INFORMACJE AGROTECHNICZNE
POLSKIE SKŁADY ROLNE

OCHROŃ I ZABEZPIECZ RZEPAK

SZKODNIKI
ŁUSZCZYN

Ochrona przed szkodnikami łuszczyn
Chowacz podobnik oraz

Chowacz podobnik

rozpoznać po lekkim zgięciu ,

przyszczarek kapustnik to

gdzie złożone zostało jajo ,

gatunki , których larwy

oraz po wygryzionym otworze

rozwijają się w łuszczynach ,

przez który larwa upuściła

niszcząc nasiona

łuszczynę.

rzepaku.Nasilenie
występowania tych

Pryszczarek kapustnik

szkodników jest w ostatnich
latach większe niż wcześniej.

Jest to muchówka

POJAWIENIE SIĘ

Chowacz

SZODNIKÓW

podobnik.

ŁUSZCZYNOWYCH W
Nalatuje
na plantacje

RZEPAKU OZIMYM

nalatująca
plantacje
rzepaku
od
początku
kwitnienia

rzepaku jako

PROWADZIĆ MOŻE DO

pierwszy , a

ZMNIEJSZENIA START

Samice

PLANU NAWET DO 30%

składają

masowy

roślin.

wylot

grupowo

następuje w

jaja do

okresie zakwitania rzepaku.

młodych łuszczyn , jednak

Ciemnoszare chrząszcze

najlepiej w miejscach

chowacza podobnika o

wcześniej uszkodzonych m.in.

długości 2,5-3 mm są pokryte

przez chowacza podobnika.

gęstymi łuskami bielejącymi

Larwy rozwijające się w

na słońcu.Samice składają

łuszczynie wysysają soki z

jaja w łuszczyny , gdy osiągną

młodych nasion oraz ze ścian

wielkość 1-3 cm . Co oznacza

łuszczyny. W okresie

,że właśnie ten okres

wegetacji rzepaku ozimego

nadchodzi. Wylęgająca się

możemy spotkać się nawet z

larwa żeruje wewnątrz

2-3 pokoleniami larw

łuszczyny na zalążkach

pryszczarka.

nasion. Na zewnątrz
uszkodzone łuszczyny można
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Pryszczarek
kapustnik
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kontynuować nadal po

szczególnie jeśli sąsiednie nie

wykonaniu zabiegów

jest należycie zabezpieczane.

ochrony.Możemy w ten

Dodatkowym elementem na

sposób się ochronić przed

który powinniśmy zwrócić

stratami w plonie. pojawienie

uwagę to odpowiedni dobór

się szodników łuszczynowych

preparatów , ale o tym

w rzepaku ozimym prowadzić

najlepiej poinformuje Was

może do zmniejszenia start

doradca - Adler Agro ,

Obserwacje szkodników

planu nawet do 30%

Agrosieć , Agrochest , AgroAs

należy rozpocząć już pod

Ważne jest aby obserwacje

z grupy Polskie Składy Rolne.

koniec kwitnienia rzepaku i

prowadzić na każdym polu ,

Ochrona i zwalczanie

Polskie Składy Rolne
www.polskieskladyrolne.pl

