
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-

roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-wspomagania-podejmowania-decyzji-w-

ochronie-roslin 

 

Systemy wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin  
- dla właściwego doboru terminów, sposobów stosowania 

metod i środków [nie tylko chemicznych] ochrony roślin. 

(stronę utworzono 08.12.13r.) 

 

 

Nazwa: Internetowy system sygnalizacji agrofagów  

Podmiot prowadzający: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Opis: System obejmuje cały kraj i zawiera wykaz upraw ważnych gospodarczo 

na danym terenie oraz listę agrofagów, które mogą wywołać znaczące szkody 

gospodarcze. W oparciu o prowadzone obserwacje na wybranych losowo 

plantacjach odnotowywane jest występowanie organizmów szkodliwych dla 

roślin oraz rejestrowany jest poziom uszkodzeń wywołanych przez choroby, 

szkodniki i chwasty występujące w tych uprawach. Dane te pozwalają na 

podanie orientacyjnej daty wystąpienia agrofaga i sposobów jego zwalczania. 

 

Nazwa: Sygnalizacja agrofagów  

Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin - PIB 

Opis: System zawiera wyniki monitorowania w wybranych lokalizacjach 

poszczególnych stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb prognozowania 

krótkoterminowego i jest uzupełnieniem sygnalizacji agrofagów prowadzonej 

przez PIORiN. Jeśli w danym przypadku zostanie przekroczony próg 

ekonomicznej szkodliwości system wskazuje na konieczność wykonania 

zabiegu. 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-wspomagania-podejmowania-decyzji-w-ochronie-roslin
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-wspomagania-podejmowania-decyzji-w-ochronie-roslin
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-wspomagania-podejmowania-decyzji-w-ochronie-roslin
http://piorin.gov.pl/sygn/start.php
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/


Ponadto system zawiera część edukacyjną, dzięki której można kontrolować 

plantacje i podejmować decyzje o optymalnym terminie zabiegu. Dla każdego 

agrofaga podano podstawowe informacje o jego morfologii, biologii oraz 

metodach prowadzenia obserwacji polowych, a także wartości progu 

ekonomicznej szkodliwości. 

 

Nazwa: Integrowana uprawa pomidora pod osłonami  

Podmiot prowadzający: Instytut Ogrodnictwa 

Opis: System jest drzewem decyzyjnym, które krok po kroku wspomaga 

producentów w podejmowaniu decyzji dotyczących integrowanej produkcji 

pomidorów pod osłonami. 

Program ten umożliwia określenie: 

- przyczyn obserwowanych zaburzeń we wzroście i rozwoju roślin 

powodowanych przez nieinfekcyjne czynniki sprawcze, 

- przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez choroby pochodzenia 

grzybowego, bakteryjnego i wirusowego, 

- przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki. 

 

Nazwa: Monitoring zarazy ziemniaka  

Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin - PIB 

Opis: Kluczowymi elementami systemu są trzy aplikacje internetowe. 

Pierwsza służy do sygnalizowania terminu wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie 

ziemniaka w oparciu o dane meteorologiczne przekazywane ze stacji meteorologicznych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z terenu całej Polski. 

Druga służy do sygnalizowania terminu wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie 

ziemniaka w oparciu o dane meteorologiczne przekazywane z polowych stacji 

meteorologicznych rozmieszczonych w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, 

kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Na podstawie 

wyników pomiarów temperatury. wilgotności względnej powietrza oraz opadów deszczu, 

sygnalizowany jest termin wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka. 

Trzecia aplikacja służy upowszechnianiu informacji o wynikach monitoringu plantacji 

ziemniaka z terenu całego kraju. Wyniki monitoringu zarazy ziemniaka bezpośrednio po ich 

http://www.iwarz.pl/klucz/
http://www.ior.poznan.pl/monitoring_ziemniaka.php


wprowadzeniu do systemu są prezentowane w formie graficznej i tabelarycznej. 

Wyniki obserwacji polowych są wprowadzane do systemu raz w tygodniu przez 

przeszkolonych do realizacji tego zadania pracowników reprezentujących instytucje naukowe 

(COBORU. IOR-PIB) oraz ośrodki doradztwa rolniczego. 

 

Nazwa: Monitoring rdzy brunatnej zbóż  

Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin - PIB 

Opis: System umożliwia prezentację rozwoju rdzy brunatnej pszenicy oraz rdzy brunatnej 

żyta na wybranych plantacjach pszenicy, pszenżyta i żyta. Kluczowym elementem systemu 

jest aplikacja opracowana z wykorzystaniem systemu CMS (Content Management System), 

która umożliwia graficzną i tabelaryczną prezentację informacji bezpośrednio po ich 

wprowadzeniu. Wyniki obserwacji polowych są wprowadzane do systemu raz w tygodniu 

przez przeszkolonych do realizacji tego zadania pracowników COBORU i IOR - PIB. 

 

Nazwa: PDO Rekomendacja odmian  

Podmiot prowadzający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 

Opis: System wspomagania decyzji przy doborze odmian do uprawy zawierający: 

- Informacje dotyczące funkcjonowania programu porejestrowego doświadczalnictwa 

odmianowego, 

- Listy odmian zalecanych do uprawy w ramach poszczególnych gatunków i na obszarze 

poszczególnych województw, 

- Publikacje wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w wersji 

elektronicznej), 

- Aplikację ‘Porównanie odmian pod względem wybranych cech’ – pomocną przy 

dokonywaniu wyboru odmiany do uprawy, 

- Aplikację ‘Charakterystyka odmian’ – umożliwiającą wyświetlenie charakterystyki wartości 

gospodarczej danej odmiany oraz informacji o jej wpisaniu do krajowego rejestru oraz danych 

dotyczących hodowcy, pełnomocnika i zachowującego odmianę, 

- Wyniki doświadczeń z odmianami roślin ogrodniczych prowadzone przez Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych poza programem Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego. 

 

 

http://www.ior.poznan.pl/agrofagi.php
http://www.coboru.pl/DR/index.aspx


 

 

 

Dzisiaj jest 12-grudzień-2013 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów 

 

Wybierz województwo: 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów 

 

Województwo zachodniopomorskie 

Wybierz powiat: 



 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów 

 

Województwo zachodniopomorskie 

Powiat Stargard Szczeciński 

Burak cukrowy 

 Chwościk buraka - (Brak sygnalizacji) 

 Mszyca trzmielinowo-burakowa - (Brak sygnalizacji) 

Pszenica ozima 

 Fuzarioza kłosów zbóż - (Brak sygnalizacji) 

 Mszyce - (Brak sygnalizacji) 

 Mączniak prawdziwy zbóż i traw - (Termin zabiegu minął) 

 Pryszczarek zbożowiec - (Brak sygnalizacji) 

 Rdza brunatna pszenicy - (Brak sygnalizacji) 

 Septorioza plew pszenicy - (Brak sygnalizacji) 

 Skrzypionki - (Brak sygnalizacji) 
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 Łamliwość źdźbła zbóż i traw - (Termin zabiegu minął) 

Rzepak ozimy 

 Chowacz brukwiaczek - (Termin zabiegu minął) 

 Chowacz czterozębny - (Termin zabiegu minął) 

 Chowacz podobnik - (Termin zabiegu minął) 

 Czerń krzyżowych - (Termin zabiegu minął) 

 Pryszczarek kapustnik - (Termin zabiegu minął) 

 Słodyszek rzepakowy - (Termin zabiegu minął) 

Ziemniak 

 Stonka ziemniaczana - (Termin zabiegu minął) 

 Zaraza ziemniaka - (Termin zabiegu minął) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów 

 

Województwo zachodniopomorskie 

Powiat Stargard Szczeciński 

Roślina: Burak cukrowy 

Agrofag: Mszyca trzmielinowo-burakowa 

Brak sygnalizacji 
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Sygnalizacja agrofagów 

Sprawdź zagrożenie 

 Baborówko 
 Białystok 
 Boguchwała 
 Głuchów 
 Kościelna Wieś 
 Krzeczowice 
 Nienadówka 
 Słupia Wielka 
 Sośnicowice 
 Toruń 
 Winna Góra 

Prognozowanie krótkoterminowe agrofagów w roku 2013 

 Rolnice 
 Skrzypionki 

 

Sygnalizacja w ochronie roślin 

Zwalczanie agrofagów jest jednym z głównych 

działań rolnika dla zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji rolnej. 

W ograniczaniu szkodliwości agrofagów ważny jest nie tylko dobór środka ochrony roślin ale 

także wyznaczenie optymalnego terminu jego zastosowania. Na podstawie doświadczeń 

stwierdzono, że o efektywności ochrony roślin decyduje w dużym stopniu trafne określenie 

terminu zabiegu, co często ma większy wpływ na skuteczność zwalczania agrofagów niż 

dawka preparatu.  

http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/baborowko-1
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/boguchwala-9
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/gluchow-14
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/krzeczowice-13
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/nienadowka-11
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/slupia-wielka-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/torun-6
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/winna-gora-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/temperatury
http://stanfit.ior.agro.pl/monitoring/skrzypionki
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/


Istotną w określeniu terminu zabiegu jest właściwa sygnalizacja. Dzięki prawidłowo 

prowadzonym obserwacjom możemy stwierdzić w jakim stadium rozwojowym znajduje się 

dany agrofag i czy stanowi on istotne zagrożenie dla konkretnej plantacji. Po stwierdzeniu 

występowania optymalnego do zwalczania stadium, określeniu nasilenia występowania i 

stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości podejmuje się decyzję 

o wykonaniu zabiegu chemicznego. 

Informacje przedstawione na tej stronie są wynikiem obserwacji prowadzonych przez 

pracowników naukowych z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Oddziału IOR-PIB w 

Sośnicowicach i Stacji Terenowych IOR-PIB. Ponadto obserwacje prowadzą pracownicy 

naukowi niektórych stacji doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych i Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB na uprawach 

zlokalizowanych w wybranych miejscowościach na terenie Polski. Obecnie są to: Baborówko 

(pow. Szamotuły), Kościelna Wieś (pow. Kalisz), Słupia Wlk. i Winna Góra (pow. Środa 

Wlkp.) – woj. wielkopolskie, Sośnicowice (pow. Gliwice) – woj. śląskie, Chylice (pow. 

Grodzisk Mazowiecki) – woj. mazowieckie, Toruń – woj. kujawsko-pomorskie, Białystok – 

woj. podlaskie, Boguchwała i Nienadówka (pow. Rzeszów) – woj. podkarpackie i Trzebnica 

– woj. dolnośląskie. Rezultatem obserwacji jest udostępnienie rolnikom i doradcom z tych 

rejonów informacji o terminach pojawiania się ważnych stadiów rozwojowych niektórych 

wybranych agrofagów, które należy zwalczać. Ponadto w Winnej Górze i Sośnicowicach 

monitorowany jest lot mszyc za pomocą aspiratorów Johnsona. Wyniki tych obserwacji 

prezentowane są na niniejszej stronie internetowej.  

