
  

Szkodniki winorośli
PAJĘCZAKI:

- Przędziorki (chmielowiec i owocowiec)
- Szpeciele

• Pilśniowiec winoroślowy
• Calepitrimerus vitis
Owady:
• Mszyce
• Skoczki
• Zmienniki
• Chrząszcze (ogrodnica niszczylistka)
• Motyle zwójek
• Rolnice
• Harmonia axiridis
• Rozwiertek nieparek
• Słodyszek rzepakowy ???
• Czerwce (miseczniki, przylepnice)



  

Szpeciele na winorośli

Pilśniowec winoroślowy Calepitrimerus vitis



  

Szpeciele na winorośli

Pilśniowec winoroślowy

po spodniej stronie wyraźna białą pilśń
ale..

Calepitrimerus vitis



  

Pilśniowiec winoroślowy może 
występować w 3 formach:

• Erineum strain – tworzy wyraźną pilśń
• Bud Mite Strain – niszczy pąki, powoduje 

skrócenie międzywęźli
• Leaf Curl Strain – powoduje marszczenie i 

zwijanie się liści (pojawia się w lecie)

Szpeciele na winorośli



  

Harmonia axyridis



  

Rolnice



  



  

Otwory wejściowe spowodowane Otwory wejściowe spowodowane 
żerowaniem rozwiertka nieparkażerowaniem rozwiertka nieparka

kwiecień 2007kwiecień 2007



  



  

Rozwiertek nieparek - uszkodzeniaRozwiertek nieparek - uszkodzenia



  

Rozwiertek nieparek



  

Rozwiertek nieparek – zarys biologii

o Jest polifagiem żeruje na wielu gatunkach drzew i 
krzewów liściastych

o Roi się w kwietniu i maju
o Żerowisko jest zakładane przez samice, która wgryzają się 

w drewno dużym 1,5 mm szerokości otworem
o Chodnik wejściowy sięga do 6 cm w głąb drewna
o Od chodnika głównego samicę wygryzają chodniki lęgowe 

gdzie kupkami składają jaj
o Przepoczwarczenie następuje późnym latem i młode 

chrząszcze pozostają do następnej wiosny w żerowisku 
gdzie kopulują



  

 Należy do tzw. szkodników fizjologiczno-technicznych o 
dużym znaczeniu gospodarczym w lasach oraz w 
pobliskich sadach owocowych – także w winnicach

 Lubi zasiedlać gałęzie o niewielkiej średnicy
 Często atakuje drzewa osłabione a także te cierpiące z 

powodu niedoboru wody
 Do masowego pojawu szkodnika dochodzi na niewielkich, 

lokalnych powierzchniach

Rozwiertek nieparek – znaczenie 
gospodarcze



  

 Zastosowanie środków chemicznych jest ograniczone. W 
momencie rójki można kilkakrotnie zastosować 
opryskiwanie preparatami z grupy syntetycznych 
pyretroidów

 Możliwość zastosowania preparatów doglebowych np. 
Marshal SusCon co jednak wiąże się z dużymi kosztami

 Najskuteczniejszym sposobem jest usuwanie zasiedlonych 
roślin oraz ich palenie w czasie przebywania owadów w 
żerowiskach (cała zima aż do rójki)

Rozwiertek nieparek – zwalczanie



  

Słodyszek rzepakowySłodyszek rzepakowy



  

Chrząszcze słodyszka wyczekujące na 
otwarcie się kwiatów 



  

Chrząszcze rozpoczynające odżywianie się
pyłkiem kwiatowym



  



  

Formy żerowania słodyszka rzepakowego na 
winorośli



  

Słodyszek rzepakowy - biologia

 Zimują chrząszcze w ściółce na brzegach lasów czy 
zadrzewień śródpolnych

 Wiosną w temp 15 st. C zaczynają żerować na żółtych 
kwiatach (kaczeńce, astry)

 Następnie przelatują na wierzby, gdzie następuje kopulacja
 Przelot na plantację roślin rzepaku ma miejsce przed ich 

kwitnieniem
 Jaja składane są do pąków
 Dojrzałe larwy wypadają do gleby i tam się 

przepoczwarczają
 Chrząszcze pojawiają się w czerwcu, przez Chrząszcze pojawiają się w czerwcu, przez 

krótki okres żerują i przechodzą na zimowaniekrótki okres żerują i przechodzą na zimowanie



  

Zwalczanie słodyszka rzepakowego na 
winorośli

Jeżeli to okaże się konieczne ?...

... to można zastosować preparaty kontaktowe z 
grupy syntetycznych pyretroidy albo działające 
układowo preparaty fosforoorganiczne lub 
insektycydy z grupy neonikotynoidów 



  

Parthenolecanium corni – misecznik śliwowy



  



  



  



  

Pulvinaria vitis



  



  

Filloksera


