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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział w Mielcu informuje, że na plantacjach kapusty 

stwierdzono występowanie gąsienic bielinka kapustnika. 

Występują 2 pokolenia szkodnika. Larwy pierwszego pokolenia rozwijają się na chwastach, drugie pokolenie żeruje na 

warzywach kapustnych, w tym również na kapuście głowiastej. Pod koniec  lipca i na początku sierpnia młode gąsienice 

żerują gromadnie zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po całej roślinie szkieletując liście lub powodując 

gołożery. 

Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika. Zaleca się 

przeprowadzenie zabiegów zwalczających gąsienice bielinka po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej 

szkodliwości, który wynosi 3-4 złoża jaj lub 10 gąsienic na 10 roślinach. Ograniczyć występowanie bielinka kapustnika 

można także poprzez regularne usuwanie chwastów z rodziny kapustowatych. 
 

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie gąsienic bielinka rzepnika. 

Gatunek ma w ciągu roku 2 pokolenia, jednak największe znaczenie gospodarcze ma drugie pokolenie, które 

zasiedla warzywa kapustne, w tym kapustę głowiastą. Na liściach zewnętrznych szkodnik żeruje na dolnej 

stronie, a wewnątrz główki pomiędzy liśćmi. Wnętrze główek jest uszkodzone i zanieczyszczone odchodami.  

Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.  Zabiegi 

zwalczania zaleca się rozpocząć natychmiast po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, 

którym jest wystąpienie 1-3 gąsienic na 10 roślinach w okresie zawiązywania główek.  

Szkodnik może zasiedlać rośliny przez cały okres wegetacji, dlatego kilka razy w sezonie może wystąpić 

konieczność jego zwalczania. Ograniczyć występowanie bielinka rzepnika można także poprzez regularne usuwanie 

chwastów z rodziny kapustowatych. 

 

 
UWAGA: 
 Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, 
agrotechnicznych i hodowlanych. 
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 

 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w 
tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na 
obszarze objętym zabiegiem. 

 Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. 

 Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez 
osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez 
nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. 

 
 

Kierownik Oddziału w Mielcu 
               Tomasz Chrabąszcz 

 
 

 

mailto:o-mielec@piorin.gov.pl