Dane z pól, na których prowadzimy obserwacje w połączeniu z dodatkowymi informacjami 

zawartymi w opisach agrofagów dotyczących morfologii, biologii i zwalczania mogą służyć 

jako pomoc w samodzielnym prowadzeniu monitoringu agrofagów. 

Należy jednak pamiętać, że pojawianie się agrofagów w sezonie wegetacyjnym na terenach 

poszczególnych województw może następować w różnych terminach w zależności od 

mikroklimatu – czynnika regionalnego.  

Różna jest także liczebność szkodników w poszczególnych regionach kraju. Na podstawie 

badań stwierdzono np. że pryszczarek zbożowiec może stanowić istotne zagrożenie na 

południu i północy Polski, a w województwie wielkopolskim nie stwierdzono dotychczas jego 

większej szkodliwości. Nie znaczy to jednak, że w tym rejonie można zaniechać monitoringu 

tego agrofaga. 

Celem nowoczesnego rolnictwa jest produkcja wysokiej jakości żywności w sposób opłacalny 

i przyjazny środowisku naturalnemu. Prawidłowe prowadzenie ochrony roślin w oparciu o 

sygnalizację zabiegów ochrony roślin jest jednym ze sposobów na jego osiągnięcie. 

Agrofagi 

 

Opis chorób i szkodników oraz metody zwalczania 



dowiedz się więcej 

Meteo 

 

Serwis pogodowy 

dowiedz się więcej 

Sygnalizacja Agrofagów 

 Strona główna 
 O agrofagach 
 Aktualności 
 Meteo 
 Kontakt 
 O nas 

Sprawdź zagrożenie 

 Baborówko 
o PSZENICA OZIMA 
o RZEPAK OZIMY 

 Białystok 
o aspirator Johnsona 
o KUKURYDZA 
o PSZENICA OZIMA 
o PSZENŻYTO OZIME 
o RZEPAK OZIMY 

 Boguchwała 
o KUKURYDZA 
o PSZENICA OZIMA 
o ZIEMNIAK 

 Głuchów 
o KUKURYDZA 

 Kościelna Wieś 
o BURAK CUKROWY 
o JĘCZMIEŃ OZIMY 
o PSZENICA OZIMA 
o RZEPAK OZIMY 

 Krzeczowice 
o KUKURYDZA 

 Nienadówka 
o KUKURYDZA 

http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/o-agrofagach
http://meteo.icm.edu.pl/
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/home
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/home
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/o-agrofagach
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/aktualnosci
http://meteo.icm.edu.pl/
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/kontakt
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/o-nas
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/baborowko-1
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/baborowko-1/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/baborowko-1/rzepak-ozimy-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12/aspirator-johnsona-6
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12/kukurydza-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12/pszenzyto-ozime-8
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/bialystok-12/rzepak-ozimy-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/boguchwala-9
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/boguchwala-9/kukurydza-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/boguchwala-9/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/boguchwala-9/ziemniak-5
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/gluchow-14
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/gluchow-14/kukurydza-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3/burak-cukrowy-1
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3/jeczmien-ozimy-2
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/koscielna-wies-3/rzepak-ozimy-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/krzeczowice-13
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/krzeczowice-13/kukurydza-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/nienadowka-11
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/nienadowka-11/kukurydza-7


o PSZENICA OZIMA 
o ZIEMNIAK 

 Słupia Wielka 
o JĘCZMIEŃ OZIMY 
o PSZENICA OZIMA 

 Sośnicowice 
o aspirator Johnsona 
o BURAK CUKROWY 
o JĘCZMIEŃ OZIMY 
o KUKURYDZA 
o PSZENICA OZIMA 
o RZEPAK OZIMY 

 Toruń 
o BURAK CUKROWY 
o JĘCZMIEŃ OZIMY 
o KUKURYDZA 
o PSZENICA OZIMA 
o RZEPAK OZIMY 
o ZIEMNIAK 

 Winna Góra 
o aspirator Johnsona 
o BURAK CUKROWY 
o JĘCZMIEŃ OZIMY 
o PSZENICA OZIMA 
o RZEPAK OZIMY 
o ZIEMNIAK 

Prognozowanie krótkoterminowe agrofagów w roku 2013 

 Rolnice 
 Skrzypionki 

 

O agrofagach 

Szkodniki 

Chowacz brukwiaczek Ceutorhynchus napi Gyll. 

Opis gatunku i szkodliwość 

Chrząszcz chowacza brukwiaczka (Ceutorhynchus napi Gyll.) osiąga długość od 3,2 do 4 mm. 

Jest szarawo zabarwiony z powodu szarych łusek włosowych, a głowa wydłużona jest w 

cienki, do dołu wygięty ryjek. 

http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/nienadowka-11/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/nienadowka-11/ziemniak-5
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/slupia-wielka-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/slupia-wielka-4/jeczmien-ozimy-2
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/slupia-wielka-4/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/aspirator-johnsona-6
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/burak-cukrowy-1
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/jeczmien-ozimy-2
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/kukurydza-7
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/pszenica-ozima-3
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/sosnicowice-5/rzepak-ozimy-4
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/torun-6
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/torun-6/burak-cukrowy-1
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/torun-6/jeczmien-ozimy-2
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/zagrozenia/torun-6/kukurydza-7
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Larwa osiąga 7 mm długości, nie ma odnóży i jest żółtawo-biała, zakrzywiona do wewnątrz. 

Głowa młodych larw, początkowo czarna, z czasem zmieniająca barwę na żółto-brązową, ma 

charakterystyczną szczecinę w górnej części. 

Chrząszcze chowacza brukwiaczka zimują w glebie na polach po roślinach krzyżowych. 

Nalot na plantacje rzepaku następuje wiosną, gdy temperatura gleby wynosi 5-7°C, a 

temperatura otoczenia osiągnie 10-12°C. Po dokonaniu żeru uzupełniającego samica składa 

jaja w pędy, głównie poniżej ich wierzchołków. Po upływie 11-20 dni wylęgają się larwy, 

które żerują wewnątrz pędów roślin aż do osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. 

Pierwsze objawy obecności chowacza brukwiaczka to miejsca “ukłuć” na łodydze wielkości 

około 1 mm, początkowo śluzowate, potem białawo obrzeżone. Na łodydze, w trakcie 

wzrostu pędu głównego okaleczone miejsca wydłużają się, tworzą cienkie rynny, zgrubienia 

oraz skrzywienia w kształcie litery “S”, przede wszystkim w dolnej części łodygi. W tych 

miejscach łodygi pękają, szczególnie po okresach mrozów lub obfitych opadów. W łodydze 

można rozpoznać ślady żerowania larw. Otwory wydrążone przez larwy można znaleźć 

zwłaszcza w kątach liści. 

Znaczne straty mogą wystąpić szczególnie w latach, gdy chowacz brukwiaczek występuje w 

dużym nasileniu, a rzepak z powodu niekorzystnych warunków środowiskowych jest słabo 

rozwinięty, głównie po ostrych zimach oraz w okresie wiosennej suszy. Uszkodzenia roślin 

spowodowane przez larwy są bramą wejściową dla chorób grzybowych: suchej zgnilizny 

kapustnych, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni. Rośliny uszkodzone przedwcześnie 

dojrzewają i często osypują nasiona. 

Zwalczanie 

W celu stwierdzenia obecności chowacza brukwiaczka na plantacji rzepaku od wczesnej 

wiosny (niekiedy od połowy lutego) należy prowadzić obserwacje przy pomocy żółtych 

naczyń. W tym celu należy ustawić żółte naczynia w odległości przynajmniej 20 m od brzegu 

pola. Naczynia kontrolować systematycznie (dwa razy w tygodniu). 

Stosując żółte naczynia należy przestrzegać następujących zasad:  

 stosować pojemniki barwy żółtej jak najbardziej zbliżonej do koloru kwiatów rzepaku, z 
małymi otworkami w pobliżu krawędzi, które zapobiegają przelewaniu się wody wraz z 
odłowionymi owadami, 

 do wody znajdującej się w pojemnikach należy dodawać kilka kropli płynu zmniejszającego 
napięcie powierzchniowe (zmniejsza możliwość ucieczki szkodnika), a w czasie przymrozków i 
mrozów naczynia można napełniać zimowymi płynami stosowanymi do spryskiwaczy szyb 
samochodowych, 

 żółte naczynia ustawia się około 20 m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola; na dużej 
powierzchni rzepaku naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin, a w miarę wzrostu rzepaku należy regulować wysokość ich 
umiejscowienia, 

 kontrola naczyń powinna się odbywać regularnie o tej samej porze dnia (należy przeliczyć 
złowione chrząszcze i usunąć je z pojemnika), najlepiej w południe. Zabieg należy wykonać, 
gdy w ciągu kolejnych 3 dni średnia liczba chrząszczy w jednym żółtym naczyniu wyniesie 
około 10 sztuk. 



Zabieg chemiczny przeciwko chrząszczom przeprowadza się na ogół bardzo wcześnie, zaraz 

po nalocie na plantacje rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez chrząszcze, na podstawie 

progu szkodliwości. Naloty chowacza brukwiaczka mogą przeciągać się w czasie i już 

wkrótce po zabiegu (szczególnie przy ciepłej pogodzie) należy wznowić kontrolę liczebności 

chrząszczy w celu ustalenia potrzeby drugiego zabiegu. 

Chowacz czterozębny Ceutorhynchus quadridens Marsh 

 

Opis gatunku i szkodliwość 

Chrząszcz chowacza czterozębnego (Ceutorhynchus quadridens Marsh.) ma długość 2,5-3 

mm, jest brązowy z szarozielonym odcieniem. Na górnej stronie między pokrywami przy 

przedpleczu ma jasną plamkę, która jest zasadniczą cechą odróżniająca ten gatunek chowacza 

od innych. Odnóża są barwy czerwonożółtej do rdzawobrązowej. Samiec ma cały ryjek 

owłosiony, a samica tylko w części nasadowej. 

Jajo jest białe, owalne, długości 0,5 mm. Larwa jest beznoga, biała, z ciemno- brązową głową, 

długości 4-5 mm. Poczwarka jest biała, długości do 4 mm. 

Chowacz czterozębny zimuje w ściółce liściastej lub iglastej oraz w glebie na głębokości do 8 

cm. Pojawia się na polach rzepaku o kilka dni później niż chowacz brukwiaczek. Po odbyciu 

żeru uzupełniającego następuje składanie jaj w wygryzione jamki na ogonkach liściowych lub 

nerwach głównych. Po upływie 6-11 dni wylęgają się larwy. Larwy żerują w ogonkach 

liściowych, nerwach głównych i łodygach przemieszczając się w kierunku korzenia. Po 3-4 

tygodniach rozwoju wygryzają w pobliżu szyjki korzeniowej otwór przez który wypadają do 

gleby i tam się przepoczwarczają. 

