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Szkodniki wczesnych faz rozwojowych –
profilaktyka i zwalczanie szarka komośnika,
efektywność zaprawy, metody agrotechniczne
Maciej Skwierz, Südzucker Polska S.A.
Buraki cukrowe w początkowej
fazie wegetacji narażone są na
szereg zagrożeń. Niewielkie i delikatne siewki zasiane w szerokiej
rozstawie rzędów, podatne są na
szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych (przymrozki,
ulewne opady deszczu), patogenów grzybowych zasiedlających
glebę, chwastów oraz szkodników.
Stosunkowo niewielka obsada i
wolny wzrost w pierwszych tygodniach czyni buraka bardzo wrażliwym.
Największym zagrożeniem początkowych faz wegetacji w ostatnich
latach stał się chrząszcz z rodziny
ryjkowcowatych szarek komośnik.
W rejonach Polski południowo-wschodniej, w latach 2017 i 2018
szkodnik spowodował bardzo duże
szkody na plantacjach buraków
cukrowych. W wyniku żerowania
szarka komośnika zniszczonych
zostało kilka tysięcy hektarów plantacji. Szkody były na tyle duże, że
wystąpiła konieczność wykonania
ponownego siewu.

Szarek komośnik – występowanie, biologia
Jest to owad występujący w Azji i
Europie Wschodniej. Nie jest to
szkodnik nowy, istnieją przekazy
z informacjami z pierwszej połowy ubiegłego stulecia, o potężnych
stratach na terenach Rosji i Ukra-

Rys. 1. Dorosły osobnik szarka komośnika
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iny. Również na terenie Polski południowo-wschodniej od wielu lat
obserwowana jest jego obecność.
Jak podaje literatura jest to
chrząszcz o wymiarach 11–16 mm,
długości 5–7 mm szerokości ze
spłaszczona głową przypominającą
wydłużony ryjek, o szarobrązowej
barwie (Rys. 1).
Owady zimują w glebie na głębokości 20–40 cm, szczególnie na miedzach i w zaroślach. Podczas wiosennego ocieplenia wygrzebują się
z ziemi i migrują na plantacje buraków. Największa aktywność szkodnika przypada na miesiące kwiecień
i początek maja, czemu sprzyja sucha i ciepła pogoda. Migracja odbywa się przeważnie „pieszo”, jednak
przy temperaturach powyżej 20 °C
mogą latać co sprzyja szybkiemu

Rys. 2. Uszkodzenia powodowane przez szarka komośnika
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przemieszczaniu się w nowe rejony żerowania. Sytuacja taka miała
miejsce w 2018 roku.
Jak wskazuje nazwa, chrząszcze odżywiają się ulistnieniem roślin komosowatych, do których zaliczamy
buraki. Na młodych roślinach można zauważyć charakterystyczne
półksiężycowe nadgryzienia liścieni
i liści właściwych (Rys. 2), przy dużym nasileniu zjadane są całe rośliny, w wyniku czego konieczne jest
przesianie plantacji.
Na przełomie maja i czerwca samice składają w glebie jaja, z których
po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Po przepoczwarzeniu
pod koniec lata wylęga się nowe pokolenie owadów (Rys. 3).
W miejscach wylęgu można znaleźć charakterystycznie wydrążone
kanały, z których wychodzą nowe
pokolenia szkodnika (Rys. 4).
Procesowi rozmnażania sprzyja
niewielka ilość opadów w miesiącach czerwiec i lipiec, w tym czasie
zachodzi cały proces składania jaj,
wylęgu larw i nowych osobników.
Zwiększona ilość opadów zaburza
ten proces.
Zaobserwowaliśmy, że w rejonach
z największym nasilaniem występowania szarka komośnika w
sezonach 2017 i 2018, miesiące
czerwiec i lipiec w latach poprzedzających porażenie czyli 2015,
2016 i 2017 charakteryzowały się
opadami zdecydowanie niższymi
od średniej wieloletniej. Szczególną
uwagę należy zwrócić na miesiąc
czerwiec.
Na rysunku 5 przedstawione zostały wielkości opadów, z rejonów, w
których nasilenie szkodnika było
największe. Począwszy od 2015
roku, w czerwcu odnotowany został niedobór wody w stosunku
do średniej wieloletniej. Brak odpowiedniej ilości opadów sprzyjał
namnażaniu się populacji szarka i
skutkował drastycznym zwiększeniem występowania porażenia na
plantacjach (Rys. 6).
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Rys. 3. Nowe pokolenie szarka komośnika – owad znaleziony podczas kopania buraków, pierwsza połowa października 2018
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Rys. 4. Miejsca wylęgu nowych pokoleń szarka komośnika
Metody ograniczania występowania szkodnika
Liczebność szkodnika można
ograniczyć poprzez staranne wykonywanie wszystkich zabiegów
agrotechnicznych, począwszy od
dokładnego przyorania resztek pożniwnych, na zwalczaniu chwastów
(szczególnie z rodziny komosowatych) kończąc.



