
Sposoby walki z gryzoniami na polach 
 
W bieżącym roku na polach w wielu regionach Polski pojawiła się plaga gryzoni. Wiosną 

zjadane są całe rośliny lub ich stożki wzrostu i węzły krzewienia, na skutek czego rośliny 

zamierają, a na polu widoczne są charakterystyczne puste place. 

Jest wiele powodów ich masowego występowania. Gryzonie to ssaki stałocieplne, potrafiące 

kopać głębokie nory w ziemi, co zabezpiecza je przed niekorzystnymi warunkami zimowania. 

Ciepłe zimy dodatkowo sprzyjają rozwojowi gryzoni polnych. Nie wykoszone miedze i rowy 

są bezpiecznym miejscem dla bytowania gryzoni, skąd przenoszą się na pola.  

 Ponadto środki, które mogły by być skuteczne do ich zwalczania są niebezpieczne dla ludzi, 

pożytecznych organizmów oraz ptaków. Dlatego zwalczając szkodliwe gryzonie konieczne 

jest także uwzględnienie ryzyka środowiskowego.  

 

Próg szkodliwości gryzoni określamy wyznaczając liczbę czynnych nor. 

Na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100m2, na których liczy się wszystkie nory 

gryzoni. Następnie wejście do nor należy zasypać ziemią. Po kilku dniach powtórnie liczy się 

nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych dzielimy przez 3, otrzymując 

średnią liczbą nor na poletko, a następnie mnożymy przez 100 wyznaczając liczbę nor na 1ha. 

Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, z uwagi na jej 

małą pracochłonność i koszty.   

Inną metodą jest metoda odłowu gryzoni w pułapki. Przy zastosowaniu tej metody używa się 

pułapek z założonymi przynętami. Pułapki rozkłada się w takich miejscach, aby nie stwarzały 

zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Na 1ha rozłożyć 25 pułapek w odstępach 1- 

metrowych (najlepiej układać przy wylotach nor - większe prawdopodobieństwo wpadnięcia 

gryzonia do pułapki).  

Próg ekonomicznej szkodliwości gryzoni wynosi: 

- jesienią 200-300 czynnych nor na 1ha; 

- wiosną 100-200 czynnych nor na 1ha. 

 

Dostępne preparaty do zwalczania gryzoni: 

 

Nazwa: Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB 

 

Środek o działaniu żołądkowym, a przeznaczony do zwalczania gryzoni nornikowatych 

i myszowatych w postaci przynęty. Należy go stosować poza sezonem wegetacyjnym. 

 

Nr zezwolenia: R-138/2015. 

Termin zezwolenia: 30-04-2022. 

Termin sprzedaży: 31-10-2022. 

Termin stosowania: 31-10-2023. 

Rodzaj: rodentycyd.  

Substancja czynna: fosforek cynku - 1,3 %. 

Uprawa: zboża jare, zboża ozime, drzewa pestkowe, drzewa ziarnkowe.  

Termin i sposób stosowania: środek stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, 

późna jesień, bezśnieżna zima) wykładając w ilości 10-20 ziaren do otworów nor 

zamieszkałych przez gryzonie (nie zadeptując korytarzy) lub do dołków wykopanych w 

glebie mających około 20cm głębokości, 20cm długości i 15cm szerokości, zamaskowanych 

matą słomianą, deską, cegłą, dachówką itp. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 - 20 g/100 m2 



Zastosowanie/użytkownik: amatorskie/profesjonalne. 

  

Nazwa: Ratron GL. 

Środek o działaniu żołądkowym, w formie granul, przeznaczony do zwalczania 

nornikowatych w roślinach uprawnych. 

Nr zezwolenia: R-89/2019. 

Termin zezwolenia: 30-04-2025. 

Termin sprzedaży: 31-10-2025.  

Termin stosowania: 31-10-2026. 