Pierwsze widoczne objawy występowania chowacza czterozębnego to “ukłucia” na nerwach 

głównych i ogonkach liściowych, wykonane przez samice w celu złożenia jaj. We wnętrzu 

łodygi żerują białawe larwy w brązowych chodnikach (chodniki zabarwione przez odchody). 

W przeciwieństwie do uszkodzeń powodowanych przez chowacza brukwiaczka, łodyga 

rzepaku nadal rośnie prosto (podczas wzrostu nie dochodzi do deformacji łodygi). Podczas 

silnego uszkodzenia łodygi mogą wystąpić zahamowania we wzroście roślin i przy 

silniejszym wietrze mogą się one łamać.  

Z powodu braku skrzywień i zniekształceń łodyg wykrycie szkód powodowanych przez 

chowacza czterozębnego może być dość trudne. Straty w plonach mogą wynieść ponad 20% z 



powodu łamania i wylegania uszkodzonych roślin. Sucha wiosna zwiększa straty plonu 

nasion. 

Wydrążone w dolnej części łodygi otwory stanowią bramę dla wtórnych infekcji 

wywoływanych przez suchą zgniliznę kapustnych zgniliznę twardzikową, szarą pleśń i 

wertycyliozę. 

Zwalczanie 

Obserwacje w celu stwierdzenia obecności chowacza czterozębnego na plantacji rzepaku 

przeprowadzamy podobnie jak w przypadku chowacza brukwiaczka. Od wczesnej wiosny 

należy prowadzić obserwacje przy pomocy żółtych naczyń. W tym celu należy ustawić żółte 

naczynia w odległości przynajmniej 20 m od brzegu pola. Naczynia kontrolować 

systematycznie (dwa razy w tygodniu). 

Stosując żółte naczynia należy przestrzegać następujących zasad:  

 stosować pojemniki barwy żółtej jak najbardziej zbliżonej do koloru kwiatów rzepaku, z 
małymi otworkami w pobliżu krawędzi, które zapobiegają przelewaniu się wody wraz z 
odłowionymi owadami, 

 do wody znajdującej się w pojemnikach należy dodawać kilka kropli płynu zmniejszającego 
napięcie powierzchniowe (zmniejsza możliwość ucieczki szkodnika), a w czasie przymrozków i 
mrozów naczynia można napełniać zimowymi płynami stosowanymi do spryskiwaczy szyb 
samochodowych, 

 żółte naczynia ustawia się około 20 m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola; na dużej 
powierzchni rzepaku naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin, a w miarę wzrostu rzepaku należy regulować wysokość ich 
umiejscowienia, 

 kontrola naczyń powinna się odbywać regularnie o tej samej porze dnia (należy przeliczyć 
złowione chrząszcze i usunąć je z pojemnika), najlepiej w południe. Zabieg należy wykonać, 
gdy w ciągu kolejnych 3 dni średnia liczba chrząszczy w jednym żółtym naczyniu wyniesie 
około 20 sztuk. 

Zabieg chemiczny przeciwko chrząszczom przeprowadza się na ogół bardzo wcześnie, zaraz 

po nalocie na plantacje rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez chrząszcze, na podstawie 

progu szkodliwości. Kilka dni po zabiegu (szczególnie przy ciepłej pogodzie) należy 

wznowić kontrolę liczebności chrząszczy w celu ustalenia potrzeby drugiego zabiegu. 

Mszyca czeremchowo-zbożowa Rhopalosiphum padi (L.) 



 

Opis gatunku 

Dorosłe owady osiągają długość 1,6-2,4 mm, mają czarną głowę, tułów i syfony, a odwłok 

oliwkowo zielony z brązowymi płytkami bocznymi. Larwy są koloru zielonego. 

Charakterystyczną cechą tego gatunku są syfony dwa razy dłuższe od ogonka z wyraźnym 

rozszerzeniem na końcu w kształcie kołnierzyka oraz lekko przewężony u nasady ogonek. 

Jest to gatunek dwudomny, migrujący z czeremchy na zboża i trawy. Z zimujących na 

czeremsze jaj wylęgają się w I połowie kwietnia założycielki rodu, z których w drugim 

pokoleniu rodzą się uskrzydlone migrantki rozpoczynające w połowie maja lub w zależności 

od panujących warunków pogodowych na przełomie maja i czerwca, przeloty na letnie 

rośliny żywicielskie. Intensywność przelotów wzrasta często gdy średnia temperatura dobowa 

przekracza 15°C. 

Latem rozwijają się na łodygach i liściach zbóż liczne kolonie bezskrzydłych populacji mszyc, 

w których okresowo powstają letnie formy uskrzydlone odbywające loty dyspersyjne w 

uprawach. Na zbożach rozwija się do 12 pokoleń mszycy czeremchowo zbożowej, a każda 

dzieworódka może urodzić ok. 70 larw. Jesienne reemigracje na czeremchę rozpoczynają się 

zwykle w pierwszej połowie września i trwają do pierwszych dni listopada. 

Opis uszkodzeń / Sygnalizacja terminu zabiegu / Progi szkodliwości 

Mszyce wysysają soki z rozwijających się źdźbeł, ponadto osobniki uskrzydlone przenoszą 

choroby wirusowe. Wcześnie nalatujące mszyce na uprawy zbóż, atakują rośliny w fazie 

krzewienia (faza rozwojowa w skali BBCH 2/20–29) lub na początku kłoszenia (faza 

rozwojowa w skali BBCH 5/51) powodują więdnięcie i usychanie, względnie zahamowanie 

ich wzrostu. Szkodliwe są zarówno larwy jak i postacie dorosłe rozwijające się w licznych 

populacjach na liściach i kłosach i mogą doprowadzić do ubytku plonu ok. 10 dt/ha. Spada też 

wyraźnie masa tysiąca nasion, natomiast na spadzi wydzielonej przez żerujące mszyce 

rozwijają się grzyby chorobotwórcze. 

Istotnym aspektem szkodliwości mszyc jest ich udział w przenoszeniu wirusów 

chorobotwórczych, wśród których najważniejszy jest wirus żółtej karłowatości jęczmienia 

(BYDV). 

Duże znaczenie dla ochrony roślin ma monitoring lotów mszyc, a zwłaszcza mszycy 

czeremchowo-zbożowej wykonywany przy użyciu żółtych pułapek wodnych lub aparatów 

ssących pozwalających wcześnie stwierdzić ich obecność w powietrzu, a wkrótce także na 

uprawach zbóż. 
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W okresie ciepłej jesieni, decyzja o wykonaniu zabiegu zależy od ustalenia terminu nalotu 

pierwszych mszyc na oziminy, często bardzo młode, zaledwie kilkudniowe siewki (faza 

rozwojowa w skali BBCH 0/09 do 1/11). Jesienną ocenę liczebności mszycy czeremchowo-

zbożowej występującej na oziminach przeprowadzać należy przed wystąpieniem pierwszych 

przymrozków, a obecność mszyc można stwierdzić nacinając roślinę przy szyi korzeniowej. 

W tym celu należy wykopać wraz z korzeniami w różnych punktach pola po 25 roślin 

(pszenica, jęczmień), i nacinając rośliny należy liczyć wszystkie mszyce zarówno osobniki 

dorosłe jak i larwy. Ogółem, w zależności od wielkości pola, analizujemy od 100 do 150 

roślin. 

Wiosną ocena liczebności mszyc na plantacjach zbóż dla celów sygnalizacji powinna być 

prowadzona od fazy strzelania w źdźbło (skala BBCH 3/30). Mszyca czeremchowo-zbożowa 

występuje najliczniej przed kłoszeniem lub w okresie kłoszenia zbóż (faza rozwojowa w skali 

BBCH od 4/49 do 5/59). Dla określenia liczebności mszyc, w zależności od wielkości pola, 

analizować od 100 do 150 źdźbeł w kilku punktach pola po 10 źdźbeł wybranych losowo. 

Próg szkodliwości wg zaleceń IOR: na 100 losowo wybranych źdźbłach - 5 mszyc średnio na 

1 źdźbło. Plantacje ozimin wysianych we wrześniu należy zapobiegawczo opryskać zaraz po 

zaobserwowaniu pierwszych mszyc na wschodach co zwykle czyni się w końcu października. 

Zabiegi zwalczania wykonywać również na wiosnę w okresie wystąpienia zagrożenia upraw 

tj. po stwierdzeniu obecności pierwszych mszyc na wszystkich gatunkach zbóż od fazy 

strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem (skala BBCH od 3/30 do 4/49). 

Mszyca trzmielinowo-burakowa Aphis fabae Scop. 

Opis gatunku 

Mszyca trzmielinowo-burakowa jest gatunkiem dwudomnym. Zimuje w postaci jaj na 

trzmielinie, a także kalinie i jaśminowcu. Wczesną wiosną przy temperaturze 7-8°C z jaj 

wylęga się pierwsze pokolenie mszyc bezskrzydłych. Forma bezskrzydła dorasta do 2,2 mm 

długości i ma czarne, matowe ciało z brązowym lub zielonym odcieniem. Na gospodarzu 

zimowym rozwijają się dwa - trzy pokolenia. W ostatnim pokoleniu pojawiają się samice 

uskrzydlone, które przelatują na gospodarzy letnich (buraki, bób, mak itp.). Formy 

uskrzydlone są czarnozielone lub czerwonobrązowe i mają wąskie, bardziej wydłużone ciało 

niż bezskrzydłe. Mszyce te dają początek dalszym pokoleniom mszyc. Część z nich jest 

uskrzydlona i rozprzestrzenia się na nowe rośliny i plantacje. Latem rozwój jednego 

pokolenia trwa tylko 10-14 dni, zatem w okresie wegetacji może rozwinąć się kilkanaście 

pokoleń. Jesienią uskrzydlone mszyce przelatują z powrotem na gospodarzy zimowych – 

trzmielinę i jaśminowiec, gdzie wydają pokolenie mszyc bezskrzydłych. Samice tych mszyc 

składają na pędach krzewów jaja, które zimują. 

Opis uszkodzeń / Sygnalizacja terminu zabiegu / Próg szkodliwości 

Objawy żerowania i szkodliwości mszycy trzmielinowo – burakowej są dwojakiego rodzaju: 

bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednio mszyce uszkadzają rośliny przez nakłuwanie i 

wysysanie soków roślinnych. Pośrednio mszyce są szkodliwe z powodu przenoszenia w 

swym organizmie wirusów powodujących chorobę – żółtaczkę wirusową. 