  










  







Dzięki prawidłowo wykonanej głębokiej orce można ograniczyć populację szkodnika poprzez zniszczenie miejsc zimowania. Niszcząc
chwasty komosowate we wszystkich uprawach w płodozmianie,
ograniczamy występowanie naturalnych żywicieli szkodnika. Lokalizując plantację buraków należy
sprawdzić czy nie będzie się ona
znajdować w niedalekiej odległości




































    






        

  


      


  



 






































    


  


        


      

         
 

od pola, na którym w roku poprzedzającym zasiane były buraki. Im
dalej tym szkodnik ma do przebycia dłuższą drogę z miejsca gdzie się
rozmnażał.
Obsiew plantacji powinien być wykonany jak najwcześniej, aby dać
możliwość burakom czas na wcześniejsze zbudowanie odpowiednio
dużego aparatu liściowego przed
wystąpieniem żerowania pierwszych szkodników.
Stosowane zaprawy nasienne o
działaniu systemicznym i gazowym
działają skutecznie przy niewielkim porażeniu plantacji. Nie radzą
sobie niestety z dużym nasileniem
szkodnika. W sezonach 2017 i
2018 w przypadku dużych nalotów
szkodnika pomimo zastosowanych
zapraw zniszczone zostały całe
plantacje.
Na plantacjach, na których żeruje
szarek komośnik, konieczne jest
wykonanie zabiegu ochronnego w
postaci oprysku. W roku 2018 jedynym dopuszczonym do zwalczania
szkodnika był preparat Proteus 110
OD.
Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zwróciło się do właścicieli zezwoleń dla środków ochrony
roślin, które potencjalnie mogą
być stosowane do zwalczania tego
szkodnika, z prośbą o przekazanie
informacji w zakresie możliwości
ewentualnego rozszerzenia lub
przeniesienia rejestracji do Polski.
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Ministerstwo zwróciło się również
do właściwych urzędów w sprawie
rejestracji środków ochrony roślin
w państwach, gdzie szkodnik ten
występuje, z prośbą o potwierdzenie ważności zezwoleń, jak również
z prośbą o ewentualne uwagi odnośnie ich zaobserwowanej skuteczności.
W rejonach występowania szarka
komośnika wiosną można wykonać
tak zwane rowki pułapkowe przy
plantacjach zeszłorocznych i tegorocznych o głębokości około 30 cm
i szerokości 20–25 cm i pionowych
ścianach. Szkodniki poruszające się
„na piechotę” wpadają w tak przygotowane pułapki i mają trudność
wydostania się z nich. Jest to jednak metoda mało skuteczna i bar-
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dzo pracochłonna, dodatkowo nie
sprawdza się kiedy temperatura
przekracza 20 °C, wtedy szkodnik
przemieszcza się latając.
Jak ustalić poziom zagrożenia?
Na polach przeznaczonych pod zasiew buraków, należy jesienią wykonać odkrywki glebowe o wymiarach 25 x 25 cm i głębokości około
30–40 cm. Wybraną ziemię należy
przesiać w celu ustalenia liczebności larw, poczwarek i chrząszczy.
Próg szkodliwości to jedna larwa,
poczwarka lub chrząszcz na 100
m2. Jest to sygnał, że wiosną przy
sprzyjających warunkach możemy
spodziewać się uszkodzeń młodych
roślin. Z uwagi na coraz większe za-

grożenie i ciągłe rozprzestrzenianie
się występowania szarka komośnika, powstaje projekt badawczy mający na celu ustalenie najskuteczniejszych metod zwalczania.
Testy mają obejmować stosowanie:
– insektycydów nalistnych,
– pułapek feromonowych,
– metod agrotechnicznych.
Wszystkie metody mają spełniać
założenia integrowanej ochrony roślin.
Podsumowanie
Rosnący od lat deficyt opadów oraz
wzrost temperatur w rejonach Polski południowo-wschodniej wiosną
i latem, spowodował wzmożony
rozwój i migrację szarka komośnika. Chrząszcz występujący przez
szereg lat bardzo sporadycznie, stał
się dużym problemem w uprawie
buraków cukrowych.
W latach 2017 i 2018 zanotowaliśmy niespotykaną do tej pory inwazję szkodnika, który bardzo szybko
potrafił zniszczyć całe plantacje
buraków cukrowych. Złożoność
problemu wymaga wielu starań
wszystkich instytucji działających
na rzecz rolnictwa. Konieczne jest
znalezienie rozwiązań, które będą
przeciwdziałały dalszemu rozwojowi tego szkodnika.
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