
Zwalczanie szkodników magazynowych 

Magazyny w których przechowujemy ziarno powinny być wolne od szkodników 

magazynowych. Szacuje się że w Polsce straty ziarna powodowane przez szkodniki 

magazynowe wynoszą około 0,5 mln ton rocznie. Szkodniki magazynowe nie tylko niszczą 

surowce, na których żerują, ale powodują pogorszenie ich jakości. Zboże zanieczyszczone w 

wyniku żerowania ma zmieniony smak, oraz może być zagrożeniem dla zdrowia człowieka. 

Szkody powodowane przez szkodniki w magazynach zbóż to: 

• ubytek masy na skutek zżerania,  

• obniżenie jakości surowców przez nagryzanie, uszkadzanie powierzchni i 

umożliwianie zakażenia wtórnego,  

• zanieczyszczanie odchodami, wylinkami, kokonami i martwymi osobnikami,  

• podnoszenie temperatury i wilgotności surowca, przez co jest możliwy rozwój 

mikroflory i działalność enzymów,  

• roznoszenie bakterii chorobotwórczych,  

• niszczenie opakowań i urządzeń magazynowych.  

Walka ze szkodnikami jest trudna z wielu powodów. Są one trudne do wykrycia, 

charakteryzują się wielką żywotnością i szybkością rozmnażania oraz łatwo przystosowują się 
do nowych warunków i uodporniają na wiele środków trujących lub hamujących rozwój. Poza 

tym zastosowanie wielu skutecznych środków jest niemożliwe ze względu na ich szkodliwe 

oddziaływanie na zdrowie człowieka. 

Skuteczne zwalczanie szkodników powinno obejmować następujące działania:  

• uniemożliwienie dostępu szkodników do ziarna;  

• stała kontrola;  

• przestrzeganie czystości ziarna i magazynu;  

• metody fizyczne i mechaniczne;  

• zwalczanie chemiczne.  

Działania zapobiegawcze 

Szczelność obiektów magazynowych jest podstawowym warunkiem zapobiegania 

obecności w nich szkodników. Jeżeli magazyn ma postać budynku, powinien mieć szczelne 

drzwi i okna. Okna otwierane powinny być wyposażone w siatkę zatrzymującą owady. 

Istniejące szczeliny w ścianach należy zlikwidować. Ściany i sufity powinny być gładkie. Nie 

należy stosować porowatych materiałów konstrukcyjnych. Palety z workami lub inne 

przedmioty powinny być ustawione co najmniej 0,5 m od ścian. Ułatwi to monitoring 

szkodników. 

Przed składowaniem ziarna obiekty magazynowe powinny być posprzątane. Należy 

wykryć wszystkie miejsca, w których gromadzą się odpadki, stare ziarno, brud i inne 

nieczystości. Ich obecność w pomieszczeniu stanowi poważne ryzyko skażenia, gdyż resztki 

ulegają rozkładowi lub na nich rozwijają się mikroorganizmy i szkodniki. Ściany, sufit i 

podłogę należy dokładnie oczyścić usuwając resztki ziaren zbóż, nasion i innych produktów, 

a także śmieci, zmiotki, pajęczynę i kurz. Magazynowane produkty mogą zostać 



zanieczyszczone ciałami obcymi, a resztki starego zboża mogą wabić szkodniki z zewnątrz. 

Zbędne odpadki należy spalić na zewnątrz magazynu lub zakopać na głębokość 30-40 cm po 

uprzednim zalaniu 20% roztworem wapna chlorowanego. Po oczyszczeniu podłóg, okien, 

ścian i sufitów oraz po wyskrobaniu zanieczyszczeń z różnych szczelin i pęknięć należy 

wszelkie szpary zaszpachlować zaprawą murarską lub kitem okiennym. 

Plac przed budynkiem magazynowym powinien być utwardzony betonem. Jego 

ukształtowanie powinno zapewniać odpływ wody opadowej od magazynu. Betonowa 

nawierzchnia dobrze nadaje się do dokładnego sprzątania i mycia. Utwardzenie placu 

betonową kostką nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż często na takim placu zamieszkują 
mrówki, które mogą przedostać się do wnętrza magazynu. Nie należy ustawiać dużych 

przedmiotów przy ścianach, lecz zachować odstęp dla celów czyszczenia. 