W celu określenia liczebności mszyc i ustalenia terminu zabiegu należy prowadzić 

systematyczne lustracje plantacji. W zależności od wielkości pola analizujemy od 100 do 150 

roślin w różnych punktach pola. Jako próg szkodliwości, w przypadku ochrony buraków 

przed bezpośrednią szkodliwością, można przyjąć liczbę średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych 

na jedną roślinę. Jeśli po pierwszym zabiegu ogólne warunki (pogoda, brak pasożytów) 

sprzyjają rozwojowi mszyc zaleca się dalsze zabiegi co 10-14 dni. 

Jeśli celem zabiegów chemicznych ma być ochrona roślin przed zakażeniem wirusem, 

wówczas zabieg powinien być przeprowadzony w momencie nalotu pierwszych 

uskrzydlonych mszyc na plantacje. Następuje on zwykle wtedy, gdy dzienna temperatura 

powietrza osiągnie minimum 150C. Pomocne w ustaleniu tego terminu może być kryterium 

fenologiczne: pełnia kwitnienia trzmieliny. 

Mszyca zbożowa Sitobion avenae (F.) 

 

Opis gatunku 

Mszyca zbożowa to gatunek jednodomny żyjący bez zmiany żywiciela na różnych gatunkach 

traw i zbóż. Owady dorosłe mają 2,0-3,3 mm długości, i zmienne zabarwienie, najczęściej 

żółto zielone. Charakterystyczne cechy morfologiczne to brak widocznego sklerytu na 

odwłoku, wyraźne na tle jasnego odwłoka czarne syfony równe długością z jasnym ogonkiem. 

Mszyce te zimują w postaci jaj na trawach, resztkach pożniwnych, samosiewach ale także na 

oziminach. Loty wiosenne uskrzydlonych osobników rozpoczynają się najczęściej w drugiej 

połowie maja lub na przełomie maja i czerwca. Masowe występowanie mszyc na zbożach 

obserwuje się zwykle w fazie kłoszenia w warunkach ciepłej i suchej pogody. Mszyca 

zbożowa zasiedla głównie kłosy i nie tworzy tak licznych populacji jak mszyca 
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czeremchowo-zbożowa. Pod koniec dojrzałości mlecznej zbóż, uskrzydlone osobniki tego 

gatunku przelatują na kukurydzę i trawy. Późną jesienią po kopulacji z uskrzydlonymi 

samcami samice jajorodne składają jaja na zimowanie. 

Opis uszkodzeń / Sygnalizacja terminu zabiegu / Progi szkodliwości 

Mszyca zbożowa żeruje głównie na kłosach. Wysysając soki powoduje zmniejszenie plonu 

ziarna, a ponadto wydziela spadź, na której rozwijają się grzyby chorobotwórcze co obniża 

jakość ziarna. Szkodliwe są zarówno larwy jak i postacie dorosłe.  

Ich żerowanie może doprowadzić do ubytku plonu o ok. 10 dt/ha. Spada też wyraźnie masa 

tysiąca nasion. Gatunek ten zdolny jest także do przenoszenia łagodnych szczepów wirusa 

żółtej karłowatości jęczmienia. 

Decyzję o potrzebie letniego chemicznego zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu 

oceny liczebności mszyc na danym polu. W okresie od fazy pełni kłoszenia (skala BBCH 

5/55) należy analizować kłosy. W tym celu, w zależności od wielkości pola, analizować od 

100 do 150 kłosów w różnych punktach pola po 10 wybranych losowo kłosów. 

Zabiegi zwalczania wykonywać po stwierdzeniu obecności mszyc na źdźbłach w okresie od 

fazy pełni kłoszenia (skala BBCH 5/55) do początku fazy dojrzałości mlecznej wszystkich 

gatunków zbóż (skala BBCH 7/73). Próg szkodliwości wg zaleceń IOR: na 100 losowo 

wybranych źdźbłach - 5 mszyc średnio na 1 kłos. 

Pryszczarek zbożowiec Haplodiplosis equestris Wagner 
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Opis gatunku 

Pryszczarek zbożowiec jest ciemnowiśniową muchówką o długości około 5 mm, 

przypominającą wyglądem komara. Dorosłe owady pojawiają się od początku maja, a 

najliczniejszy lot muchówek przypada na przełom maja i czerwca. Zaraz po wylocie odbywa 

się kopulacja i samice przelatują na liście zbóż gdzie w okolicy III i IV międzywęźla składają 

jaja. 

Jaja składane są w złożach na dolnej i górnej stronie blaszki liściowej, wzdłuż nerwów liścia 

w taki sposób, że koniec jednego jaja zawsze dotyka początku następnego. 

Jaja są czerwonopomarańczowe o długości około 0,3 mm i szerokości 0,08 mm. Rozwój 

embrionalny trwa około 8 dni. 

Młode larwy przedostają się pod pochwy liściowe zbóż i żerują na źdźbłach. Osiągają one 

długość około 4-5 mm i szerokość około 1 mm, mają barwę ceglastoczerwoną, a przez ich 

naskórek prześwieca ciemnozielona zawartość jelita. Po zakończeniu żerowania larwy 

schodzą do gleby gdzie zimują na głębokości około 8-10 cm. W ciągu roku rozwija się jedno 

pokolenie pryszczarka zbożowca. 

Opis uszkodzeń / Sygnalizacja terminu zabiegu / Próg szkodliwości 

Żerowanie larw przyczynia się do skrócenia źdźbła i kłosa. Duża liczebność larw na źdźbłach 

może zahamować rozwój roślin. W niektórych przypadkach obserwuje się pozorny brak 

źdźbeł, które pozostają ukryte w pochwach liściowych ostatniego liścia. W miejscach 

żerowania larw powstają charakterystyczne uszkodzenia w kształcie siodełkowatej bruzdy 

długości 0,4-0,5 cm najczęściej w III i IV międzywęźlu. 

Aby ustalić potrzebę zwalczania szkodnika na zagrożonych plantacjach należy ustawić 

naczynia Moericke’go w kolorze żółtym lub żółte tablice pokryte klejem. Obserwacje na polu 

należy prowadzić od połowy kwietnia, systematycznie (co 2 dni) każdorazowo licząc 

odłowione muchówki Stwierdzenie powyżej 10 odłowionych owadów w jednym naczyniu lub 

zwiększenie się o więcej niż 10 liczby muchówek na jednej tablicy jest sygnałem do 

wykonania zabiegu chemicznego. Zabieg ochronny powinien być wykonany nie później niż 

6-8 dni po stwierdzeniu wzmożonego lotu (szczyt lotu) szkodnika, gdy rośliny są w fazie 

strzelania w źdźbło. Po upływie tego okresu larwy wchodzą pod pochwy liściowe zbóż, gdzie 

osłonięte są przed działaniem preparatu. 

Potrzebę zabiegu można też ustalić kontrolując liście zbóż w celu stwierdzenia pierwszych 

złóż jaj. W tym celu należy analizować w różnych losowo wybranych punktach po 1- źdźbeł, 

ogółem od 100 do 150 źdźbeł. Stwierdzenie jaj na 25% lub więcej analizowanych źdźbeł lub 

stwierdzenie średnio na zbożach ozimych 15 jaj na 1 źdźbło, a na jarych 5 jaj na źdźbło jest 

podstawą do wykonania zabiegu chemicznego. 

Metodą pomocną przy ustalaniu terminu zwalczania jest również kryterium fitofenologiczne 

pojawu muchówek. Wyloty owadów dorosłych zbiegają się z początkiem kwitnienia rzepaku 

(Brassica napus L.) oraz pełnią kwitnienia jabłoni (Malus domestica L.). 

 

 



 

 

 

 

 

Integrowana uprawa pomidora pod osłonami  

Jest to pierwszy opracowany w języku polskim Program 

Doradczy dla producentów pomidora pod osłonami. 

Program ten umożliwia określenie: 

 przyczyn obserwowanych zaburzeń we wzroście i 

rozwoju roślin, które są powodowane przez nie 

infekcyjne czynniki sprawcze, 

 przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez choroby 

pochodzenia grzybowego, bakteryjnego i wirusowego,  

 przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez 

szkodniki.  

Całość opracowania rozpoczyna się kluczem umożliwiającym 

określenie wyżej wymienionych sprawców. Posługiwanie 

kluczem jest proste ponieważ opiera się na wybraniu 

odpowiedzi Tak lub Nie na zadane pytanie.  

 

Po określeniu przyczyny istnieje jeszcze możliwość 

potwierdzenia diagnozy poprzez zapoznanie się z opisem i 

zdjęciami poszczególnych zaburzeń lub uszkodzeń. W ich 

opisie znajdują się również zalecenia umożliwiające 

zapobieganiu lub zwalczaniu obserwowanych 

nieprawidłowości. Zwalczanie chorób i szkodników 

http://www.iwarz.pl/klucz/


dostosowane są wyłącznie do integrowanej metody produkcji 

pomidora. 

 

 

Aby określić gatunek szkodnika albo typ niedoboru, odpowiedz na 

stawiane pytania: 

Pytanie/Polecenie: 

Wybierz odpowiednią fazę rozwoju rośliny  

 

 
 

rozsada 

od fazy 

siewki 

 

 
 

przed 

kwitnieniem 

 

 
 

kwitnienie i 

zawiązywanie 

owoców 

 

 
 

plonowanie 

 

 
 

krótkotrwałe 

przechowywanie 

owoców 

 

Pytanie/Polecenie: 

Wybierz część rośliny, na której występują objawy 

 

 
 

liścienie 

i stożek 

wzrostu 

 

 
 

liście 

 

 
 

łodyga 

 

 
 

szyjka 

korzeniowa 

i korzenie 

 

 
 

pąki 

kwiatowe 

 

 
 

kwiaty 

 

Pytanie/Polecenie: 

Na liściach występują plamki i deformacje 
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Tak 

 

Nie 

 
 

 

Pytanie/Polecenie: 

na liściach występują plamki 

 

 
 

Tak 

 

 
 

Nie 

 

Pytanie/Polecenie: 

Widoczne są jasne, różnej wielkości plamki rozrzucone na 

powierzchni liścia lub umiejscowione wzdłuż nerwu liścia. 

Na liściach występują przecinkowate owady długości około 

1mm 

 

 
 

Tak 

 

 
 

Nie 

 

Pytanie/Polecenie: 

Uskrzydlone owady barwy jasnożółtej do ciemnobrązowej. 

Długość ciała nie przekracza 1, 5 mm. Larwy mniejsze, tego 

samego kształtu co dorosłe, żółtawe, bezskrzydłe. 

Uszkodzenia w postaci jasnych punktów ze srebrzystym 

połyskiem. Plamom towarzyszą czarne punkty – odchody 

wciornastków. 
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Tak 

 

 
 

Nie 

 
 

Aby określić gatunek szkodnika albo typ niedoboru, 

odpowiedz na stawiane pytania: 

Wciornastek tytoniowiec ( Thrips tabaci communis )  

 
wciornastek tytoniowiec - osobnik dorosły 

Osobnik dorosły: owad wydłużony,od 0,8 do1,0mm długości barwy od szarożółtej do 

brązowej, z 7-mio członowymi czułkami i 2 pary wąskich, otoczonych delikatną frędzlą 

skrzydeł. 

