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ustalenie optymalnego terminu zabiegu środkiem ochrony roślin nie jest łatwe. konieczna jest tu wie-
dza odnośnie znajomości występujących na roślinach organizmów szkodliwych, poznania ich morfologii, 
biologii, objawów uszkodzeń oraz rozwoju w określonych warunkach klimatyczno-siedliskowych. 

Przy określaniu rodzaju agrofaga i jego liczebności pomocne są podstawowe narzędzia wspomagają-
ce monitoring organizmów szkodliwych. są to zarówno narzędzia najprostsze tj. lupa, binokular, czerpak 
entomologiczny, naczynie żółte, tablica barwna klejowa czy pułapka feromonowa, jak i te o zaawansowa-
nej technologii np.: programy komputerowe wspomagania decyzję określenia optymalnego terminu zabie-
gu czy automatyczne stacja meteorologiczne. 

niezależnie od narzędzi jakie wykorzystujemy przy ustaleniu optymalnego terminu zwalczania agrofa-
gów, konieczna jest lustracja plantacji. 

Metoda wizualna pomaga w ustaleniu jaki gatunek patogena lub szkodnika występuje na roślinie i po-
woduje porażenie lub uszkodzenia. celem jest identyfikacja objawów chorobowych lub określenie stadiów 
rozwojowych szkodnika do ustalenia optymalnego terminu wykonania zabiegu. obserwację wykonuje się 
poprzez analizę gleby oraz lustracje roślin.

Analizę gleby wykonuje się na obecność np.: drutowców, pędraków czy bobówek fitofagów owadzich. 
na polu o wielkości do 1 ha wykonuje się w pięciu losowo wybranych punktach odkrywki glebowe (naj-
lepiej w liniach przekątnych pola) o różnej powierzchni i głębokości z w zależności od monitorowanych 
gatunków. najczęściej wykonuje się odkrywki glebowe o wymiarach 25/25 cm na głębokości 30 cm. na 
polach o powierzchni większej niż 1 ha dodaje się po jednym punkcie więcej na każdy następny hektar. 
Przykładowo dla pola o powierzchni 2 ha należy wykopać 5 dołów + 1 dół = 6 dołów.

Lustrację roślin przeprowadza się w celu wykrycia, np.: stadiów rozwojowych chrząszczy czy nalotu 
form uskrzydlonych mszyc na rośliny uprawne oraz porażenia roślin przez choroby. na polu wielkości do 
1 ha lustracje się rośliny w pięciu losowo wybranych punktach (minimum 25 roślin), lub rośliny rosnące na 
1 metrze bieżącym rzędu, lub 1 m2. zasada monitorowania jest podobna jak w przypadku analizy glebowej 
czyli na każdy kolejny hektar dodajemy po jednym punkcie kontroli. w przypadku lustracji szkodników 
oblicza się liczbę owadów przypadających na 25 roślin (lub więcej roślin), na metrze bieżącym lub 1 m2 

pola. w przypadku chorób, porażenie powodowane przez patogeny wyraża się procentem porażonych 
roślin lub ich organów. 

niezastąpionym narzędziem sygnalizatora agrofagów jest lupa, która pomaga przy identyfikacji 
organizmów szkodliwych bezpośrednio na polu uprawnym. Przydatnym urządzeniem do bardziej pre-
cyzyjnego określana objawów powodowanych przez patogeny chorobotwórcze są małe przenośne mi-
kroskopy i binokular.

do monitorowania szkodników wykorzystywane są różnego rodzaju pułapki takie jak żółte naczy-
nia, żółte tablice lepowe, samołówki świetlne, pułapki feromonowe, czerpak entomologiczny, 
aspirator Johnsona.
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Naczynia żółte stosowane są do odławiania owadów. najczęściej stosowane są do monitorowania 
szkodników w uprawach rzepaku (chowaczy i słodyszka rzepakowego). żółte naczynie wypełnione wodą 
z dodatkiem płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe (kropla płynu do naczyń) ustawiamy ok. 
20 m w głąb plantacji, zawsze na wysokości wierzchołków roślin. w miarę wzrostu roślin regulujemy 
wysokość umiejscowienia naczynia. kontrola naczyń powinna odbywać się regularnie minimum dwa razy 
w tygodniu, a najlepiej codziennie o tej samej porze dnia. w czasie kontroli należy policzyć i odnotować 
złowione gatunki i usunąć je z pojemnika. naczynia powinny mieć wywiercone małe otwory w pobliżu 
krawędzi pojemnika, zapobiegną one przelewaniu się wody wraz z odłowionymi owadami oraz kratki, 
które chronią przed wyjadaniem owadów przez ptaki. 

