
Zwalczanie mszyc w zbożach 

Wszystkie gatunki zbóż zasiedlane są przez mszyce.  

Zwykle w zbożach występują: 
• Mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi), 

• Mszyca zbożowa (Sitobion avenae), 

• Mszyca różano-zbożowa (Metopolophium dirhodum). 

Mszyca czeremchowo-zbożowa jest najczęściej występującym gatunkiem mszyc w uprawach 

zbóż. 
Mszyce dwudomowe opanowują także inne rośliny np. czeremchę – (mszyca czeremchowo-

zbożowa), różę – (mszyca różano-zbożowa). 

Występowanie mszyc na zbożach jest przyczyną powstawania dwóch rodzajów szkód.  

Szkody bezpośrednie to: wysysanie soków, a w konsekwencji np. bielenie kłosów, obniżkę 
plonu. Mechaniczne uszkodzenie tkanki roślinnej i spadź wydzielana przez mszyce ułatwiają 
zakażenie roślin zbóż przez grzyby chorobotwórcze. 

Szkody pośrednie to: przenoszenie wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) – choroby 

pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Nie ma możliwości bezpośredniego ich zwalczania 

chorób wirusowych po zakażeniu roślin. 

Mszyce czeremchowo-zbożowe i mszyce zbożowe stanowią wektory kompleksu wirusów 

powodujących BYDV na oziminach. 

Mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi) jest najliczniej i najpowszechniej  

występującym gatunkiem mszyc w zbóżach ozimych. Na przestrzeni lat jej biologia uległa 

poważnym zmianom. Gatunek przestał migrować na swojego zimowego gospodarza – 

czeremchę. Obecnie, jego jesienną inwazją zagrożone są wszystkie uprawy zbóż ozimych, na 

których już nie tylko żeruje, ale i zimuje. 

Monitoring obecności mszyc powinno się rozpocząć na młodych oziminach już jesienią. 
Wschodzące oziminy są wyjątkowo wrażliwe na uszkodzenia spowodowane żerowaniem 

mszyc. Należy jednak pamiętać, że mszyce w zbożach zwalcza się dopiero, gdy ich 

liczebność na 100 losowo wybranych roślinach przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. 

U mszycy czeremchowo-zbożowej wynosi on 5 owadów na 1 źdźbło (tabela 1). 

BYDV stanowi angielski skrót wirusa, którego pełna nazwa brzmi Barley Yellow Dwarf 

Virus, czyli żółta karłowatość jęczmienia. Choroba ta jest stosunkowo nowym zagrożeniem w 

uprawie ozimin w Polsce. BYDV w skali światowej, od lat siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku, jest uważana za najgroźniejszą i powodującą największe straty ekonomiczne chorobę 
zbóż. Żółta karłowatość jęczmienia jest groźna dla wszystkich gatunków zbóż, a w 

szczególności dla jęczmienia. Do jej objawów należy zahamowanie wzrostu liści oraz 

powstawanie ich przebarwień, których barwa zależy od gatunku rośliny gospodarza. W 

przypadku jęczmienia ten kolor będzie intensywnie żółtym natomiast na pszenicy bladożółte z 

zabarwieniem różowym, a na owsie są czerwono-purpurowe. Liście porażonych roślin 

wykazują przebarwienia rozszerzające się od szczytów do podstawy. Objawy zwykle są 
widoczne w ogniskach rozrzuconych przypadkowo na całej uprawie. Zarażenie roślin we 

wczesnym okresie powoduje zahamowanie ich wzrostu. BYDV dla ozimin jest szczególnie 

groźne podczas długich i ciepłych jesieni. Później siane zboża ozime są mniej porażane niż 
siane wcześniej, natomiast wcześniej wysiane zboża jare są mniej porażane niż siane później. 



Aby wirus BYDV mógł skutecznie zainfekować zboże musi być spełnione kilka warunków. 

Wirusy muszą przejść cały cykl rozwojowy w przewodzie pokarmowym mszycy. 

Zainfekowane mszyce do końca swojego życia będą jego wektorem. Poza tym mszyce mogą 
przekazać je roślinom tylko w wypadku dłuższego żerowania. Wirusy mogą być przenoszone 

przez mszyce przez cały ich okres żerowania na zbożach, jednak zakażenia jesienne są dla 

roślin znacznie groźniejsze. Spowodowane jest to znacznie dłuższym okresem infekcji zbóż i 
możliwym wzrostem koncentracji wirusów w tkankach roślinnych. Zainfekowane rośliny 

stanowią źródło zakażeń wtórnych. 