Jajo: nerkowatego kształtu, maleńkie około 0,2 mm długości, białej z żółtawym odcieniem 

barwy składane w tkankę liścia. W związku z tym niewidoczne gołym okiem. 

Larwa i dwa stadia nimfalne: Larwa pierwsza, zaraz po wylęgu, ma od 0,4 do 0,6 mm 

długości, białawą barwę i czerwone oczy. Larwa druga: dłuższa od 0,7 do 0,9 mm długości 

i zielonkawo żółtej barwy. Stadia nimfalne są niewidoczne ponieważ przebywają w glebie  

Objawy żerowania: 

na górnej stronie liścia usytuowane najczęściej wzdłuż żyłek srebrzystobiałe drobne 

plamki. Plamkom tym towarzyszą czarne, nieco błyszczące i lekko wypukłe kropki - 

odchody wciornastków  

Ważne informacje:  

 występuje w warunkach polowych, w szklarni może pojawiać się licznie od 

czerwca do jesieni;  

 zimuje głównie w glebie, ale może również zimować w szczelinach konstrukcji 

http://ipopom.inhort.pl/index.php?d=klucz
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szklarni lub namiotu;  

 w ostatnich latach rzadko spotykany na uprawach roślin warzywnych 

prowadzonych w warunkach szklarniowych.  

Występowanie: 

gatunek może występować na wszystkich warzywach uprawianych pod szkłem.  

Drogi rozprzestrzeniania się: 

owad uskrzydlony, do szklarni dostaje się przez wietrzniki i drzwi, wewnątrz szklarni 

rozprzestrzenia się poprzez zasiedlanie kolejnych roślin.  

Sposób poszukiwania szkodnika na roślinie: 

po stwierdzeniu objawów żerowania dokładne przejrzenie całej rośliny, w przypadku roślin 

kwitnących przejrzenie również pylących kwiatów. Dobre wyniki daje potrząsanie 

roślinami nad kartką białego papieru, na której są widoczne gołym okiem w postaci 

maleńkich, ciemnych, przecinkowatych owadów .  

Zwalczanie biologiczne wciornastków: 

Walkę z wciornastkami na pomidorach można prowadzić przy pomocy:  

 drapieżnych roztoczy - dobroczynka wielożernego ( Amblyseius cucumeris ) i 

Amblyseius swirskii - brak polskiej nazwy oraz  

 drapieżnych pluskwiaków - dziubałeczka wielożernego ( Orius laevigatus ) oraz 

gatunku nie posiadającego nazwy polskiej Orius majusculus.  

Dobroczynek wielożerny ( Amblyseius cucumeris )  

 
osobnik dorosły 

Dorosły osobnik: ma owalny, nieco spłaszczony i wydłużony (do 0,4 mm długości) kształt 

ciała z 4 parami długich odnóży. Ciało ma przeźroczyste, z delikatnym żółtobrązowym 

odcieniem. 

Jajo: Jajo i larwa są nieco jaśniejsze od osobników dorosłych i nimf. 

Larwa i dwa stadia nimfalne: Larwy podobne do osobników dorosłych posiadają trzy 

pary odnóży i można je znaleźć w pobliżu miejsca wylęgu, są mało ruchliwe i nie pobierają 

pokarmu. Nimfy podobne do osobników dorosłych, z 4 parami odnóży wykazują bardzo 

dużą aktywność w poszukiwaniu pokarmu.  

Dobroczynek wielożerny odżywia się głównie najmłodszymi stadiami larwalnymi 

wciornastka, pokarmem zastępczym w przypadku braku wciornastków mogę by również 

przędziorki i różnopazurkowce. Pyłek - pokarm uzupełniający jest niezbędny dla 

normalnego rozwoju dobroczynka. Optymalne warunki dla rozwoju drapieżcy to: około 

25°C i wilgotność powietrza powyżej 70% . Rasa dobroczynka wielożernego zalecana 



do szklarni nie diapauzuje i może być stosowana również podczas krótkiego dnia.  

Zalecenia: 

Bezpośrednio po stwierdzeniu wciornastków na roślinie zastosować 50 szt. drapieżnych 

roztoczy na 1 m
2
 powierzchni uprawy i powtarzać introdukcję co 7 dni aż do 

zlikwidowania szkodnika na roślinie.  

 

Amblyseius swirskii  

Drapieżny roztocz koloru beżowo-różowgo ma ciało owalny z szerszym końcem ciała, 

odnóża ma krótkie. Larwa i nimfy przypominają osobnika dorosłego tylko są nieco 

mniejsze.  

Występuje na liściach w kątach żyłek oraz w kwiatach. Odżywia się młodymi stadiami 

larw wciornastków i mączlików. Można stosować go również zimą - nie diapauzuje. 

Toleruje wysokie temperatury. W przypadku braku pokarmu może odżywiać się pyłkiem  

Zalecenia: 

Zapobiegawczo stosuje się w ilości 20szt./m
2
 .Gdy pojawią się pierwsze szkodniki dawkę 

podnosi się do50szt./m
2
. W przypadku stwierdzenia występowania ognisk szkodnika na 

roślinie dawkę należy podnieść do 100 szt. na m
2
. W przypadku niskiej dawki należy ją 

wprowadzić do szklarnikiej używając dużej liczby punktów introdukacyjnych np. do 3000 

punktów w przeliczeniu na ha. Stosować zawsze łącznie z innymi wrogami naturalnymi.  

 

Dziubałeczek wielożerny ( Orius laevigatus )  

 
dziubałeczek wielożerny ( Orius laevigatus ) - osobnik dorosły  

Dorosły osobnik: brązowo czarny pluskwiak osiąga długość od 1,4 do 2,4 mm . Posiada 

wybarwione na kolor szarobrązowy skrzydła z wyraźnie ciemnymi plamami na ich 

zakończeniu. 

javascript:;


Larwa i dwa stadia nimfalne: dwa stadia larwalne koloru żółtego, błyszczące. Nimfa- 3 

stadia nimfalne koloru pomarańczowego, błyszczące.  

Nie diapauzuje w związku z czym może być stosowany cały rok. 

 

 

Orius majusculus  

 
(Orius majusculus) - osobnik dorosły 

Owad dorosły: podobny do dziubałeczka wielożernego, osiąga długość od 2,6 do 3 mm . 

Zakończenie skrzydeł przeźroczyste z bladożółtym odcieniem bez ciemnych plam..  

Stadia larwalne i nimfalne: 2 stadia larwalne i 3 stadia nimfalne ciemnobrązowe, 

błyszczące 

Zalecenia: 

wprowadzić w zależności od wielkości populacji szkodnika od 1 do 10 szt. drapieżcy na 1 

m
2
. Na pomidorach, ze względu na niską liczebność wciornastków, wystarcza zazwyczaj 

wprowadzenie jednego z wyżej wymienionych wrogów naturalnych jeden lub dwa razy w 

odstępach tygodniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zobacz: PROGNOZA NEGATYWNA i OPIS ZARAZY ZIEMNIAKA >> 

Brak zarazy  

Pojedyncze porażenie  

Zaraza na całym polu  

 

Zaloguj się aby uaktualnić dane: 

 Zaraza ziemniaka OPIS 

PROGNOZA NEGATYWNA 

Prognoza negatywna wystąpienia zarazy ziemniaka - stacje IMGW  

Prognoza negatywna wystąpienia zarazy ziemniaka - POLOWE STACJE 

METEOROLOGICZNE 

  

MAPA ROZMIESZCZENIA POLOWYCH STACJI METEOROLOGICZNYCH 

  

 

ZARAZA ZIEMNIAKA 

Zaraza ziemniaka Phytophthora infestans (Mont.) de Bary jest jedną z najgroźniejszych 

chorób ziemniaka i niektórych innych roślin z rodziny psiankowatych.  

więcej » 

http://www.ior.poznan.pl/redir,93
http://www.ior.poznan.pl/93,zaraza-ziemniaka-opis.html
http://150.254.153.141/ipmdss/negprog/negprog.asp
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http://www.ior.poznan.pl/redir,93?wiecej=56
https://maps.google.pl/maps/ms?msid=211603347283046035441.0004c258aeaea02743212&msa=0


 

 

Cykl rozwojowy 

Opis i schemat zarazy ziemniaka - Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

więcej » 

 

 

Objawy chorobowe 

Objawy chorobowe wywołane porażeniem ziemniaka przez zarazę na liściach, łodygach i 

bulwach. ZDJĘCIA 

więcej » 

Ochrona ziemniaka przed zarazą ziemniaka polega na: 

*niszczeniu odrzuconych ..... 

więcej » 

Szczegółowych informacji na temat zarazy ziemniaka udziela: 

dr Andrzej Wójtowicz 
Tel. +48 61 867 1194 e-mail: A.Wojtowicz@iorpib.poznan.pl 

Publikacje 

ZWALCZANIE ZARAZY ZIEMNIAKA Z WYKORZYSTANIEM NEGFRY 

OCENA SKUTECZNOŚCI ZWALCZANIA PHYTOPHTHORA INFESTANS 

INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W OCHRONIE ZIEMNIKA 

PRZED SPRAWCĄ ZARAZY ZIEMNIAKA 

http://www.ior.poznan.pl/redir,93?wiecej=57
http://www.ior.poznan.pl/redir,93?wiecej=58
http://www.ior.poznan.pl/redir,93?wiecej=59
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http://www.ior.poznan.pl/plik,12,zwalczanie-zarazy-ziemniaka-z-wykorzystaniem-negfry.doc
http://www.ior.poznan.pl/plik,13,ocena-skutecznosci-zwalczania-phytophthora-infestans.rtf
http://www.ior.poznan.pl/plik,270,internetowy-system-wspomagania-decyzji-w-ochronie-ziemnika-przed-sprawca-zarazy-ziemniaka.doc
http://www.ior.poznan.pl/plik,270,internetowy-system-wspomagania-decyzji-w-ochronie-ziemnika-przed-sprawca-zarazy-ziemniaka.doc


Objawy chorobowe 

Objawy chorobowe wywołane porażeniem ziemniaka przez Phytophthorę Infestans występują 

na liściach, łodygach i bulwach.  

Pierwsze objawy chorobowe pojawiają się około połowy czerwca, a w mniej sprzyjających 

warunkach pogodowych często występują dopiero w lipcu lub w sierpniu. Początkowo na 

brzegach liści pojawiają się wodniste, żółtawo-brunatne, a później brunatne, stopniowo 

powiększające się, niekształtne plamy. W warunkach korzystnych dla patogenu w ciągu kilku 

dni wszystkie liście zaczynają gnić.  

