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Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik
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Kolejny z chowaczy zaczyna zagrażać plantacjom rzepaku. Jak
wygląda chowacz podobnik i kiedy należy go zwalczać?
W czasie wzrostu roślin do żółtych naczyń łapaliśmy chowacze brukwiaczki i czterozębne. Teraz
zagrożeniem dla łuszczyn staje się chowacz podobnik. Jest szczególnie groźny w połączeniu
z larwami pryszczarka kapustnika.
Chowacz podobnik to niewielki chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Na całym pancerzu ma włoski,
dzięki którym wydaje się, że jest szary. To, po czym najłatwiej go poznać to pionowe pasy wzdłuż
skrzydeł.
To, po czym najłatwiej go poznać to pionowe pasy wzdłuż skrzydeł.

Larwy są białe, o długości 4–5 mm i mają brązowe głowy.
Samice chowacza podobnika wygryzają otwory z zawiązanych łuszczynach i składają po jednym
jaju – po kilku dniach wylęgają się larwy, które żywią się zawiązanymi nasionkami rzepaku.
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Łuszczyny, w których żerowały larwy chowacza podobnika są słabsze, wcześniej schną,
a nasiona się osypują. Jeśli uda się je częściowo zebrać – są gorszej jakości.
Zabieg zwalczający chowacza wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków
kwiatowych.
Izabela Kik, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Pozostawione przez larwy otwory są idealnym miejscem do składania jaj przez pryszczarka
kapustnika. Larwy pryszczarka także żerują w łuszczynach rzepaku.
– Uszkodzone łuszczyny porażane są przez szarą pleśń i czerń krzyżowych – mówi Izabela
Kik, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. – Zabieg zwalczający chowacza
wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Kiedy należy wykonać taki zabieg? – Najodpowiedniejszy moment to ten, gdy na plantacji w trakcie
kwitnienia rzepaku znajdujemy:
w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie
w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach
Jak prawidłowo wykonać zabieg na płatka – o tym jutro.
Przeczytaj również:
1. Rzepak: gdzie już pora na zabiegi na opadający płatek?
2. Wielkopolska: rzepaki cierpią z powodu suszy
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