Czerpak entomologiczny jest najprostszą pułapką do odławiania najdrobniejszych owadów w róż-
nych uprawach rolniczych np.: do kontroli skrzypionek i ploniarki zbożówki na zbożach. czerpakowanie 
polega na wielokrotnym energicznym pociąganiu po roślinach uprawnych otworem czerpaka zwróconym 
w kierunku ruchu. najmniejsza liczba pociągnięć na jedną próbę wynosi 25 razy. czerpakowanie wykonuje 
się w pasach brzegowych pola w minimum 5 dowolnych punktach. każdą próbę analizuje się oddzielnie. 
analizę rozpoczyna się od gatunków najbardziej ruchliwych, aby zapobiec ich wylotowi z czerpaka, do 
niej ruchliwych. odłowione owady można także umieścić w szklanym naczyniu lub worku i analizować 
w laboratorium.
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Barwne tablice klejowe spełniają rolę wabiącą 
owady dzięki żółtemu zabarwieniu. Pułapkę stano-
wi klej, którym pokryta jest powierzchnię tablicy. klej 
powinien być bezbarwny, bez zapachowy i nie zmie-
niający swoich właściwości lepiących, w każdych 
warunkach pogodowych. kontrolę tablic lepowych 
powinno się przeprowadzać regularnie, minimum 
dwa razy w tygodniu, a najlepiej codziennie, o tej 
samej porze dania. tablice powinny być umieszczo-
ne tuż nad łanem i w miarę wzrostu roślin podno-
szone w górę. żółte tablice lepowe stosowane są 
do kontroli lotu i liczebności pryszczarka zbożowca, 
ploniarki zbożówki oraz szkodników rzepaku. 

W pułapkach fermionowych wykorzystywane 
są związki odpowiadające zapachowi feromonów 
wydzielanych przez samice owadów, na które re-
agują samce tego samego gatunku. Pułapki wyko-
rzystywane są do wyłapywania omacnicy proso-
wianki, stonki kukurydzianej i rolnic. na polu pułapki 
umieszczane są na statywach w losowo wybranych 
punktach na wysokości roślin. Pułapki mogą różnić 
się budową np.: pułapka deLta wabi owady dzięki 

umieszczonemu w niej dyspenseru z feromonem płciowym. dyspenser znajduje się na wymiennej podło-
dze pokrytej nieschnącym klejem, do którego przyczepiają się owady. Pułapka funneL budową przypo-
mina samołówkę świetlną, rolę wabiącą przejmuje tu również dyspenser z feromonem płciowym. kontrolę 
pułapek przeprowadza się minimum dwa razy w tygodniu, o tej samej porze. zwabione i przyklejone do 
podłogi lepowej owady w pułapce deLta liczymy i zapisujemy. w przypadku dużej ilości poprzyklejanych 
owadów wymieniamy podłogę i przekładamy dyspenser z feromonem płciowym na nową podłogę. Pułap-
kę funneL obsługujemy jak samołówkę świetlną, wybierając i licząc zwabione owady. 

Samołówki świetlne wykorzystywane są do odłowy motyli np.: omacnicy prosowianki. wabik stano-
wi światło z lampy jarzeniowej zasilanej prądem zmiennym. Pułapki zawieszane są na wysokości 1,4 m. 
Motyle odławia się od wiosny do jesieni, w nocy od zmierzchu do samego rana. kontrolę owadów przepro-
wadza się minimum dwa razy w tygodniu, najlepiej codziennie. Po wybraniu owadów z pułapki analizuje 
się osobniki pod względem gatunków i ich liczebności.

Aspirator Johnsona wykorzystywany jest do odłowu mszyc. aparat pobiera próby systematycznie 
zasysając duże objętości powietrza, w każdych warunkach atmosferycznych. aparat określa migracje 
mszyc w promieniu 80 km. skutecznie sygnalizuje wcześniejsze naloty mszyc, zwłaszcza te gatunki które 
przenoszą chorobotwórcze wirusy na rośliny uprawne np.: mszyce czeremchowo-zbożowe. 
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Test kopertowy może być wykorzystywany przez producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o po-
trzebie wykonania zabiegu na choroby fuzaryjne, zwłaszcza fuzariozę kłosów. w trakcie wegetacji można 
wykonać kilka takich testów, szczególnie wtedy gdy jest ciepło i wilgotno. test ten prognozuje pojawianie 
się symptomów chorobotwórczych na roślinach uprawnych. w przypadku określania fuzariozy kłosów po-
biera się kilkadziesiąt kłosów z różnych miejsc pola, a następnie rozkłada się je na uprzednio zwilżonej 
gazecie. tak przygotowane kłosy zwijamy w gazetę i wkładamy do papierowej torebki, a następnie do 
foliowego worka, który umieszcza się w ciemnym miejscu. test należy ocenić po 96 godzinach, sprawdza-
jąc po 2-3 dniach czy papier jest nadal wilgotny. w przypadku pojawienia się po 96 godzinach objawów 
w postaci białej, watowatej grzybni z różowatym odcieniem i buraczkowego zabarwienia na plewach lub 
pomarańczowych grudek są wskazania do wykonania zabiegu przeciwko fuzariozie kłosów. 

Źródła: 
- „Narzędzia wspomagające monitorowanie agrofagów” dr hab. Anna Tratwal, Prof. dr hab. Marek Korbas,
- „Monitoring i prognozowanie Chorób i szkodników w uprawie rzepaku”, CDR w Brwinowie O/Poznań, 

2015 r.
- Materiały konferencyjne „Dominacja zbóż w strukturze zasiewów – jak sobie radzić”, 2011 r.
- http://www.agrofagi.com.pl/
- zdjęcia: Kinga Latosińska
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PZDR w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 4, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


