
Gryka, ze względu na zawarte w niej toksyczne związki (taniny), jest rośliną niechętnie atakowaną 
przez szkodniki. Z tego względu fitosanitarne właściwości gryki są często wykorzystywane w płodo-
zmianie, w celu ograniczania liczebności nicieni i innych szkodników glebowych. Zawarte w korze-
niach związki mogą wpływać niekorzystnie na rozwój szkodliwych agrofagów. Czynnikiem sprzy-
jającym niskiemu zasiedleniu przez nie jest także niewielki areał uprawy tego gatunku. Obecność 
szkodników i uszkodzeń roślin gryki ma na ogół charakter lokalny.

Należy wziąć pod uwagę, że zmiany klimatyczne, stopniowy wzrost areału czy stosowanie uprosz-
czonych technologii uprawy mogą przyczynić się do zwiększenia szkodliwości gatunków, które nie 
miały dotąd poważnego znaczenia gospodarczego lub też stymulować pojawienie się zupełnie nowych 
gatunków szkodników, np. napływających z rejonów cieplejszych.

Wśród nielicznych gatunków owadów żerujących na gryce najczęściej występują: zmieniki, 
zwłaszcza zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis Popp.), skoczek sześciorek (Macrosteles 
laevis Rib.) i skoczek ziemniaczak (Empoasca pteridis Dahlb.), wciornastki, głównie wciorna-
stek zbożowy (Haplothrips aculeatus Fab.), a także mszyce, a wśród nich gatunki polifagiczne 
(wielożerne, głównie z rodzaju Aphis spp.) i charakterystyczne dla rodziny rdestowatych oraz 
psiankowatych. Do najczęściej spotykanych mszyc należą: mszyca brzoskwiniowa (Myzus per-
sicae Sulz.), mszyca burakowa (Aphis fabae Scop.), mszyca szakłakowo-ziemniaczana (Aphis 
nasturtii Kalt), mszyca ziemniaczana smugowa (Mocrosiphum euphorbiae Thomas).
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SZKODNIKI ATAKUJĄCE GRYKĘ
I ICH ZWALCZANIE



Zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis Popp.)

Szkodnik ten zimuje w stadium owada dorosłego  
w resztkach pożniwnych, na miedzach i w ściółce.  
W czasie ciepłej wiosny zmieniki przylatują z zimowisk 
na pola już w marcu, a podczas chłodnej i opóźnionej 
wiosny dopiero od drugiej połowy kwietnia lub na po-
czątku maja. Samice składają jaja głównie w maju i na 
początku czerwca w pędy roślin. Larwy pierwszego po-
kolenia występują w drugiej połowie maja i w czerwcu,  
a owady dorosłe głównie w lipcu i na początku sierpnia. 
W tym czasie odbywa się składanie jaj. Larwy drugiego pokolenia występują na polu w drugiej 
połowie lipca, przez cały sierpień i wrzesień. Początek występowania owadów dorosłych przy-
pada zwykle na drugą połowę sierpnia. 

Objawy żerowania: Zarówno stadia larwalne, jak i dorosłe zmieniki wysysają soki roślinne  
z liści, znamion, pylników oraz młodych orzeszków. Największe szkody powodują żerując na 
ziarniakach. W miejsca nakłuć mogą wnikać zarodniki grzybów. Zaatakowane rośliny są bar-
dziej podatne na fuzariozę. 

Ochrona polega na: niszczeniu chwastów i dziko rosnących roślin bobowatych, a także sto-
sowaniu izolacji przestrzennej od upraw warzyw i truskawek. Należy dokładnie przyorywać 
resztki pożniwne. Progu ekonomicznej szkodliwości nie określono.

Skoczek sześciorek (Macrosteles laevis Rib.) 

Owady skoczka sześciorka zimują w stadium jaja. 
Samice składają jaja na jesieni pod skórkę liści traw, sa-
mosiewów zbóż i ozimin. W kwietniu lub maju wylęgają 
się larwy, które przenoszą się na także na grykę, ataku-
jąc najpierw rośliny brzeżne i stopniowo przesuwają się  
w głąb plantacji. Larwy i owady dorosłe nakłuwają liście 
i wysysają soki. Rozwój larw trwa 22-30 dni. W okresie 
wegetacji rozwijają się dwa lub trzy pokolenia.