Po sezonie należy dokładnie oczyścić kombajn zbożowy. Wszystkie dostępne 

powierzchnie w układzie omłotowym kombajnu, w jego komorze sitowej, w wytrząsaczach i 

w zbiorniku ziarna dokładnie oczyścić z ziarna, pośladu i pyłu, aby w tych miejscach nie 

stwarzać warunków do rozwoju szkodników magazynowych. Mogą one przedostać się do 

świeżego ziarna i zanieczyścić magazyn. 

Wykrywanie szkodników magazynowych 

Monitoring jest podstawowym elementem systemu zwalczania szkodników 

magazynowych bowiem na podstawie zebranych informacji można zaplanować odpowiednie 

zabiegi. Jeżeli podczas sprawdzania pomieszczeń zostaną znalezione owady dorosłe lub ich 

stadia rozwojowe, koniecznie należy oznaczyć ich gatunek. Ważne jest również wykrycie 

dróg przedostawania się szkodników do budynku lub produktu (np. nieszczelne drzwi lub 

okna, szczeliny w ścianach).  

W pustych magazynach wykrycie szkodników jest dość łatwe, bowiem w trakcie 

sprawdzania można je zauważyć na podłodze, ścianach lub elementach konstrukcyjnych 

magazynu. Do wykrywania motyli magazynowych można stosować pułapki feromonowe. Są 
to zwykle pojemniki z plastiku, pudełka z kartonu lub paski i taśmy z powierzchnią klejącą. 
Wykorzystywany w nich feromon dołączany jest w formie tzw. dyspensera (emitera) lub 

zawarty w warstwie klejącej pułapki. Ze względu, iż motyle magazynowe nie latają zbyt 

wysoko, pułapki takie umieszcza się w magazynie na wysokości do około 2 m od podłogi lub 

powierzchni pryzmy. Zgodnie z zaleceniami producenta, co jakiś czas wymienia się całą 
pułapkę na nową lub tylko dyspenser feromonowy, czy papierowy element klejący (tzw. 

wkład lepowy). Zwykle feromon wymienia się nie rzadziej niż co 3 miesiące. Jedną pułapkę 
przypada zwykle na 100 m
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 lub na 600 m
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. Szczegóły podane są w instrukcji dołączonej do 

każdej pułapki. Okresowo według wskazań producenta, należy sprawdzać zawartość pułapek. 

Pułapki chwytne stosowane w pustych magazynach do wykrywania chrząszczy 

magazynowych to niewielkie pojemniki z plastiku o płaskim dnie i perforowanym wieczku, 

lub pudełka z kartonu z powierzchnią klejącą, do których wkłada się specjalny dyspenser 

feromonowy lub atraktant pokarmowy. Pułapki takie umieszcza się na podłodze, parapetach i 

innych powierzchniach płaskich w magazynie co 4–5 metrów. Kontroluje się je okresowo np. 

raz w tygodniu. Pułapki z warstwą klejącą można kontrolować rzadziej, ponieważ przyklejone 

szkodniki nie mogą się z nich wydostać. W pułapkach z plastiku, przez otworki w wieczkach 

wpadają do wnętrza larwy i imago chrząszczy, a śliska wewnętrzna powierzchnia 

uniemożliwia im zwykle ucieczkę. Do wykrywania chrząszczy magazynowych 



przemieszczających się w pryzmie ziarna, w tym także dorosłych osobników wołków, stosuje 

się pułapki chwytne w  postaci długich rurek o perforowanych ściankach lub pojemników o 

lejkowatym kształcie i perforowanym wieczku. Pułapki takie rozmieszcza się w pryzmie 

ziarna w magazynach płaskich i silosowych zazwyczaj krzyżowo co kilka metrów, na różnej 

głębokości. Przez otworki w ściankach i wieczku wpadają do ich wnętrza szkodniki, a 

wewnętrzna śliska powierzchnia uniemożliwia im wydostanie się. Pułapki takie kontroluje się 
okresowo. 