Przy pogodzie suchej gnicie ulega zahamowaniu, a zgniłe części liści zasychają i marszczą 

się. W okresach deszczowych lub mglistych na dolnej stronie chorych liści, na pograniczu 

zdrowej i chorej części, występuje biały nalot utworzony przez trzonki i zarodniki konidialne. 

W okresach suchej pogody na liściach nalot ten zanika. Porażeniu liści może towarzyszyć 

występowanie brunatnych plam i białego nalotu na łodygach. Kolejność rozwoju objawów 

jest różna. Niekiedy najpierw pojawiają się one na liściach, a później także na łodygach, 

innym razem występują początkowo tylko na łodygach, a później także na liściach. Zdarza się 

też, że liście i łodygi są porażane w tym samym czasie. Na łodygach w czasie suchej, 

słonecznej pogody biały nalot nie zanika. W czasie zbioru, niekiedy dopiero podczas 

przechowywania, na bulwach ziemniaka występują szarosine, wgłębne, niekształtne, a w 

wypadku silnego porażenia wklęsłe plamy. Od miejsca przebarwienia bulwy na powierzchni 

miąższ stopniowo coraz głębiej staje się rdzawobrunatny. Gnijąca część bulwy jest twarda, 

a z chwilą wtórnego zakażenia przez inne drobnoustroje staje się mokra lub półmokra.  

autor: dr Andrzej Wójtowicz 

Objawy chorobowe występujące na liściach w warunkach polowych 

Autor zdjęć dr Andrzej Wójtowicz  
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http://www.lesny-ogrod.wim.mil.pl/przymrozki,91.html: 
 

Przymrozki 

 
 
Najbardziej szkodliwe dla roślin drzewiastych są raptowne zmiany temperatury, a szczególnie 
ekstremy zimna, występujące w postaci tzw. przymrozków podczas okresu wegetacyjnego. Są to 
spadki temperatury poniżej zera w czasie, w którym przeciętna temperatura dobowa utrzymuje się 
już znacznie powyżej zera. Przymrozki pojawiające się w jesieni, nazywamy przymrozkami 

wczesnymi, a występujące na wiosnę noszą nazwę przymrozków późnych, ponieważ niejako 
przedłużają okres zimy. Pierwsze są mniej szkodliwe dla drzew niż drugie. Cierpią od nich najbardziej 
gatunki importowane do nas z innych warunków środowiskowych, jak grochodrzew i daglezja zielona. 
 
Szkody ograniczają się do obmarzania niezupełnie jeszcze zdrewniałych rocznych pędów i gałązek. 

Przymrozki wczesne nie są częste i nie występują regularnie, późne zaś pojawiają się u nas 
periodycznie, powodują większe szkody, gdyż drzewa na początku wegetacji są wrażliwe na niskie 
temperatury. Młode liście ulegają łatwiej zamarznięciu niż liście starsze, a kwiaty mogą ulec 

zupełnemu zniszczeniu. Nawet odporna sosna ulega zmarznięciu, gdy temperatura spadnie o kilka 
stopni poniżej zera w chwili, kiedy kiełki sosnowe wychodzą z ziemi. Podobnie lipa drobnolistna - w 
stanie spoczynku zimowego wytrzymuje - 40 ° C, a w okresie wegetacji zamarza definitywnie przy 
- 7° C... 

  
Przymrozki późne mogą występować pod dwoma postaciami, jako tzw. przymrozki powrotne 
(adwekcyjne) i jako przymrozki miejscowe (radiacyjne). 
  
Przymrozki powrotne, pojawiające się w północnej i centralnej Polsce w maju a niekiedy i w połowie 
czerwca, są wywoływane napływem zimnego powietrza arktycznego z północnego wschodu, 
rzadziej z północy. Jeśli noce są w tym czasie pogodne (a tak jest przeważnie), to temperatura 

powietrza może spaść do - 4° C, a nawet niżej. Przymrozki tego typu związane są ze zjawiskami 
zachodzącymi na wielką skalę w atmosferze, mają więc charakter makrosiedliskowy i w ciągu 
jednej nocy mogą się pojawić na dużych przestrzeniach. Towarzyszą im zawsze silniejsze lub 
słabsze wiatry północno - wschodnie lub północne. Mogą się pojawiać zarówno przy pogodnym 

niebie, jak i przy większym lub mniejszym zachmurzeniu; towarzyszą im nawet czasem opady w 
formie spóźnionego śniegu albo krup. Zjawiają się na niżu i w górach, a tutaj nawet często z 

większym nasileniem. Dla drzew najkrytyczniejsze są przymrozki majowe, pojawiające się między 
12 a 15 maja, a więc w czasie, w którym kiełkuje, kwitnie i rozwija pędy przeważna część naszych 
drzew. 

 
Przymrozki miejscowe - drugi typ późnych przymrozków - powstają wskutek oziębienia się ziemi 
przez nocne, silne wypromieniowanie ciepła z powierzchni gleby i roślinności. Powoduje to 
ochłodzenie dolnych warstw powietrza i stąd niebezpieczeństwo mrozu jest największe blisko ziemi; 
zmniejsza się ono ku górze tak, że granica występowania przymrozku zostaje z reguły 
przekroczona na wysokości 1 do 2 metrów. Tym tłumaczy się fakt, iż właśnie młode i niskie rośliny, 

młode uprawy i zbyt wcześnie odsłonięte podrosty są najbardziej narażone na wspomniane 
przymrozki. 
Przymrozki miejscowe powstają zasadniczo podczas bezchmurnych nocy, normalnie dopiero po 
zachodzie słońca i w ciągu nocy, najczęściej jednak przed wschodem słońca. 

Ponieważ ochładzanie się podłoża na skutek wypromieniowania ciepła powoduje zwykle 
powstawanie najniższych temperatur, jest rzeczą oczywistą, iż rzeźba terenu wywiera duży wpływ 

http://www.lesny-ogrod.wim.mil.pl/przymrozki,91.html


na występowanie przymrozków. Równy teren sprzyja powstawaniu miejscowych przymrozków, 

teren górzysty zmniejsza ich niebezpieczeństwo. 
Zasięg zastoisk mrozowych jest ograniczony tak w kierunku poziomym jak i pionowym. Najwyższy 
pionowy zasięg występuje w miesiącach wiosennych, natomiast w lecie ogranicza się do 
nieznacznej, kilkudziesięcio- a czasem nawet kilkucentymetrowej wysokości. Najczęściej warstwa 
mroźnego powietrza nie przekracza przeciętnej wysokości 2 metrów i gdy drzewa ponad nią 
wyrosną, przymrozki stają się już dla nich mniej niebezpieczne, chociaż w pewnym stopniu i wtedy 
jeszcze odbija się ich wpływ na przyroście. W płytkich zmrozowiskach drzewa dają sobie czasem 

radę dzięki korzystnym przystosowaniom; np. świerk i jodła rozwijają pączki boczne wcześniej od 
szczytowego. Pączki te padają pastwą mrozu lecz pączek szczytowy, który się rozwija później , nie 
jest już narażony na przemarznięcie. Stąd charakterystyczny wygląd młodej jodełki rosnącej na 
zmrozowisku; jest ona od wczesnej młodości oczyszczona z bocznych gałązek, chociażby nawet 
rosła w odosobnieniu. Dopiero, gdy pęd główny wzniesie się ponad krawędź zmrozowiska, boczne 
gałęzie mogą się normalnie rozwijać. 

Zastoiska mrozowe mogą wystąpić również w gniazdach znajdujących się wśród drzewostanu. 
Powstają one tutaj w sposób podobny, jak w zagłębieniach terenowych. 

W lesie, drzewa osłaniające glebę wstrzymują wypromieniowanie z niej ciepła, jednak sam okap 
lasu oddaje ciepło podobnie jak gleba; skutkiem tego w nocy oziębiają się silniej warstwy leżącego 
nad nim powietrza i spływają do gniazda. Takie międzydrzewne kotliny, powstałe w sposób 
naturalny (wiatrołomy) lub sztuczny, stają się zmrozowiskami jeżeli zimne, nagromadzone w nich 
powietrze nie ma możności odpływu. Sytuacja taka zachodzi, gdy gniazdo otoczone jest 

drzewostanem o brzegu „zamkniętym”, tj. takim, na którym rosną drzewa z nisko osadzonymi, do 
ziemi ugałęzionymi koronami albo gęsty podrost względnie podszyt (ryc. E). Przy brzegu 
„otwartym” (ryc. F) zagrożenie mrozem jest znacznie mniejsze, dzięki możliwej wymianie zimnego 
powietrza, powstającego przez wypromieniowanie z powierzchni gniazda i spływającego ze 
sklepienia otaczającego drzewostanu z powietrzem cieplejszym wewnątrz drzewostanu. 
Ścisłe ustalenie optymalnej wielkości gniazda, po przekroczeniu której występują szkodliwe 
przymrozki, jest trudne, albowiem ich wystąpienie zależy nie tylko od powierzchni gniazda ale 

równocześnie od jego kształtu oraz od wysokości, zwarcia i jakości przyległego drzewostanu. 
Ponadto zależy od pory roku, położenia geograficznego, rzeźby terenu, jakości gleby i wielu innych 
współdziałających czynników. W praktyce można przyjąć, że wystąpienie szkodliwych zmrozowisk 

jest rzadkim przypadkiem w gniazdach, których szerokość nie przekracza wysokości otaczającego 
drzewostanu. 

 

Późne przymrozki miejscowe mogą powstawać nad wszystkimi glebami, lecz najczęściej i z 

największym nasileniem występują nad glebami torfowymi i bagiennymi, rzadziej nad glinami, a 

najrzadziej nad piaskami. Torfy i bagna są ośrodkami zmrozowisk, gdyż odznaczają się słabą 

pojemnością cieplną, pochłaniają więc w dzień mało ciepła i tym samym nie mogą go dostarczyć w 

dostatecznej ilości dla wyrównania nocnego spadku temperatury. Gleby mokre, parując ciągle i 

tracąc przy tym ciepło, mają niską temperaturę i łatwo się oziębiają do 0° C. 

Trawy porastające glebę zwiększają niebezpieczeństwo przymrozków, ponieważ źdźbła traw mają w 

porównaniu do ich objętości stosunkowo dużą powierzchnię wypromieniowania i dlatego powodują 

zawsze silny spadek temperatury. Stąd łąki znane są jako wyspy zimna podczas nocy (wieczorne 

mgły nad łąkami). Obumarłe źdźbła traw wytwarzają w ciągu niewielu lat warstwę izolacyjną; 

zdarza się to w lasach na większych powierzchniach zrębów, które nie zostały zalesione. Gęste 

pokrywy traw, łączące najintensywniejsze wypromieniowanie z prawie całkowitą izolacją od 

głębszych warstw gleby, zdają się być w naszym klimacie najgorszymi ogniskami mrozu, jeszcze 

groźniejszymi niż bagna... 

