
Jednym z najważniejszych elementów agro-
techniki wiosennej rzepaku zarówno ozimego, 
jak i jarego, obok walki z chorobami grzybowymi 
i chwastami jest ochrona insektycydowa. Pro-
gram ochrony insektycydowej przed różnymi 
gatunkami musi być elastyczny, by uwzględ-
niać zmienne uwarunkowania przyrodnicze. 
Dopuszczenie do nadmiernego rozprzestrze-
nienia szkodników powoduje znaczne straty 
w  plonie, co z  kolei skutkuje obniżką wyni-
ku ekonomicznego. Straty powodowane przez 
żerujące szkodniki niejednokrotnie sięgają 

50%, a w niektórych przypadkach mogą się-
gać nawet więcej. Należy pamiętać, że pomimo, 
iż każdy atakujący rzepak szkodnik w pewnych 
okolicznościach może spowodować dotkliwe 
straty, to wśród nich niektóre, ze względu na po-
wszechne, coroczne występowanie w dużym 
nasileniu, są najgroźniejsze.

Szkodnikami, które stanowią duże zagroże-
nie podczas wegetacji rzepaku, są na pewno 
chowacze łodygowe oraz słodyszek rzepakowy. 
By jak najskuteczniej walczyć z tymi szkodnika-
mi, warto znać biologię tych owadów, gdyż taka 
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wiedza będzie przydatna w doborze odpowied-
niego preparatu, a także ustaleniu odpowied-
niego terminu zabiegu.

CHOWACZE ŁODYGOWE

Chowacz brukwiaczek
W połowie marca chrząszcze wylatują na pola 

rzepaku, kapusty lub rzepiku. Kilka dni od nalo-
tu na plantację samice chowacza brukwiaczka 
składają jaja w górnej części pędu, w wyniku 
czego w  okresie kwitnienia pędy rzepaku 
mogą ulegać deformacji. Skręcają się i mogą 
pojawiać się na nich niekształtne zgrubienia 
oraz pęknięcia. Larwy żerują wewnątrz pędu. 
W czasie kwitnienia dorosłe larwy wygryzają 
się u nasady liścia, by opuścić pęd, a następnie 
przepoczwarzyć się w glebie.

Chowacz czterozębny
Chrząszcz ten występuje na wszystkich 

uprawach rzepaku, z  reguły wyrządza jednak 
mniejsze szkody niż chowacz brukwiaczek. 
Pierwsze naloty tego szkodnika pojawiają 
się nieco później niż chowacza brukwiaczka, 

a  trwają aż do początku kwitnienia rzepaku. 
Samice składają jaja na dolnej stronie liści lub 
w ogonkach liściowych. Młode larwy wgryza-
ją się do łodyg przez ogonki liściowe. W miej-
scach wgryzienia widoczne są charaktery-
styczne otwory. Na zaatakowanych roślinach 
zwykle nie dochodzi do zniekształceń. Jednak 
w późniejszym czasie następuje żółknięcie i za-
łamywanie liści, również pędy stają się łamliwe. 
Zaatakowane rośliny stoją mniej pewnie i czę-
ściowo przedwcześnie dojrzewają.

Słodyszek rzepakowy
Na początku kwietnia słodyszki wylatu-

ją w  wielkiej liczbie na pole rzepaku. Naloty 
na plantacje rozpoczynają się, gdy temperatura 
przekroczy 15°C. Największe szkody powodują 
chrząszcze, które żerują na zwartych pąkach 
kwiatowych, gdyż przed kwitnieniem słodyszki 
muszą otwierać pąki kwiatowe, by dostać się 
do pręcików. Uszkodzone pąki żółkną i później 
przeważnie odpadają. Po rozwinięciu się kwia-
tów słodyszki wyjadają tylko pylniki, najczęściej 
nie uszkadzają zalążni, więc łuszczyny normalnie 
się zawiązują.

Puste szypułki kwiatów po żerowaniu słodyszka



Dursban 480 EC – w rzepaku 
ozimym i jarym szczególnie 
polecany do zwalczania chowaczy 
łodygowych oraz słodyszka 
rzepakowego.

Największe znaczenie gospodarcze mają 
szkodniki występujące w  okresie wiosennej 
wegetacji: chowacz brukwiaczek, chowacz 
czterozębny, słodyszek rzepakowy.