Drugie i trzecie pokolenie żeruje zwykle na trawach, 
roślinach bobowatych, okopowych lub pastewnych. Liczne występowanie skoczków obserwuje 
się w latach o suchej i ciepłej pogodzie, zwłaszcza gdy po suchej jesieni następuje łagodna, sucha 
zima, a na wiosnę jest również mało opadów atmosferycznych. Najgroźniejsze jest żerowanie 
skoczków na młodych roślinach na wiosnę. Na glebach lekkich i suchych szkody są bardziej 
dotkliwe niż na zasobnych w wodę, gdzie rośliny mogą szybciej regenerować uszkodzenia.

Objawy żerowania: Skoczki żywią się sokiem wysysanym z sitowej części wiązek przewo-
dzących. Uszkodzenia roślin powodują owady dorosłe oraz larwy. W miejsce wyssanego soku 
dostaje się powietrze i na liściach widoczne są charakterystyczne, srebrzyste plamki o nieregu-
larnych kształtach. Przy licznym wystąpieniu mogą powodować deformacje liści i zamieranie 
całych roślin. Szkody mogą się nasilić w ciepłych i suchych latach. Skoczki spotyka się od poło-
wy czerwca do września. Na polach czasami pojawiają się masowo. 

Ochrona polega na: stosowaniu zbilansowanego nawożenia roślin (zwłaszcza azotem) oraz 
nawadnianiu plantacji w przypadku deficytu wody. Progu ekonomicznej szkodliwości nie okre-
ślono.
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Skoczek ziemniaczak (Empoasca pteridis Dahlb.) 

Skoczek ziemniaczak zimuje jako owad dorosły lub 
stadium jaja. Samica składa jaja do tkanek roślin gryki, 
głównie w okolicy nerwów liści. Po kilkunastu dniach 
wylęgają się z nich larwy. Żerują one przede wszystkim 
na spodniej stronie liści i po około 3 tygodniach, po 
przejściu pięciu stadiów larwalnych, przekształcają się 
w owady dorosłe. W ciągu roku mogą rozwinąć się dwa 
pokolenia szkodnika. Szczyt liczebności larw pierwsze-
go pokolenia ma miejsce w pierwszej połowie lipca, ko-
lejnego w drugiej połowie września. Skoczki te występują na roślinach aż do ich zaschnięcia. 

Objawy żerowania: Skoczki żywią się sokiem wysysanym z sitowej części wiązek przewo-
dzących. Uszkodzenia roślin powodują owady dorosłe oraz larwy. W miejsce wyssanego soku 
dostaje się powietrze i na liściach widoczne są charakterystyczne, srebrzyste plamki o nieregu-
larnych kształtach. Przy licznym wystąpieniu mogą powodować deformacje liści i zamieranie 
całych roślin. Szkody mogą się nasilić w ciepłych i suchych latach. Skoczki spotyka się od poło-
wy czerwca do września. Na polach czasami pojawiają się masowo. 

Ochrona polega na: stosowaniu zbilansowanego nawożenia roślin (zwłaszcza azotem) oraz 
nawadnianiu plantacji w przypadku deficytu wody. Progu ekonomicznej szkodliwości nie okre-
ślono.

Mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae Sulz.)

Jaja tych mszyc zimują na krzewach, gdzie tworzą ko-
lonie i skąd przenoszą się na uprawy. Na nich rozwija się 
partenogenetycznie kilka pokoleń. Jesienią uskrzydlone 
osobniki powracają na zimowiska, gdzie samice jajorod-
ne składają jaja zimujące.

Objawy żerowania: Wiosną i latem na dolnej stro-
nie liści można zauważyć liczne kolonie mszyc. Liście są 
skurczone, skędzierzawione, brzegami zwinięte w dół. 
Rośliny źle rośną, a nawet zasychają. 