Rodzaj: rodentycyd, substancja czynna: fosforek cynku - 8g. 

Uprawa: uprawy rolnicze.  

Dawka:  

a) umieszczenie przynęty w norze, maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 2 kg/ha.  Przynętę należy umieszczać głęboko w norach (celem ochrony 

zwierząt niebędących celem działania środka) np. przy pomocy pistoletów do aplikacji 

przynęt. Zabrania się aplikacji środka polegającego na rozrzuceniu lub rozsypaniu 

przynęt na ochranianym terenie. 

b)  stacja deratyzacyjna, maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

2,5 kg/ha. 

Nazwa grupy: rośliny rolnicze, małoobszarowe. 

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne. 

 

 

Nie chemiczne metody zwalczania lub ograniczania występowania szkodliwych gryzoni w 

uprawach polowych: 

- Ustawianie w okolicach żerowania szkodników tyczek spoczynkowych dla ptaków 

drapieżnych (myszołowów, jastrzębi, sokołów wędrownych) o wysokości od 1,5 do 4m, w 

celu umożliwienia wypatrywania gryzoni; według ornitologów rodzina sów w ciągu doby 

zjada 20-30 gryzoni. 

- Nie wycinanie krzewów i drzew rosnących na miedzach śródpolnych i brzegach pól, w celu 

zachowania naturalnych punktów obserwacyjnych dla ptaków drapieżnych. 

- Wykaszanie miedz i rowów sąsiadujących z polami uprawnymi, lecz bez ich całkowitej 

likwidacji w celu zwiększenia żerowania jeży i bocianów, które zmniejszają populacje 

gryzoni. 

- Podczas zbiorów kombajnowych zmienianie tras prowadzenia kombajnu na danym polu w 

kolejnych latach, w celu uniknięcia nakładania się na siebie pasów wyrzucanych resztek 

pożniwnych. Sprzyjają one bytowaniu i przemieszczaniu się szkodników poprzez nadmierną 

ilość pozostawionej w glebie biomasy. Resztki pożniwne powinny być dobrze rozdrobnione i 

w miarę szybko przyorywane, aby nie mogły stanowić ochrony dla przebywających na polu 

pod ich powierzchnią gryzoni. 

- Stosowanie w rejonach, w których występuje zwiększona ilość szkodników gryzoniowatych 

systemu uprawy orkowej. W przypadku w systemu bez orkowego użycie narzędzi 

uprawowych do głębokiej uprawy gleby. Jeżeli pole jest mocno zasiedlone przez gryzonie, 

należy odstąpić od uproszczonych systemów uprawy. Klasyczna orka niszczy gryzonie oraz 



dużą część ich nor i gniazd, a stosowanie jej w kolejnych latach może zniechęcać gryzonie do 

pozostania na tym terenie.   

-  Stosowanie minimalnej jednostkowej obsady roślin (zboża, rzepak), poprzez stosowanie 

najniższych zalecanych dla danej odmiany ilości wysiewu, 

- Niszczenie samosiewów, w celu zmniejszenia nadmiernego zagęszczania roślin, 

sprzyjającego intensywnemu żerowania gryzoni, 

- Wprowadzenie na miedzach i brzegach pól gatunków roślin, których gryzonie nie lubią 

(czosnek, nostrzyk, rącznik pospolity, mięta). 

 - Obecność na polach zwierząt drapieżnych, przykładowo roczne spożycie gryzoni przez 

jednego lisa może przekraczać 100kg. 

 

Poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, bronowanie, spulchnianie 

gleby, zwalczanie chwastów, wykaszanie traw wokół plantacji, izolacja przestrzenna (od 

nieużytków, łąk, pastwisk i roślin zbożowych), głęboka orka jesienna, wczesny siew, 

zwiększanie efektywności wyłapywania gryzoni przez ptaki drapieżne przez ustawianie 

tyczek z poprzeczką na otwartych przestrzeniach. 
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