Przyczyną wzrostu częstotliwości i intensywności występowania mszyc w zbożach są 
zmieniające się warunki klimatyczne oraz ocieplenie klimatu. Znaczne podwyższenie się 
temperatur spowodowało zmiany rozwojowe mszyc czeremchowo-zbożowych. Oprócz 

rozwoju pełnego mszyce czeremchowo-zbożowe zaczęły przechodzić rozwój niepełny i stały 

się dzieworodne, czyli uzyskały możliwość rozmnażania bez udziału samców. Gatunek ten 

przy rozwoju niepełnym potrzebuje jedynie pokarmu pochodzącego od roślin 

jednoliściennych. Z tego powodu mszyce w okresie żniw zmuszone są do przelotu na 

kukurydzę oraz dziko rosnące trawy. Pobrane z tych roślin substancje pokarmowe mogą stać 
się wirusami. 

Występowaniu wirusów sprzyjają:  

• ciężkie gleby, 

• podatne odmiany, 

• wczesny wysiew i długa, łagodna jesień, 
• długo utrzymująca się chłodna pogoda wiosną sprzyja nasileniu się objawów i szkód, 

szybkie ocieplenie ogranicza wielkość uszkodzeń. 

W celu skutecznego zwalczania mszyc należy stosować zarówno metody niechemiczne, jak i 

chemiczne. Jak wiadomo, zawsze lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć… zwłaszcza, że 

infekcji wirusowej u zbóż w żaden możliwy sposób nie da rady się zwalczyć. W pierwszym 

rzędzie najlepiej zastosować metody niechemiczne, do których należą m.in. usuwać rośliny na 

których mszyce mogą potencjalnie zimować (np. czeremchę), izolację przestrzenną od innych 

upraw zbóż oraz wybór odmian do uprawy odpornych na choroby. Zabiegi chemicznie 

zwalczające mszyce powinny być stosowanie wyłącznie po przekroczeniu przez nie granicy 

szkodliwości ekonomicznej. Ochrona zbóż ozimych jesienią musi być oparta o preparaty 

dostosowane do temperatury powietrza podczas oprysku. 

Należy pamiętać że: 

1. Chorym roślinom, porażonym przez wirusy nie pomogą opryski fungicydami. Jeżeli rośliny 

są zakażone przez wirus to porażonym roślinom nie pomoże również dolistne nawożenie 

mikroelementami, przez które niektórzy rolnicy próbują czasem ratować plantację. Jedynym 

właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie insektycydu w momencie pojawu mszyc (tabela 

2). 

2. Niektórzy rolnicy wykonują jesienne zabiegi w celu zwalczenia mszyc gdy tylko stwierdzą 
pojedyncze egzemplarze tych szkodników (niewielki koszt zabiegu w stosunku do 

potencjalnych strat). 



3. Dla mszyc, które występują jesienią nie są groźne przymrozki, albowiem na czas chłodów 

szkodniki te kryją się w pochwach liściowych i po ociepleniu uaktywniają się na nowo. Brak 

zwalczania mszyc jesienią może prowadzić do masowego pojawienia się roślin porażonych 

wirusem wiosną.  

Profilaktyczne działania ochrony zbóż przed wirusami: 

• dobór odmian odpornych na zasiedlanie przez mszyce, 

• zaprawianie nasion, 

• zrównoważone nawożenie azotowe, (stosowanie nawozów azotowych sprzyja 

rozwojowi mszyc), 

• poprawny płodozmian, 

• ochrona wrogów naturalnych mszyc, 

• izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych oraz kukurydzy, 

• usuwanie roślin będących drugimi żywicielami mszyc np.: czeremchy i chwasty, 

• koszenie traw na miedzach i brzegach pól, 

• wczesny siew zbóż jarych, późny siew ozimi. 

 

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości mszyc [ ]. 

Szkodniki Termin obserwacji Metoda obserwacj Próg szkodliwośc 

Mszyca 

czeremchowo 

-zbożowa 

Rhopalosiphum Padi 

L. 

 

Okres wiosenno-

letni:  

kłoszenie lub zaraz 

po  

wykłoszeniu 

 

Ustawianie żółtych naczyń na  

wysokości ok. 1,5 m 

wypełnionych wodą z  

detergentem lub aparatów  

ssących 

5 mszyc na kłosie ze  

100 losowo  

wybranych źdźbeł 

 

Mszyca 

czeremchowo 

-zbożowa 

Rhopalosiphum Padi 

L. 