Ochrona polega na: niszczeniu chwastów, przestrzeganiu izolacji przestrzennej od upraw 
ziemniaka, buraka, sadów brzoskwiniowych i zakrzewień, stosowaniu zbilansowanego nawoże-
nia, zwłaszcza azotem. Próg ekonomicznej szkodliwości, to moment nalotu mszyc na uprawę.

— 3 —

fot. Strażyński P. (IOR-PIB)

fot. Mrówczyński M. (IOR-PIB)



Mszyca burakowa (Aphis fabae Scop.)
Jaja tych mszyc zimują na krzewach, gdzie tworzą ko-

lonie i skąd przenoszą się na uprawy. Na nich rozwija się 
partenogenetycznie kilka pokoleń. Jesienią uskrzydlone 
osobniki powracają na zimowiska, gdzie samice jajorod-
ne składają jaja zimujące.

Objawy żerowania: Wiosną i latem na dolnej stro-
nie liści można zauważyć liczne kolonie mszyc. Liście są 
skurczone, skędzierzawione, brzegami zwinięte w dół. 
Rośliny źle rośną, a nawet zasychają. 

Ochrona polega na: niszczeniu chwastów, przestrze-
ganiu izolacji przestrzennej od upraw ziemniaka, buraka, sadów brzoskwiniowych i zakrzewień, 
stosowaniu zbilansowanego nawożenia, zwłaszcza azotem. Próg ekonomicznej szkodliwości, to 
moment nalotu owadów na uprawę.

Mszyca kruszynowo-ziemniaczana (Aphis frangulae Kalt.)

Jaja tych mszyc zimują na krzewach, gdzie tworzą ko-
lonie i skąd przenoszą się na uprawy. Na nich rozwija się 
partenogenetycznie kilka pokoleń. Jesienią uskrzydlone 
osobniki powracają na zimowiska, gdzie samice jajorod-
ne składają jaja zimujące.

Objawy żerowania: Wiosną i latem na dolnej stro-
nie liści można zauważyć liczne kolonie mszyc. Liście są 
skurczone, skędzierzawione, brzegami zwinięte w dół. 
Rośliny źle rośną, a nawet zasychają. 

Ochrona polega na: niszczeniu chwastów, przestrzeganiu izolacji przestrzennej od upraw 
ziemniaka, buraka, sadów brzoskwiniowych i zakrzewień, stosowaniu zbilansowanego nawoże-
nia, zwłaszcza azotem. Próg ekonomicznej szkodliwości, to moment nalotu mszyc na uprawę.

Mszyca szakłakowo-ziemniaczana (Aphis nasturtii Kalt)

Jaja tych mszyc zimują na krzewach, gdzie tworzą ko-
lonie i skąd przenoszą się na uprawy. Na nich rozwija się 
partenogenetycznie kilka pokoleń. Jesienią uskrzydlone 
osobniki powracają na zimowiska, gdzie samice jajorod-
ne składają jaja zimujące.

Objawy żerowania: Wiosną i latem na dolnej stro-
nie liści można zauważyć liczne kolonie mszyc. Liście są 
skurczone, skędzierzawione, brzegami zwinięte w dół. 
Rośliny źle rośną, a nawet zasychają. 

Ochrona polega na: niszczeniu chwastów, przestrzeganiu izolacji przestrzennej od upraw 
ziemniaka, buraka, sadów brzoskwiniowych i zakrzewień, stosowaniu zbilansowanego nawoże-
nia, zwłaszcza azotem. Próg ekonomicznej szkodliwości, to moment nalotu mszyc na uprawę.
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Wciornastek zbożowy (Haplothrips aculeatus Fab.)

Zimują larwy lub owady dorosłe w wierzchniej war-
stwie gleby, u podstawy resztek traw i zbóż. Na wiosnę 
larwy kończą rozwój. Owady dorosłe pojawiają się na 
początku fazy kłoszenia zbóż ozimych. Wówczas mogą 
atakować również rośliny gryki. 