W dużych magazynach należy pobierać próbki partii ziarna w celu sprawdzenia, czy 

są wolne od szkodników. Wykrywanie szkodników zasiedlających zmagazynowane ziarno 

zbóż można zlecić zewnętrznym podmiotom lub wykonać to we własnym zakresie. Próby 

muszą być reprezentatywne dla całej zgromadzonej masy i dlatego pobiera się je z wielu 

miejsc. Należy je także pobrać z miejsc o zwiększonej wilgotności i wyczuwalnie 

cieplejszych. Próby przesiewa się na sicie o oczkach nieco mniejszych niż ziarniaki. W 

przesiewie identyfikuje się szkodniki żywe i martwe, osobniki dorosłe jak i larwy, fragmenty 

ich ciał, wylinek, przędzy, kokonów. Pozostałe na sicie ziarniaki dokładnie ogląda się 
sprawdzając, czy nie mają wygryzień i otworków mogących świadczących o żerowaniu 

szkodników. Pomocna w obserwacji jest lupa o dużym powiększaniu lub mikroskop. Taką 
metodą można wykryć większość chrząszczy magazynowych. Ze względu na mikroskopijnej 

wielkości ciała roztoczy przesiew należy oglądać pod dużym powiększeniem i najlepiej na 

ciemnym arkuszu papieru, na którym lepiej widoczne są mlecznobiałe ciała tych pajęczaków. 

Obecność roztoczy można stwierdzić także pośrednio. Przy bardzo dużej liczebnie populacji 

ziarno od wydzielin produkowanych przez roztocze nabiera specyficznego zapachu 

wyczuwalnego po wejściu do magazynu.  

Ważne jest również regularne odczytywanie temperatury ziarna w magazynie (1–2 

razy w tygodniu). Pomiaru dokonuje się za pomocą termometrów umieszczonych w 

plastikowej rurce wciśniętej w ziarno. Wysoka temperatura (zazwyczaj powyżej 30°C) 

wskazuje, że w tym miejscu występuje znaczna aktywność szkodników, prawdopodobnie 

rozkruszków. 

O obecności gryzoni (szczury, myszy) w magazynie świadczą odchody znajdujące się 
na podłodze lub na powierzchni ziarna, wygryzienia w drewnianych elementach magazynu 

albo otwory w podłodze. W handlu dostępne są specjalne lampy UV, pozwalające na 

stwierdzenie obecności gryzoni po śladach pozostawianego przez nie moczu. 

Chemiczne zwalczanie szkodników magazynowych 

Zwalczanie szkodników metodą chemiczną jest konieczne, jeśli po wykonaniu 

podstawowych zabiegów higienicznych w magazynie lub silosie stwierdzimy występowanie 

pojedynczych szkodników, np. wołków, trojszyków, czy mklików. Do zwalczania możemy 

użyć środki o działaniu kontaktowym lub gazowym.  

Środki chemiczne nanosimy poprzez opryskiwanie lub zamgławianie chronionych 

powierzchni. Do tego celu stosujemy opryskiwacze ręczne, spalinowe albo specjalne 

zamgławiacze. Zabieg powinien być wykonany dokładnie, tak aby wszystkie powierzchnie 

zostały pokryte. Czynności należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją-etykietą wybranego 

preparatu. Gdy magazyn jest silnie zaatakowany przez szkodniki, wówczas należy 

opryskiwać nie tylko jego sufit, ściany i podłogi, ale także zewnętrzne ściany budynku i 



podłoże przylegające fundamentu budynku z zewnątrz, gdyż z tych miejsc szkodniki mogą 
przedostać się do wewnątrz. 

Do zwalczania szkodników magazynowych przeznaczony jest preparat Actellic 500 

EC. Zawiera 500 g w 1 litrze substancji aktywnej – pirymifos metylowy. Actellic 500 EC jest 

środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. 