Ponieważ przymrozki miejscowe występują, jak wspomniano, zazwyczaj na wysokości poniżej 2 

metrów nad ziemią, nie zawsze są one ujawniane przez ogólne stacje meteorologiczne. 

 

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/aktualnosc/pojecie-uprawy-rolnej/: 

Uchwała SN 



Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t. jedn.: Dz.U. z 
2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.; dalej jako: PrŁow) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym – 
uchwalił Sąd Najwyższy. 
 
 

„Wielokrotnie zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich odmawiali wypłaty odszkodowania, jeśli na gruntach 

znajdowały się sady lub plantacje choinek. W ich ocenie tego typu uprawy nie maja charakteru upraw rolnych. 

Pojęcia tego nie zdefiniowano w ustawie, jak również w aktach wykonawczych do niej. Orzecznictwo SN było 

rozbieżne, przyjmowano bowiem albo wykładnię ograniczającą uprawy rolne wyłącznie do upraw rolnych 

typowych, odmawiając takiego charakteru np. uprawom sadowniczym (zob. wyrok SN z 2002 r., I CSK 759/00) 

albo też zawierając w tym pojęciu wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone na gruncie rolnym, stanowiące efekt 

działalności ludzkiej i powiązane ściśle z produkcyjną funkcją gruntu (zob. wyrok SN z 20.1.2005 r., II CK 361/04, 

OSNC Nr 1/2006, poz. 9 oraz uchwała SN z 14.4.1994 r., III CZP 46/94, OSNC Nr 10/1994, poz. 191).  

  

Sąd Najwyższy przychylił się do szerszego rozumienia spornego pojęcia uznając, że uprawą rolną w rozumieniu 

art. 46 PrŁow jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym. Warto podkreślić, że wskazana wykładnia będzie 

również miała znaczenie w sprawach dotyczących odszkodowania na podstawie art. 126 ustawy z 16.4.2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).  

  

Uchwała SN (7) z 27.11.2007 r., III CZP 67/07 

 

 

Działalnością rolniczą, zgodnie z ustawą o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu 

produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw 
[a więc na własnych gruntach rolnych - nie leśnych] albo hodowli lub chowu, 

- w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, 

produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów 
uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów 
użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także 

- działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie 
których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej (licząc od dnia nabycia): 

- miesiąc - w przypadku roślin, 

- 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 

- 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 

- 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt. 

Działalność polegająca na produkcji materiału szkółkarskiego lub produkcji roślin ozdobnych 
znajduje się w katalogu działalności definiowanych jako działalność rolnicza w myśl art. 2 ust. 2 
ustawy o PIT. 

Chodzi tutaj o okres przetrzymywania zakupionych roślin, w trakcie którego następuje ich biologiczny 
wzrost. Jeżeli wspomniany okres przetrzymywania tych roślin będzie dłuższy niż miesiąc, taki rodzaj 
działalności będzie można zakwalifikować jako działalność rolnicza. 
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Biorąc pod uwagę brzmienie ustawy o PIT, działalność, której dotyczy pytanie, będzie działalnością 
rolniczą i będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma 
zatem przesłanek do założenia działalności gospodarczej 

Gospodarstwo rolne ma ziemię powyżej 1 ha, to uprawa choinek jest traktowana jako uprawa rolnicza. 

Plantacja choinek traktowana jest jako uprawa rolnicza (użytkowanie rolnicze) w przypadku strat 
spowodowanych na plantacjach choinek przez zwierzynę leśną i na tej podstawie plantatorzy mogą 

starać się o odszkodowanie. 

Odpowiadając na pytanie prawne r. p. o., SN w składzie powiększonym podjął uchwałę, w 

której lakonicznie stwierdził, że uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 prawa 

łowieckiego jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym. SN wybrał więc szerokie 

rozumienie zwrotu „uprawy rolne”. Ta uchwała powinna zakończyć dotychczasowe spory, 

jak rozumieć uprawy rolne. 

Zasada równego traktowania obywateli - definicję raz określoną należy rozszerzyć na wszelkie 
działalności, prawne rozwiązania ich dotyczące, gdzie używana jest dana definicja. Definicja produkcji 

rolnej nie może być inna dla prawa podatkowego (powinna być taka sama jak dla prawa łowieckiego) 

dot. dopłat bezpośrednich etc. 

Uprawami i płodami rolnymi SN zajmował się już wielokrotnie. Tak więc np. wyroku z 2002 r. 

(sygn. I CSK 759/00) opowiedział się za zawężającą definicją „upraw rolnych”, ograniczając je 

do upraw rolnych typowych. Uznał, że uprawa sadownicza, z natury wieloletnia, z 

dominującymi zabiegami o charakterze pielęgnacyjnymi i zbiorem owoców, nie odpowiada 

stereotypom uprawy rolnej i płodów rolnych. 

Odmienne stanowisko zajął SN w wyroku z 20 stycznia 2005 r. (sygn. II CK 361/04). Uznał, że 

skoro nie ma prawnej definicji tego pojęcia, pozostaje odwołanie się do literalnej (dosłownej) 

wykładni art. 46 ust. 1 pkt 1 prawa łowieckiego i ogólnego, potocznego rozumienia tego 

zwrotu. Takie rozumienie przyjął SN już wcześniej w uchwale z 1994 r. (sygn. III CZP 46/94). 

Stwierdził wówczas, że zwrot „uprawy rolne” oznacza wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone 

na gruncie rolnym, które stanowią efekt działalności człowieka (a nie czynników 

przyrodniczych) i są ściśle powiązane z produkcyjną funkcją gruntu. SN w wyroku z 2005 r., w 

pełni godząc się z takim rozumieniem spornego pojęcia, uznał, że do „upraw rolnych” należą 

również plantacje choinek. 

http://e-agropodatki.eu/definicja-dzialalnosci-gospodarczej/


 

 

Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-
osobiste/pit/295284,Opodatkowanie-dochodow-ze-sprzedazy-drzew-i-krzewow-
ozdobnych.html#ixzz2nBxUTNFe 
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http://www.climatecentral.org/news/super-typhoon-haiyan-a-hint-of-whats-to-come-16724: 

Tajfun Haiyan  

Najnowszy raport IPCC , powiedział: "Na całym świecie, istnieje niskie zaufanie do przypisania zmian 

w aktywności tropikalnego cyklonu do wpływu człowieka" 

Thomas Knutson, 2012 (http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-

cyclones-still-unclear) says::  

“Yes, but we cannot see a detectable effect of human activity on it. This is different from global rise 

in temperature, which is a direct consequence of human activity. Looking at projections, increase in 

intensity will be upto 10 per cent but that's too small to be detectable now [...].” “...IT'S NOT showing 

any DRAMATIC effects at this point.” 

“We think atmosphere warms more than surface, which STABILISES the atmosphere, leading to 

fewer storms.” 

“A lot depends on the infrastructure in place, and the geography.” 

 “Most disturbing of all is another record ...” 

Well, for the super storms of recent years in the world most likely corresponds to the negative (cold) 

phase of PDO, ENSO and the "pause" in global warming. 

Liu et al. 2004. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0004-5608.00253/abstract): Remarkably, 

the two periods of most frequent typhoon strikes in Guangdong (AD 1660–1680, 1850–1880) 

coincide with two of the coldest and driest periods in northern and central China during the Little Ice 

Age. “  

Dezileau et al., 2011. (http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00617525/):  “The apparent increase in 

intense storms around 250 years ago occurs during the latter half of the Little Ice Age, a time of 

lower continental surface temperatures.” “The apparent increase of the superstorm activity during 

the latter half of the Little Ice Age was probably due to the thermal gradient increase leading to 

enhanced lower tropospheric baroclinicity ...” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811100155X: 

http://www.climatecentral.org/news/super-typhoon-haiyan-a-hint-of-whats-to-come-16724
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DI%2Bexpect%2Bthat%2Bthe%2Bcontribution%2Bof%2Bglobal%2Bwarming%2Bto%2BHaiyan%25E2%2580%2599s%2Bextreme%2Bintensity%2Bis%2Blikely%2Bto%2Bhave%2Bbeen%2Bsmall,%2Brelative%2Bto%2Bother%2Bfactors%2Blike%2Bweather%2Bfluctuations%2Band%2Bclimate%2Bvariability%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Ds%26hl%3Dpl&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/&usg=ALkJrhiL2WdcyEViLsmscH1jOgrEpD6TrA#.Un1EkZRgbHI
http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-cyclones-still-unclear
http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-cyclones-still-unclear
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0004-5608.00253/abstract
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00617525/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811100155X


 “While an increase in storm frequency implicates positive NAO, increased intensity would be 

consistent with negative NAO during the LIA. Such an increase in cyclone intensity could have 

resulted from the steepening of the meridional temperature gradient as the poles cooled more 

strongly than the Tropics from the MCA into the LIA.” 

Vecchi et al., 2013. (http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00503.1):  

“The UT [upper troposphere] and TTL [tropical tropopause layer] temperature trends in the NCEP–

NCAR reanalysis are unlikely to be accurate and likely drive spuriously positive TC [tropical cyclone] 

and PI [potential intensity] trends and an INFLATED connection between absolute surface 

temperature warming and TC activity increases.” 

Thomas Knutson, 2012 (http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-

cyclones-still-unclear) says::  

“Yes, but we cannot see a detectable effect of human activity on it. This is different from global rise 

in temperature, which is a direct consequence of human activity. Looking at projections, increase in 

intensity will be upto 10 per cent but that's too small to be detectable now [...].” “...IT'S NOT showing 

any DRAMATIC effects at this point.” 

“We think atmosphere warms more than surface, which STABILISES the atmosphere, leading to 

fewer storms.” 

“A lot depends on the infrastructure in place, and the geography.” 

Z wpływem globalnego ocieplenia na cyklony, tajfuny nie jest tak prosto. Ocieplenie poprzez 

wzrost ilości energii w oceanie - wilgotności powietrza, „dodaje sił” - energii cyklonom. 

Jednocześnie jednak ocieplenie zmniejsza różnice przestrzenne (pionowe i poziome) w 

ciśnieniu, temperaturach i w wilgotności, tak powierzchni morza jak i atmosfery (czyli 

zmniejsza tzw. gradienty) - przez co uniemożliwia gwałtowne „rozładowanie się” 

nagromadzonej energii - cyklony. Nie wiemy kiedy (przy jakim ociepleniu-ochłodzeniu) i jaki 

czynnik z ww. tutaj będzie decydował. Tak przynajmniej twierdzi większość naukowców 

zwolenników teorii antropogenicznej genezy globalnego ocieplenia, nie tylko sceptycy - 

przeciwnicy naszej głównej roli w obecnym ociepleniu.  

