

przy pomocy pułapek zapachowych 

17.05 i 

24.05 
04 i 11.07 - 

Terminy zabiegów
 
na podstawie 

lustracji roślin
 

23.05 i 

30.05
 

07.07 i 

15.07
 

-
 

 

Kombinacja
 I 

 

pokolenie
 

II 
 

pokolenie
 

III 
 

pokolenie
 

Lot pierwszych samic  15-20.05 23-26.07 31.08-03.09 

Liczba odłowionych samic /        

2  pułapki  
46 142 37 

Terminy zabiegów wg sygnalizacji 

przy pomocy pułapek zapachowych 
21 i 28.05 23 i 30.07 - 

Terminy zabiegów na podstawie 

lustracji roślin
 

26.05 i 

02.06
 

27.07 i 

03.08
 

-
 

Kombinacja

 
Dawka

 

l/ha

 
Średnia liczba 

uszkodzonych roślin

 

/ 
poletko (40 roślin) 

 

 

lambda-cyhalotryna  

(sygnalizacja – pułapki) 
0,12 1,5  

lambda-cyhalotryna 
 

(lustracja roślin)

 

0,12
 

2,50
 

Kontrola 

 

-

 

12,25

 

 

Kombinacja

 
Dawka

 

l/ha

 
Średnia liczba 

uszkodzonych roślin/ 
poletko (40 roślin) 

 

 

lambda-cyhalotryna  

(sygnalizacja – pułapki) 
0,12  0,25  

lambda-cyhalotryna 
 

(lustracja roślin)

 

0,12
 

0,5
 

Kontrola

 

-

 

3,75

 

 

Kombinacja

 
Dawka

 

l/ha

 
Średnia liczba 

uszkodzonych roślin/ 
poletko (40 roślin) 

 

 

lambda-cyhalotryna  

(sygnalizacja – pułapki) 
0,12  1,5  

lambda-cyhalotryna 
 

(lustracja roślin)

 

0,12
 

4,25
 

Kontrola

 

-

 

19,5

 

 

Kombinacja

 
Dawka

 

l/ha

 
Średnia liczba 

uszkodzonych roślin/ 
poletko (40 roślin) 

 

 

lambda-cyhalotryna  

(sygnalizacja – pułapki) 
0,12  4,0  

lambda-cyhalotryna 
 

(lustracja roślin)

 

0,12
 

8,25
 

Kontrola

 

-

 

28,0
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