Charakteryzuje się działaniem kontaktowym, żołądkowym i oddechowym  na szkodniki 

magazynowe. Ciecz roboczą Actellic 500 EC uzyskujemy po uzupełnieniu 1 litra środka do 

10 litrów wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór preparatu wystarcza na 1000 m
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powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Przed przystąpieniem do dezynsekcji należy szczelnie 

zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. Nie opryskiwać części maszyn, silników 

elektrycznych oraz nasłonecznionych powierzchni magazynów. Po zabiegu opryskiwania 

należy pomieszczenie pozostawić zamknięte co najmniej 4 godziny, po czym dobrze 

wywietrzyć. Obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i 

dokładnym wywietrzeniu. 

Do dezynsekcji pustych pomieszczeń można też zastosować preparat Actellic 20 FU 

metodą odymiania. Zawiera 22,5% substancji aktywnej – pirymifos metylowy. Przed 

wykonaniem zabiegu trzeba zamknąć wszystkie wywietrzniki i okna oraz uszczelnić 
pomieszczenie. Dla uzyskania najlepszej skuteczności podłogi i przylegające do niej części 

ścian opryskać wcześniej preparatem owadobójczym o działaniu kontaktowym, po czym 

wykonać odymianie. Jedna świeca dymna Actellic 20 FU wystarcza na 400-500 m
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pomieszczenia. Jeżeli wymagane jest użycie więcej niż jednej świecy, należy  je 

równomiernie rozmieścić w pomieszczeniu tak, aby po zapaleniu dym rozchodził się po 

całym obiekcie. Jeżeli podłoga jest drewniana, wtedy świece należy ustawić na podkładzie 

zabezpieczającym (cegła, dachówka, itp.). Zapalanie świec należy rozpocząć od najdalszego 

końca obiektu zbliżając się do wyjścia. Świecę wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, 

zerwać metalową folię i zapalić wystający zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie należy 

wyjmować zapalnika). W razie zapalenia się płomień trzeba zdmuchnąć. Zapalnik tli się 
około 10 sekund zanim nastąpi wydzielanie się preparatu. Po zapaleniu wszystkich świec 

należy szybko opuścić odymiany obiekt i zamknąć go na okres 24 godzin. Przed ponownym 

przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt co najmniej 3 godziny. Metoda odymiania pustych 

magazynów za pomocą świec Actellic 20 FU ma szereg zalet, wśród których najpierw należy 

wymienić użycie mniejszej ilości substancji owadobójczej niż przy zabiegu opryskiwania. 

Dym penetruje każdy zakamarek, gdzie niszczy szkodniki biegające i latające, przez co 

zwiększa skuteczność zabiegu. Świece są proste i łatwe w użyciu. Metoda odymiania jest 

skuteczna w każdym pomieszczeniu zamkniętym. Odymianie nie powoduje zwiększenia 

wilgotności w magazynie, a tym samym nie są stwarzane warunki do rozwoju grzybów 

pleśniowych. 

Puste magazyny i silosy zasiedlone przez szkodniki, a także magazynowane ziarno, 

poddaje się też gazowaniu, czyli fumigacji. Stosowane są środki ochrony roślin, które 

uwalniają bardzo trujący gaz (fosforowodór  PH3). Jest on trujący nie tylko dla szkodników 

ale także dla ludzi i zwierząt. Dlatego zabiegi fumigacji należy zlecić wyspecjalizowanej 

firmie zwalczającej szkodniki magazynowe, której pracownicy posiadają odpowiednie 

uprawnienia. Środki do gazowania zboża zabijają owady w takich warunkach, w jakich inne 

sposoby zwalczania są niemożliwe do zastosowania. Fosforowodór wnika w pryzmy ziarna 

na głębokość do 15 m, niszcząc jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe wszystkich 

szkodników magazynowych, zabija też szczury i myszy. Jego działanie polega na 

paraliżowaniu zwalczanego szkodnika. Okres karencji wynosi od 7 do 21 dni. Na wstęp do 



obiektu po przeprowadzeniu zabiegu zezwalają upoważnione służby, po określeniu stężenia 

fosforowodoru w powietrzu. Metoda ta jest nie tylko bardzo skuteczna ale i bezpieczna. 