Objawy żerowania: Larwy i osobniki dorosłe wysy-
sają soki z łodyg, kwiatów i zawiązujących się orzeszków.  
W wyniku ich żerowania tworzą się srebrzystobiałe 
plamki, powstałe na skutek wypełnienia powietrzem wy-
ssanych miejsc. Po czasie tkanka w tym miejscu brunatnieje i zasycha, co prowadzi do osłabie-
nia rośliny i zwiększenia jej podatności na choroby. Intensywne żerowanie może prowadzić do 
deformacji liści, niewykłaszania się kwiatostanów. Żerowanie na miękkich orzeszkach prowadzi 
do zmniejszenia ich masy lub zupełnego ich nie wykształcenia. Pogorszona jest także właści-
wość wypiekowa mąki gryczanej. W miejscu żerowania wciornastka widoczne są też czarne 
punkciki – odchody. 

Ochrona polega na: wczesnym wykonaniu podorywki po żniwach, aby utrudnić zimowanie 
wciornastków. Na miedzach i w rowach przydrożnych należy często wykaszać trawy, gdyż na 
nich rozwija się wiele gatunków wciornastków. Należy zwalczać chwasty jednoliścienne. Progu 
ekonomicznej szkodliwości nie określono.

Śmietka kiełkówka 
(Delia florilega Zett. = Hylemyia florilega Zett.)

Formą zimującą są bobówki w glebie. Wylot muchó-
wek ma miejsce na przełomie kwietnia i maja. Samice 
składają jaja (do 90 szt.) do gleby w pobliżu nasion bądź 
kiełków roślin. Larwy wgryzają się i żerują w młodych 
roślinach, uszkadzając głównie liścienie. Po przepo-
czwarczeniu w glebie na głębokości 2-4 cm, na przełomie 
czerwca i lipca pojawia się drugie pokolenie. Są polifaga-
mi żerującymi na wielu różnych gatunkach roślin. 

Objawy żerowania: Występuje powszechnie, czasem w dużym nasileniu, szczególnie na bar-
dziej wilgotnych glebach, świeżo przyoranych lub po nawiezieniu obornikiem. Uszkodzone na-
siona nie kiełkują lub kiełek po krótkim czasie zamiera. Liście zaatakowanych roślin usychają, 
a wierzchołki wzrostu są zniekształcone i zamierają. Straty mogą potęgować niekorzystne dla 
rozwoju roślin warunki agrometeorologiczne. 

Ochrona polega na: prawidłowym przygotowaniu gleby przed siewem i ograniczeniu za-
chwaszczenia. Należy dokładnie przyorać obornik i resztki pożniwne oraz prowadzić prawi-
dłowy płodozmian. Niekorzystnym przedplonem są uprawy bobowate i kapustowate. Siew 
powinien być wczesny i ze zwiększoną norma wysiewu. Progu ekonomicznej szkodliwości nie 
określono.
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Pędraki:
Chrabąszcz kasztanowiec (Melolontha hippocastani F.)
Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha L.)
Guniak czerwczyk (Amphimallon solstitiale L)
Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola L.)

Dorosłe owady chrabąszczy i ogrodnicy niszczylistki wy-
chodzą z gleby wiosną w końcu kwietnia i maju, a guniaka 
czerwczyka od połowy czerwca i gromadzą się na drzewach 
liściastych. Chrabąszcze żerują wieczorami. Po kopula-
cji samice wkopują się do gleby na głębokość 15-20 cm, 
wybierając glebę lekką, odsłoniętą, dobrze nagrzaną, o umiarkowanej wilgotności. Samice skła-
dają kupkami około 50 jaj. Następnie owady dorosłe giną. Po 4-6 tygodniach wylęgają się z jaj 
pędraki. Rozwój larw trwa od 2 do 4 lat w zależności od gatunku (u guniaka czerwczyka 2-3). 
W tym okresie odżywiają się podziemnymi częściami roślin. Najbardziej żarłoczne są w drugim 
i trzecim roku życia. W czwartym roku osiągają długość około 50 mm i żerują do czerwca, po 
czym przepoczwarczają się w głębszych warstwach gleby. W sierpniu przeobrażają się w owady 
dorosłe, jednak pozostają w glebie do wiosny. 