 

Okres jesienny:  

już na kilkudniowych  

siewkach 

 

Nacinanie roślin przy szyjce 

korzeniowej. Należy wykopać z  

korzeniami w różnych punktach  

pola po 25 roślin (ogółem 100- 

150 roślin) i liczyć mszyce,  

zarówno osobniki dorosłe, jak i  

larwy 

Pojawienie się  
pierwszych mszyc 

w 

dolnych partiach  

roślin, szczególnie tuż  
przy powierzchni  

ziemi  

 

Mszyca zbożowa 

Sitobion avenae F.,  

mszyca różano- 

trawowa  

Metopolophium  

dirhodum 

Walk. 

 

Okres wiosenno-

letni:  

od fazy pełni 

kłoszenia  

do początku fazy  

dojrzałości mlecznej  

wszystkich gatunków  

zbóż 
 

Należy rośliny czerpakować (co  

najmniej 50 uderzeń czerpaka  

idąc po przekątnej pola) w  

spodziewanym terminie  

wystąpienia mszyc (od połowy  

maja). Czerpakowanie należy  

powtarzać co 3-4 dni, aż do  

stwierdzenia pierwszych  

mszyc. Dalsze obserwacje  

należy przeprowadzać  
bezpośrednio na kłosach. 

Ustawianie żółtych naczyń 
na wysokości ok. 1,5 m 

wypełnionych wodą z  

detergentem lub aparatów  

ssących. 

5 mszyc na kłosie ze  

100 losowo  

wybranych źdźbeł 

 

  

 



Tabela 2. Wykaz środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania mszyc w zbożach  

                (wg http://www.minrol.gov.pl/) * 

L.p. Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji 

czynnej 

Rodzaj 

preparatu 

Uprawa** 

1. 
Alstar 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jo  

2. 
Ammo Super 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jo 

3. 
Astep 225 FS 

imidachlopryd - 175 g, 

protiokonazol - 50 g 

Fungicyd, 

Insektycyd 

jo 

4. Cyperfor 100 EC cypermetryna - 100 g Insektycyd po 

5. Cyperkill Max 500 EC cypermetryna - 500 g Insektycyd pj, po 

6. 

Daskor 440 EC 

chloropiryfos metylowy 

- 400 g, cypermetryna - 

40 g 

Insektycyd 

jj, jo, pj, po, ż 

7. Deltagri deltametryna - 25 g Insektycyd po  

8. 
Fastac 100 EC 

alfa-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jj, po 

9. 
Fury 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jo 

10. 

Inazuma 130 WG 

acetamipryd - 100 g, 

lambda-cyhalotryna - 

30 g 

Insektycyd 

po 

11. 

Inpower 130 WG 

acetamipryd - 100 g, 

lambda-cyhalotryna - 

30 g 

Insektycyd 

po 

12. 
Minuet 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jo 

13. 

Nepal 130 WG 

acetamipryd - 100 g, 

lambda-cyhalotryna - 

30 g 

Insektycyd 

po 

14. 
Nuprid Max 222 FS 

imidachlopryd - 210 g, 

tebukonazol - 12g 

Fungicyd, 

Insektycyd 

jo, po 

15. Pirimor 500 WG pirymikarb - 500 g Insektycyd jj, pj, po 

16. 
Rage 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Fungicyd 

jo 

17. 
Sparrow 

lambda-cyhalotryna - 

100 g 
Insektycyd 

jj, jo, pj, po, pżj, 
pżo, żj, żo 

18. Sumicidin 050 EC esfenwalerat - 50 g Insektycyd po, pżo, żo 

19. Teppeki 50 WG flonikamid - 500 g Insektycyd po 

20. 
Titan 100 EW 

zeta-cypermetryna - 100 

g 
Insektycyd 

jo 

*Obecnie brak środków dopuszczonych do zwalczania mszyc w owsie. 

** jj – jęczmień jary, jo – jęczmień ozimy, pj – pszenica jara, po – pszenica ozima, pżj – 

pszenżyto jare, pżo – pszenżyto ozime, żj – żyto jare, żo – żyto ozime. 

 



  

Fot. 1. Objawy BYDV na jęczmieniu (https://polifoska.pl/) 

 

                                                               

Fot. 2. Objawy BYDV na pszenicy (http://luisettiseeds.co.nz/)  
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