Gazowane zboże pod żadnym względem nie ulega zmianom. Jego smak, kolor i właściwości 

mielenia są dokładnie takie jak przed przeprowadzonym zabiegiem.  

Po stwierdzeniu szkodników w ziarnie, we własnym zakresie można wykonać zabieg 

opryskiwania zarejestrowanymi do tego celu środkami kontaktowymi: Actellic 500 EC lub K-

Obiol 25 EC. Zabieg należy wykonać zgodnie z zapisami etykiety-instrukcji stosowania. 

Opryskiwać można tylko ziarno „w ruchu”, w trakcie jego przemieszczania np. w systemie 

transportowym magazynu. Nie wolno opryskiwać samej powierzchni pryzmy ziarna, bo 

prowadzi to do nadmiernego, miejscowego skażenia środkiem i nie likwiduje szkodników. 

W przypadku stosowania preparatu Actellic 500 EC zalecana dawka wynosi 8 ml 

środka w 0,75  - 1,0 litra wody na 1 tonę nasion. Opryskiwać ziarno podczas transportu na 

przenośniku taśmowym. 

 

K-Obiol 25 EC jest środkiem owadobójczym, przeznaczonym do zwalczania 

szkodników magazynowych w ziarnie. Zawiera 25g deltametryny w (związek z grupy 

pyretroidów) w 1 litrze preparatu. Posiada działanie kontaktowe i żołądkowe. Zwalcza 

szkodniki magazynowe: chrząszcze - wołek zbożowy, wołek ryżowy, trojszyk ulec, kapturnik 

zbożowiec, spichrzel surinamski oraz larwy - trojszyk ulec, skórek zbożowy. Stosuje się w 

dawce 10-20 ml/t w zależności od planowanego okresu przechowywania. 10 ml/t – 

zabezpiecza ziarno na około 6 miesięcy, 20 ml/t – zabezpiecza ziarno na około 12 miesięcy. 

Preparat najlepiej jest stosować prewencyjnie przed składowaniem ziarna, zabezpieczając je 

od szkodników. Środek stosować bezpośrednio na taśmociągu lub innym przenośniku, w 

czasie transportu ziarna na przyczepę, do silosu lub na pryzmę. Ciecz użytkową nanosić 
równomiernie na transportowane ziarno. Konieczne jest bardzo dokładne dawkowanie środka, 

zwłaszcza w przypadku ziarna konsumpcyjnego. Środek może być stosowany podczas całego 

okresu magazynowania ziarna. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej 

dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ilość wody potrzebnej do przygotowania cieczy roboczej 

zależy od wydatku opryskiwacza i ilości transportowanego ziarna na przenośniku w jednostce 

czasu. W przypadku zabezpieczania małych ilości ziarna, niezbędną ilość preparatu 10 ml lub 

20 ml rozpuścić w 0,5 do 1,5 l wody na 1 tonę zabezpieczanego ziarna. 

Wszystkie zabiegi chemicznego zwalczania szkodników można zlecić 
wyspecjalizowanym firmom DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja), które oprócz 

zabiegu opryskiwania mogą wykonać (jako uprawnione) także gazowanie preparatami 

fosforowodorowymi, szczególnie w przypadku stwierdzenia wołków, które tylko taki zabieg 

skutecznie zwalcza. Adresy firm wykonujących usługi zwalczania można uzyskać między 

innymi: w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w Polskim 

Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji oraz w Ośrodkach 

Doradztwa Rolniczego.  

Zwalczając gryzonie w magazynie z ziarnem zbóż należy unikać stosowania środków 

gryzoniobójczych w bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy ziarna, aby nie doprowadzić do jej 

zanieczyszczenia preparatem. Najlepiej wewnątrz magazynów stosować pułapki. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż w zapełnionym magazynie gryzonie mają pod dostatkiem pokarmu, 

skuteczność pułapek może być zmniejszona. 

 