Objawy żerowania: Objawem żeru pędraków jest silne przerzedzenie wschodów, a nieco 
później więdnięcie rozwijających się roślin, które dają się łatwo wyjąć z ziemi. 

Ochrona polega na: stosowaniu głębokiego spulchniania gleby przed zimą lub orki zimowej. 
Zabiegi uprawowe powodują wydobywanie pędraków na powierzchnię, gdzie giną od uszko-
dzeń, przesuszenia bądź są zjadane przez drapieżniki. Należy unikać uprawy po ugorach i upra-
wach wieloletnich oraz w ich pobliżu i stosować prawidłowy płodozmian. Stosować izolację 
przestrzenną od zakrzewień i zadrzewień. Progu ekonomicznej szkodliwości nie określono.

Drutowce:
Osiewnik ciemny (Agriotes obscurus L.)
Osiewnik obrzeżek (Agriotes ustulatus Schall.)
Osiewnik rolowiec (Agriotes lineatus L.)
Osiewnik skibowiec (Agriotes sputator L.)
Nieskor rdzawoplamy (Athous haemorrhoidalis F.)
Zaciosek kruszcowy (Corymbites aeneus L.)

Rozwój jednego pokolenia trwa w zależności od 
gatunku do 5 lat. Z jaj złożonych przez samice do gle-
by wylęgają się larwy, które cały swój rozwój odbywają  
w glebie, odżywiając się podziemnymi częściami różnych roślin. Po kilku latach przepoczwar-
czają się przed jesienią, a chrząszcze wychodzą na powierzchnię wiosną.

Objawy żerowania: Larwy sprężykowatych są groźne w uprawie wielu roślin. Rośliny dają się 
łatwo wyjąć z gleby, ponieważ tuż pod powierzchnią są podcięte. Zachwaszczone tereny, szcze-
gólnie perzem, są silnie opanowywane przez te szkodniki.

Ochrona polega na: stosowaniu prawidłowej agrotechniki (podorywka, orka, talerzowanie, 
bronowanie), właściwym płodozmianie, wczesnym siewie o zwiększonej normie. Należy unikać 
uprawy po wieloletnich ugorach, łąkach, nieużytkach lub w ich bliskim sąsiedztwie oraz ograni-
czać zachwaszczenie. Należy stosować izolację od zadrzewień i zakrzewień. 
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Rolnice:
Rolnica czopówka (Agrotis exclamationis L.)
Rolnica gwoździówka (Agrotis ipsilon Hufn.)
Rolnica panewka (Agrotis c-nigrum L.)
Rolnica pszenicówka (Euxoa tritici L.)
Rolnica tasiemka (Agrotis pronuba L.)
Rolnica zbożówka (Agrotis segetum Schiff.)

Zimują gąsienice w glebie na niewielkiej głębokości. Wiosną przepoczwarczają się, a wylot mo-
tyli zaczyna się w lecie. Samice składają jaja na roślinach zielnych przy powierzchni gleby. Po około 
10 dniach wylęgają się gąsienice, które początkowo przebywają na roślinach, a po trzecim linieniu 
kryją się w glebie i nocą wychodzą na żer. Po dorośnięciu część z nich przepoczwarcza się w glebie, 
dając początek drugiej generacji, inne zimują. Na wschodzie i północy rolnica zbożówka ma jedno 
pokolenie, a na zachodzie i południu często dwa pokolenia.

Objawy żerowania: Ich żer obserwuje się w lecie i jesienią. Początkowo gąsienice wygryzają 
niewielkie otwory lub fragmenty liści. Starsze larwy mogą żerować na korzeniach. Nocą wycho-
dzą na powierzchnię, uszkadzając nadziemne części roślin, siewki mogą być też wciągane pod 
ziemię. Młode rośliny wyglądają jak podcięte. Zwykle dochodzi do placowego wypadania roślin 
lub uszkodzenia ograniczone są do brzeżnej części pola. 