O tym, że przy wielkim ociepleniu ilość i intensywność cyklonów, tajfunów spada, świadczy 

klimat kredy (wikipedia anglojęzyczna - moje skrócone tłumaczenie): „Bardzo łagodny 

gradient temperatury od równika do biegunów [południkowy] skutkował globalnym 

osłabieniem wiatrów [zmniejszonym „mieszaniem” wód oceanów o czym świadczą czarne 

osady łupkowe].” Mimo, że: „Rdzenie osadów wskazują, że tropikalne temperatury 

powierzchni morza mogły być aż o 17 st. C wyższe niż obecnie...” Kredowe ocieplenie 

całkowicie zmieniło bowiem wzory cyrkulacji atmosferycznych, co nie jest ciągle 

wystarczająco dobrze (bo mamy ciągle zbyt mało wiarygodnych danych) ujmowane w 

modelach klimatycznych wieszczących wzrost ilości i intensywności cyklonów tropikalnych 

ale i tzw. ekstra tropikalnych tj. z naszej szerokości geograficznej.    

Ba! W przeszłości bardzo często intensywność cyklonów nie tylko nie spadała ale rosła wraz 

z lokalnym i globalnym ochłodzeniem (decydował ww. wzrost gradientu?). Tak pisze o tym 

w 2006 roku zespół naukowców J.P. Donnelly’ego: „Wzrost w rejonach tropikalnych 

[skrajnie silnych] cyklonów dokonujących „wyjść” na ląd, występuje w trakcie drugiej 

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00503.1
http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-cyclones-still-unclear
http://www.downtoearth.org.in/content/role-climate-change-tropical-cyclones-still-unclear


[wyjątkowo chłodnej] połowy małej epoki lodowcowej (LIA), gdy temperatury powierzchni 

morza (SST) w tropikach były 2-3 st. C niższe niż obecnie.” „...biorąc pod uwagę wzrost 

liczby i siły intensywnych cyklonów tropikalnych atakujących lądy w trakcie „chłodnej] 

drugiej połowy LIA [XVII - pocz. XIX w.], wysokie SST wód tropikalnych, tak dawniej jak 

obecnie, nie są najwyraźniej wymagane, jako warunek niezbędny [a nawet w ogóle?] 

zwiększenia intensywnej działalności tropikalnych cyklonów.” 

Zespół V. Trouet’a w 2012 badając przejście z ciepłego średniowiecza do LIA zauważą, że 

podczas chłodnej LIA, wzrost częstotliwości sztormów był skorelowany z ciepłą NAO 

(oscylacją pn.-atlantycką), ale zwiększona ich intensywność byłoby zgodna z NAO chłodną (a 

taka obecnie dominuje). „Taki wzrost intensywności cyklonów może być wynikiem wzrostu 

południkowego gradientu temperaturowego (tj. południkowego zwiększenia różnic 

temperatur a nie wzrostu SST), kiedy to w czasie przejścia od ciepłego okresu średniowiecza 

do LIA, bieguny chłodziły się szybciej niż tropiki” - stwierdzają uczeni.   

 To, że tajfun Haiyan nie ma najprawdopodobniej żadnego istotnego związku z ociepleniem 

można przeczytać na bardzo obiektywnej „naukowej” stronie: Climate Central. Autorzy 

strony cytują tam zarówno ostatni raport IPCC, jak i wypowiedzi wybitnych uczonych: 

Najnowszy raport IPCC mówi bowiem, że: „Globalnie istnieje niski poziom 

prawdopodobieństwa (tzw. zaufania) do przypisywania zmian w aktywności tropikalnych 

cyklonów wpływom człowieka.”    

Jeden z najwybitniejszych badaczy cyklonów G. Vecchi, powiedział: „Oceniam, że udział 

globalnego ocieplenia w skrajnej intensywności Haiyan jeśli w ogóle był, to był 

prawdopodobnie nieistotnie mały w stosunku do innych czynników, takich jak [naturalne] 

wahania pogody i [naturalna] zmienność klimatu.” Za zeszłoroczną Sandy i tegorocznym 

Haiyan najprawdopodobniej „stoją”: chłodna faza wieloletniej oscylacji pacyficznej (PDO), 

północno-atlantyckiej (NAO), które są ze sobą skorelowane (a żeby nam to utrudnić w 

różnych okresach historycznych różnie - raz dodatnio raz ujemnie, dlaczego? możemy się na 

razie tylko domyślać...) oraz zmienność ENSO (La Nina - El -Nino i południowa oscylacja).  

Dodajmy na koniec, że owszem tacy wybitni naukowcy „od huraganów”, jak K. Emanuel i T. 

Knutson twierdzą, że pod koniec tego wieku wraz z ociepleniem intensywność cyklonów-

tajfunów może się istotnie zwiększyć (spierają się co do częstości) ale nie teraz..., na pewno 

nie na dzień dzisiejszy i najbliższe 2-3 dekady... 

O tym, że przy wielkim ociepleniu ilość i intensywność cyklonów, tajfunów spada, świadczy 

klimat kredy (Wikipedia anglojęzyczna - moje skrócone tłumaczenie): "Bardzo łagodny 

gradient temperatury od równika do biegunów [południkowy] skutkował globalnym 

osłabieniem wiatrów [zmniejszonym "mieszaniem" wód oceanów o czym świadczą czarne 

osady łupkowe]." - mimo, że: "Rdzenie osadów wskazują, że tropikalne temperatury 

powierzchni morza mogły być aż o 17 st. C wyższe niż obecnie..." Kredowe ocieplenie 

całkowicie zmieniło bowiem wzory cyrkulacji atmosferycznych, co nie jest jeszcze 

wystarczająco dobrze (bo mamy ciągle zbyt mało wiarygodnych danych) ujmowane w 

modelach klimatycznych wieszczących wzrost ilości i intensywności cyklonów tropikalnych 

ale i tzw. ekstra tropikalnych tj. z naszej szerokości geograficznej.    

Ba! W przeszłości bardzo często intensywność cyklonów nie tylko nie spadała ale rosła wraz 

z lokalnym i globalnym ochłodzeniem (decydował ww. wzrost gradientu?). Tak pisze o tym 



w 2006 roku zespół naukowców J.P. Donnelly’ego: "Wzrost w rejonach tropikalnych 

[skrajnie silnych] cyklonów dokonywujących "wyjść" na ląd, występuje w trakcie drugiej 

[wyjątkowo chłodnej] połowy małej epoki lodowcowej (LIA), gdy temperatury powierzchni 

morza (SST) w tropikach były 2-3 st. C niższe niż obecnie." "...biorąc pod uwagę wzrost 

liczby i siły intensywnych cyklonów tropikalnych atakujących lądy w trakcie [chłodnej] 

drugiej połowy LIA [XVII - pocz. XIX w.], wysokie SST wód tropikalnych, tak dawniej jak 

obecnie, nie są najwyraźniej wymagane, jako warunek niezbędny [a nawet w ogóle?] 

zwiększenia intensywnej działalności tropikalnych cyklonów." 

Zespół V. Trouet’a w 2012r., badając przejście z ciepłego średniowiecza do LIA zauważa, że 

podczas chłodnej LIA, wzrost częstotliwości sztormów był skorelowany z ciepłą NAO 

(oscylacją pn.-atlantycką), ale zwiększona ich intensywność byłoby zgodna z NAO chłodną (a 

taka obecnie dominuje). "Taki wzrost intensywności cyklonów może być wynikiem wzrostu 

południkowego gradientu temperaturowego [tj. południkowego zwiększenia różnic 

temperatur a nie wzrostu SST], kiedy to w czasie przejścia od ciepłego okresu średniowiecza 

do LIA, bieguny chłodziły się szybciej niż tropiki" - stwierdzają uczeni.   

To, że tajfun Haiyan nie ma najprawdopodobniej żadnego istotnego związku z ociepleniem 

można przeczytać na bardzo obiektywnej "naukowej" - nie sceptycznej stronie: Climate 

Central. Autorzy strony cytują tam zarówno ostatni raport IPCC, jak i wypowiedzi wybitnych 

uczonych: 

Najnowszy raport IPCC mówi bowiem, że: "Globalnie istnieje niski poziom 

prawdopodobieństwa [tzw. zaufania)] do przypisywania zmian w aktywności tropikalnych 

cyklonów wpływom człowieka."    

Jeden z najwybitniejszych badaczy cyklonów G. Vecchi, powiedział: "Oceniam, że udział 

globalnego ocieplenia w skrajnej intensywności Haiyan jeśli w ogóle był, to był 

prawdopodobnie nieistotnie mały w stosunku do innych czynników, takich jak [naturalne] 

wahania pogody i [naturalna] zmienność klimatu." Za zeszłoroczną Sandy i tegorocznym 

Haiyan najprawdopodobniej "stoją": chłodna faza wieloletniej oscylacji pacyficznej (PDO), 

północno-atlantyckiej (NAO), które są ze sobą skorelowane (a żeby nam to utrudnić w 

różnych okresach historycznych różnie - raz dodatnio raz ujemnie, dlaczego? możemy się na 

razie tylko domyślać...), ochładzające północny Pacyfik - zwiększające wielkość gradientu 

południkowego temperatur; oraz zmienność ENSO (La Nina - El -Nino i południowa 

oscylacja) zwiększająca lub zmniejszająca wielkość gradientu południkowego.  

Dodajmy na koniec, że owszem tacy wybitni naukowcy "od huraganów", jak K. Emanuel i T. 

Knutson twierdzą, że pod koniec tego wieku wraz z ociepleniem intensywność cyklonów-

tajfunów może się istotnie zwiększyć (nie zgadzają się co do częstości) ale nie teraz..., na 

pewno nie na dzień dzisiejszy i najbliższe 2-3 dekady... 

... i tego zapewne nie tylko zwykli Filipińczycy ale i przeciętni Polacy nie wiedzą. 

"...cytowana Wikipedia, czyli taka broszurka reklamowa towaru dla dzieci z 4 klasy szkoły 

podstawowej..."  

Ocena słuszna w wielu przypadkach znajdująca potwierdzenie (Wikipedia często „zaśmieca” 

naukę) ale w tym akurat przypadku, który ja cytuję, to z kolei autor opracowania odnośnie 

klimatu kredy w encyklopedii, cytuje opracowanie wybitnego uczonego prof. S. Stanleya 



autora podręcznika tłumaczonego m. in. na polski, i wielokrotnie wznawianego: "Historia 

Ziemi". Jego praca na temat klimatu kredy z początku lat 90-tych nie jest dostępna w 

internecie stąd zacytowałem Wikipedię.  

"...jesteśmy w obowiązku wobec naszych następców zrobić maksymalnie jak najwięcej aby 

zapobiec czarnemu scenariuszowi..." 

 


