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Alert: pora wyłożyć kruszynka
Autor: Beata Kozłowska
Data: 20 czerwca 2016

Walka z omacnicą prosowianką w kukurydzy właśnie się
rozpoczyna. Już czas aby wyłożyć biopreparat z kruszynkiem. Gdzie
powinno się to już zrobić?
Pierwsze, jeszcze nieliczne, motyle omacnicy zaczęły loty tydzień temu. Teraz czas rozpocząć walkę
ze szkodnikiem.
– Z moich obserwacji wynika, że pierwsze samice rozpoczęły loty 9 czerwca – mówi prof. Paweł
Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Poznaniu. – Teraz jest pora, by rozpocząć pierwszy etap walki z omacnicą.
W tym celu należy wyłożyć biopreparat z kruszynkiem.
Kruszynek to błonkówka z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu
motyli. Jest więc naturalnym wrogiem omacnicy.
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Kruszynek to błonkówka z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli.
Jest więc naturalnym wrogiem omacnicy. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: Michal5245)

– Zasada jest taka, że najpierw wykładamy kruszynka tam, gdzie jest najcieplej – wyjaśnia prof.
Bereś. – Oznacza to, że w tej chwili jest pora by wyłożyć kruszynka na Podkarpaciu
i w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. W chłodniejszych regionach biopreparaty
z kruszynkiem trzeba będzie wyłożyć za kilka dni.
Wszystko dzieje się więc zgodnie ze zwyczajowymi terminami. Jak bowiem podaje Instytut Ochrony
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, zazwyczaj to od II dekady czerwca samice
omacnicy rozpoczynają składanie jaj.
Jaja są układane w złoża najczęściej na dolnej powierzchni blaszek liści, w ich środkowej części tuż
przy nerwie głównym. Najwięcej złóż jaj stwierdza się w środkowych piętrach roślin pomiędzy
liśćmi 5 a 7 licząc od dołu rośliny. Maksimum składania jaj przypada pod koniec I oraz w II
dekadzie lipca, natomiast ostatnie złoża obserwuje się w I lub II połowie sierpnia. W lata suche
i upalne składanie jaj może zakończyć się już pod koniec lipca lub w pierwszych dniach sierpnia. Po
5–10 dniach z jaj wylęgają się gąsienice. Proces ten rozpoczyna się od III dekady czerwca lub
I dekady lipca i trwa aż do końca sierpnia.
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