Ochrona polega na: zaorywaniu odłogów, stosowaniu podorywki i głębokiej orki jesiennej, 
zwalczaniu chwastów na polach i w ich pobliżu, stosowaniu wczesnego i gęstszego siewu oraz 
zwiększeniu nawożenie azotem. Progu ekonomicznej szkodliwości nie określono.

Problem mogą także stwarzać gryzonie (myszy, nornice) oraz ptaki żerujące na świeżych zasiewach 
lub dojrzałych nasionach, a także zwierzyna łowna – głównie jelenie. Zwierzęta te mogą przygryzać 
rośliny na różnej wysokości, a także tratować je w wyniku chodzenia i tworzenia legowisk. W przypad-
ku szacowania strat na plantacji spowodowanych przez zwierzynę łowną informujemy, że jeleń zjada 
kilkanaście kilogramów pokarmu, a sarna 1,5-2,5 kg na dobę. Natomiast zapotrzebowanie dobowe 
łosia na pokarm roślinny wynosi 25-50 kg. Sarna odżywia się tylko świeżym i soczystym pokarmem, 
natomiast jeleń, łoś i daniel trawią również pokarm suchy i zdrewniały. Dziki nie tylko zjadają rośliny, 
ale także tworzą w niej przejścia, legowiska oraz ryją ziemię w poszukiwaniu kłączy, korzeni i różnych 
organizmów zwierzęcych zasiedlających glebę.

Dlatego w miarę możliwości należy uprawiać grykę w oddaleniu od miejsc ostojowych (lasów, 
bagien, trzcinowisk). Ważne są także zabiegi uprawowe niszczące szkodniki glebowe (gryzonie polne, 
rolnice, drutowce, pędraki i inne), które są przysmakiem dzika. W razie dużego zagrożenia zaleca się 
metody ochrony mechanicznej i chemicznej o różnych sposobach działania. Metoda mechaniczna 
polega na stosowaniu urządzeń blokujących dostęp do plantacji, np. płoty, siatki i ogrodzenia, pa-
stuchy elektryczne lub przez wprowadzanie bodźców powodujących u zwierząt odruch lękowy, np. 
urządzenia akustyczne – armatki gazowe, sznury z ładunkami hukowymi, urządzenia elektroniczne 
emitujące flesze świetlne lub uwalniające różne zapachy. W metodzie chemicznej są do wyboru środki 
syntetyczne lub naturalne substancje o działaniu repelentnym lub wabiącym, a także środki biotech-
niczne, np. olej rybi lub piasek kwarcowy.
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KIEDY PODJĄĆ DECYZJĘ O ZWALCZANIU CHORÓB

W trakcie wegetacji konieczne jest prowadzenie na plantacji lustracji. Do monitorowania obecno-
ści szkodników mogą służyć żółte naczynia, tablice lepowe lub czerpakowanie, a w przypadku szkod-
ników glebowych przesiewanie gleby.

ZASADY I TERMINY OBSERWACJI SZKODNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA GRYCE:

Zmieniki: obecność imago i stadiów larwalnych na wszystkich organach wegetatywnych od 
wzrost upędu do kwitnienia (BBCH 30-69). 

Mszyce: obecność kolonii na wszystkich organach wegetatywnych, żółte naczynia od wzrostu 
pędu do kwitnienia (BBCH 30-69).

Skoczki: obecność imago i stadiów larwalnych na wszystkich organach wegetatywnych od 
wzrostu pędu do kwitnienia (BBCH 30-69).

Wciornastki: lustracja pod kątem obecności jaj lub stadiów larwalnych od tworzenia kwiatosta-
nu do kwitnienia (BBCH 51-69). 

Szkodniki glebowe: lustracja pod kątem uszkodzeń korzeni, zarodków, liścieni (łysiny w zasie-
wach), przesiewanie gleby – dołki 25 × 25 cm, głębokość 30 cm od kiełkowania do rozwoju liści 
(BBCH 00-13).

