
MĄCZLIK WARZYWNY 
ZAGROŻENIEM DLA ZASIEWÓW ROŚLIN KAPUSTOWATYCH

MĄCZLIK WARZYWNY (Aleyrodes proletella L.) w przeciągu kilku ostatnich lat stał się poważnym proble-
mem nie tylko dla producentów warzyw, ale także upraw polowych rzepaku i gorczycy, które zalecane są także 
do uprawy jako poplon. Masowe pojawy tego szkodnika zagrażają uprawom na południu i wschodzie Polski. 
Poprzez zainfekowane uprawy poplonów oraz samosiewy tych roślin szkodniki atakują plantacje produkcyjne 
kapustowatych.

W warunkach Polski, w zależności od przebiegu pogody 
mączlik warzywny w sezonie wegetacyjnym, 

może rozwinąć 4 do 5 pokoleń.

Mączlik warzywny jest szkodnikiem należącym do rzędu pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera)  
i rodziny mączlikowatych (Aleyrodidae).

Opis szkodnika. Osobniki dorosłe mączlika warzywnego osiągają długość około 1,5 mm i rozpiętości skrzy-
deł około 3 mm. Ich głowa i tułów są ciemne, odwłok żółtawy i pokryty białym pudrem woskowym. Skrzydła 
przednie są z dwiema ciemniejszymi plamkami. Jaja mączlika warzywnego są owalne, początkowo jasnożółte, 
z upływem czasu brązowoczarne, układane w pionie lub w okręgu na dolnej stronie liści. Larwy są owalne. Ich 
pierwsze stadia są prawie przezroczyste, a kolejne białawe lub żółtawe. Puparium (czwarte stadium larwalne) 
przypominają rozpłaszczoną kopułę lub odwróconą miseczkę o barwie od białożółtawej do beżowej.

Rozwój szkodnika. Mączlik warzywny rozwija 4-5 pokoleń, a jedno pokolenie pojawia się w zależności od 
temperatury po 3-4 tygodniach. Zimują samice na dolnej stronie liści. Znoszą spadek temperatury nawet do 
–18°C. Wiosną, w maju, samice składają jaja i rozpoczyna się rozwój pierwszego pokolenia Samice składają 
jaja aż do września. Po 7-12 dniach wylęgają się larwy, które przechodzą 4 stadia rozwojowe. Rozwój poszcze-
gólnych stadiów larwalnych trwa około 10 dni. Czwarte stadium larwalne nie żeruje. Po osiągnięciu pełnych 
rozmiarów następuje przepoczwarczenie i wylot osobnika doskonałego. Mączlik warzywny prowadzi przede 
wszystkim osiadły tryb życia. Tylko osobniki doskonałe i pierwszego stadium larwalnego mają zdolność prze-
mieszczania się. 
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Objawy żerowania: Mączlik warzywny odżywia się sokiem transportowanym we floemie, do którego dostaje 
się za pomocą kłująco-ssącego aparatu gębowego żerując na dolnej stronie liści. W przypadku licznej populacji 
w okresie jesieni można obawiać się słabszego przygotowania rzepaku do zimowania oraz obniżenia wielkości 
i jakości plonu. Pośrednim, negatywnym skutkiem żerowania mączlika jest wydalanie tzw. rosy miodowej. Na 
rosie miodowej rozwijają się grzyby sadzakowe pokrywające powierzchnię rośliny czarnym nalotem. W wyni-
ku żerowania mączlika następuje ogładzanie rośliny, hamowanie fotosyntezy, obniżanie intensywności asymila-
cji dwutlenku węgla i zmniejszanie intensywności oddychania. To z kolei prowadzi do spadku wielkości plonu  
i znacznego obniżenia jego wartości handlowej. Może także przenosić wirusy. 

Zabiegi ochronne: Należy zachować izolację przestrzenną od innych roślin kapustowatych, w tym warzyw 
(np. jarmużu). Liczebność mączlika warzywnego redukuje także orka pożniwna niszcząca przede wszystkim 
osobniki w stadiach niedoskonałych, ograniczenie zachwaszczenia chwastami kapustowatymi i makowatymi 
oraz samosiewami rzepaku, zbilansowane nawożenie azotem oraz zaprawianie nasion. Progu ekonomicznej 
szkodliwości nie określono.

Mączlik warzywny jest gatunkiem ciepłolubnym, zatem zmiany klimatu wpłyną 
na poszerzanie jego zasięgu i wzrost szkodliwości. 

W celu zniszczenia mączlika warzywnego, pojawiającego się rzepaku i gorczycy, konieczny jest regularny 
monitoring wschodzących upraw oraz zachwaszczenia rzepakochwastami i chwastami kapustowatymi. Przy 
dużym natężeniu szkodnika warto rozważyć zwalczanie chemiczne w uprawach produkcyjnych rzepaku. 

Do zwalczania mączlika warzywnego w rzepaku ozimym można zastosować następujące preparaty:
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Preparat Dawka na ha

Inazuma 130 WG 0,25-0,3 kg

Inpower 130 WG 0,25-0,3 kg

Nepal 130 WG 0,25-0,3 kg