Należy pamiętać o tym, że nie za każdym ra-
zem, kiedy pojawi się na naszej plantacji szko-
dnik, musi być on od razu zwalczany, pomocne 
w podjęciu takiej decyzji są żółte naczynia na-
pełnione wodą z dodatkiem detergentu i roz-
stawione na polu. Dzięki tej metodzie możemy 
określić progi ekonomicznej szkodliwości, jak 
i moment maksymalnego nalotu.

Rzepak ozimy – progi szkodliwości 
szkodników

Chowacz brukwiaczek
 ■  4 szt./25 roślin
 ■  lub 10 chrząszczy w żółtym naczyniu,
 ■  lub kontrola nakłuć >50-60% łodyg 

z nakłuciami,
 ■  lub kontrola nakłuć – średnio 1 nakłucie 

na 1 roślinę. 

Słodyszek rzepakowy
 ■  faza zwartego zielonego pąka – 1 szt./1 

roślinę (średnio),
 ■  faza luźnego zielonego pąka – 3-5 szt./1 

roślinę (średnio),
 ■  kwitnienie rzepaku – bez znaczenia 

dla plonu.
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Działanie preparatu DURSBAN 480 EC trwające do 10-14 dni 
po zabiegu. Tylko jeden zabieg ochronny.

To jest pole rzepaku... Nagle szkodniki zaczynają je atakować...
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Monitoring 
występowania 
szkodników, 
przy użyciu żółtych 
naczyń to podstawa 
w prawidłowej 
technologii ich 
zwalczania.

Efektywne zwalczanie szkodników
Skuteczne zwalczanie chowaczy łodygo-

wych jest niezbędne wszędzie i każdego roku. 
Ich efektywne zwalczanie zmniejsza poraże-
nie rzepaku chorobami grzybowymi, ponieważ 
brakuje uszkodzeń łodygi, przez które wnika-
ją patogeny. Zapewnia również istotne wzrosty 
plonów rzepaku.

Rzepak ozimy – wybór insektycydu
Tylko wybór odpowiedniego insektycydu 

gwarantuje skuteczną walką z  wymieniony-
mi szkodnikami. Przy wyborze należy brać 
pod uwagę długość okresu działania sub-
stancji aktywnej oraz zakres temperatur. 
Dursban 480 EC zapewnia skuteczne zwal-
czenie owadów dorosłych, jaj oraz małych 
jaj chowaczy łodygowych. Już jeden zabieg 
jest w  stanie zastąpić kilka zabiegów inny-
mi insektycydami. Dursban 480 EC jest rów-
nież doskonały do programów zapobiegają-
cych powstaniu odporności: do tej pory nie 
stwierdzono odporności chowaczy i słodyszka 
na tę substancję czynną.

Dursban 480 EC – 3 sposoby 
zwalczania szkodników!

Wszechstronne działanie na szkodniki: 
kontaktowe, żołądkowe i  gazowe zapewnia 
długotrwały efekt owadobójczy. Substancja 

czynny chloropiryfos atakuje system nerwowy 
i oddechowy owada. Dawka 0,6 l/ha zapewnia 
ochronę rośliny do 10-14 dni po zabiegu przez 
działanie żołądkowe. Niszczy szeroką gamę naj-
groźniejszych szkodników ssących i gryzących 
w różnych fazach rozwojowych w wielu uprawach.

Pamiętajmy: nie można zrezygnować 
ze stosowania w ochronie rzepaku z pro-
duktów fosforoorganicznych (chloropyri-
fosu), jeśli nie chcemy mieć w Polsce sytu-
acji, która wystąpiła u naszych sąsiadów 
w  Niemczech. W  wielu regionach tego 
kraju została potwierdzona występująca 
na masową skalę odporność słodyszka 
na pyretroidy i neonikotynoidy.

Bezpieczeństwo
Zakupu preparatów dokonuj w oryginalnych 

i  nieuszkodzonych opakowaniach, wyłącznie 
w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nasze 
oryginalne preparaty posiadają czytelną ety-
kietę-instrukcję stosowania w  języku polskim. 
Zwróć uwagę, czy preparat nie jest przetermi-
nowany i zawsze zachowuj dowód zakupu.
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