AGROTECHNICZNE METODY OCHRONY PRZED CHOROBAMI

Podstawowym i jedynym działaniem w ochronie gryki przed szkodnikami są zabiegi agrotechnicz-
ne. Prawidłowa agrotechnika i dobre zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe wpływa na dobrą 
kondycję roślin w początkowych fazach wzrostu, wówczas gdy są wyjątkowo wrażliwe na atak ze stro-
ny szkodników. Ważne jest także zwalczanie chwastów, które stanowią bazę pokarmową szkodników.

Prawidłowa uprawa przedsiewna i pożniwna wpływa na ograniczenie zagrożenia ze strony szkod-
ników, zwłaszcza glebowych, których stadia rozwojowe zimują w glebie. W ochronie zasiewów gry-
ki bardzo duże znaczenie ma stosowanie prawidłowego płodozmianu. Wiele szkodników zimuje  
w wierzchniej warstwie gleby lub pozostawionych resztkach roślinnych. Dlatego w przypadku mo-
nokultur, szkodniki po przezimowaniu mają ułatwiony dostęp do pokarmu. Z tego samego względu 
zaleca się stosowanie izolacji przestrzennej, także od roślin żywicielskich szkodników wielożernych, 
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gdyż pozwala ona wydłużyć przelot niektórych szkodników. Ograniczać szkodniki na plantacji można 
także na etapie wysiewania nasion.

AGROTECHNICZNE METODY OGRANICZANIA SZKODNIKÓW GRYKI

Zmieniki: właściwy płodozmian, izolacja przestrzenna, ograniczanie zachwaszczenia.

Mszyce: wczesny siew, zrównoważone nawożenie, izolacja przestrzenna od upraw ziemniaka  
i zbóż, ograniczanie zachwaszczenia.

Skoczki: wczesny siew, zrównoważone nawożenie, izolacja przestrzenna od upraw ziemniaka  
i zbóż, ograniczanie zachwaszczenia.

Wciornastki: właściwy płodozmian, głęboka orka jesienna.

Rolnice: prawidłowy płodozmian, podorywki, talerzowanie, głęboka orka jesienna, wczesny 
siew i zwiększenie normy wysiewu nasion, ograniczanie zachwaszczenia.

Pędraki: prawidłowy płodozmian, podorywki, talerzowanie, głęboka orka jesienna, wczesny 
siew i zwiększenie normy wysiewu nasion, ograniczanie zachwaszczenia.

Drutowce: prawidłowy płodozmian, podorywki, talerzowanie, głęboka orka jesienna, wczesny 
siew i zwiększenie normy wysiewu nasion, ograniczanie zachwaszczenia.

Śmietki: wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, ograniczanie zachwaszczenia, dokładne 
przyorywanie obornika.

Gryzonie: podorywki, talerzowanie, głęboka orka jesienna, wczesny siew i zwiększenie normy 
wysiewu nasion.

Ptaki i zwierzyna łowna: zwiększenie normy wysiewu nasion, odstraszanie.

W sprzyjających warunkach pogodowych szybsza początkowa wegetacja roślin pozwala wyprze-
dzić okres największego zagrożenia ze strony szkodników, szczególnie stwarzających zagrożenie dla 
wschodów. Dlatego ważne jest, aby siew był szybki, tak jak na to pozwalają warunku atmosferyczne.

Ważna jest także norma wysiewu i wynikająca z tego obsada roślin. Zbyt gęsty siew ułatwia szkod-
nikom rozprzestrzenianie się, natomiast rzadka obsada roślin zwiększa ryzyko zachwaszczenia gatun-
kami, na których rozwijają się szkodniki, np. mszyce.

Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół pożniwnych zabiegów uprawowych, aby dokładnie 
rozdrobnić resztki pożniwne, gdyż są one miejscem zimowania niektórych szkodników, a także ogra-
niczyć ilość nasion chwastów, zwłaszcza wieloletnich.

Uprawa pożniwna powinna być zakończona głęboką orką jesienną, która ma działanie fitosani-
tarne, ponieważ gruba warstwa gleby przykrywa zimujące stadia szkodników, nasiona chwastów  
i zarodniki grzybów. Natomiast wydobywa na powierzchnię gleby te, które znajdują się głębiej, wysta-
wiając je na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas tego zabiegu niszczone są 
mechanicznie szkodniki glebowe.
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CHEMICZNE OGRANICZANIE CHORÓB

Rośliny gryki są wrażliwe na stosowanie środków ochrony roślin. Aktualnie nie ma zarejestrowa-
nych żadnych preparatów do stosowania w uprawie gryki, a wszelkie próby ich stosowania „na własną 
rękę” mogą przynieść niepożądane skutki.

Rys. 1. Występowanie szkodników w okresie wegetacji gryki

01-09                  10-19                         20-49                      50-59                                           60-67                             69-72                         73-89    

PTAKI

MSZYCE

SZKODNIKI GLEBOWE

ŚMIETKA KIEŁKÓWKA

WCIORNASTKI

ZMIENIKI

SKOCZKI

00. Suche orzeszki (ziarno)
01. Początek pęcznienia orzeszków
03. Koniec pęcznienia, orzeszek nabrzmiały
05. Korzeń zarodkowy wydostaje się z orzeszka
06. Wzrost korzenia i tworzenie włośników
07. Hypokotyl z liścieniami (kiełek) przebija łupinę orzeszka
08. Kiełek dosięga powierzchni gleby; widoczne wybrzuszenie
09. Kiełek przebija się na powierzchnię gleby (faza pękniecia)
Główna faza rozwojowa 1: Rozwój liści na głównym pędzie
10. Liścienie całkowicie rozwinięte
11. Faza 1 liścia
12. Faza 2 liścia

13. Faza 3 liścia
1... Fazy trwają aż do...
19. Faza 9 lub więcej liści i brak pędów bocznych
Główna faza rozwojowa 2: Rozwój pędów bocznych (rozgałęzień)
20. Początek rozwoju pędów bocznych
22. 2 pędy boczne
23. 3 pędy boczne
29. Faza 9 lub więcej pędów bocznych
Główna faza rozwojowa 3: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego
30. Początek wzrostu pędu
31. Faza 1. międzywęźla
32. Faza 2. międzywęźla
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33. Faza 3. międzywęźla
3... Fazy trwają aż do ...
39. Widocznych 9 lub więcej międzywęźli
Główna faza rozwojowa 5: Rozwój kwiatostanu (pąkowanie)
50. Początek wyrastania pąków kwiatowych z kątów liści
51. Widoczne pąki kwiatostanowe w kątach liści
55. Widoczne pierwsze, pojedyncze kwiaty (ciągle zamknięte)
59. Widoczne pierwsze płatki kwiatowe
Główna faza rozwojowa 6: Kwitnienie (główny pęd)
60. Otwarte pierwsze kwiaty
61. Początek kwitnienia: 10% otwartych kwiatów
63. 30% otwartych kwiatów
65. Pełnia kwitnienia: 50% otwartych kwiatów, pierwsze płatki mogą 
opadać
67. Końcowa faza kwitnienia: większość płatków opada i zasycha
69. Koniec kwitnienia: widoczne zawiązki owoców
Główna faza rozwojowa 7: Rozwój nasion (orzeszków)
71. Początek rozwoju nasion (orzeszków)

73. 30% orzeszków osiągnęło ostateczną wielkość
75. 50% owoców osiągnęło ostateczną wielkość
77. 70% owoców osiągnęło ostateczną wielkość
Główna faza rozwojowa 8: Dojrzewanie orzeszków
80. Początek dojrzewania i brunatnienia orzeszków
85. Zaawansowana faza dojrzewania i przebarwiania orzeszków
89. Pełna dojrzałość orzeszków
Główna faza rozwojowa 9: Starzenie roślin i okres spoczynku nasion
91. Początek odbarwiania liści
93. Początek opadania liści
95. 50% liści opadniętych
97. Koniec opadania liści, rośliny zamierają
98. Początek okresu spoczynku
W tym systemie kodowym zapis poszczególnych faz rozwoju rozdzie-
lony myślnikiem
opisuje ciągłość trwania poszczególnych faz, np. 51-61 opisuje trwanie 
fazy rozwoju pąków kwiatowych i początku kwitnienia.


