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W latach 2010–2011 w Stacji Badawczej Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (ČZU 

Praha w Červeném Újezdu) założono i przeprowadzono małopoletkowe doświadczenie polowe  
z makiem siewnym odmiany Major. Istotą doświadczenia było określenie, na podstawie obserwacji 
roślin uprawianych jako atraktanty, optymalnego terminu dolistnego stosowania insektycydu 
przeciwko tuszelowi makowcowi. Skuteczność poszczególnych wariantów aplikacji insektycydu 
została oceniona na podstawie liczby obserwowanych wżerów larw na korzeniach maku. Po oprysku 
insektycydowym nastąpiło istotne obniżenie liczby uszkodzeń korzeni przez larwy. Dodatkowe 
zastosowanie ochrony insektycydowej przeciwko tuszelowi makowcowi z użyciem metod 
sygnalizacyjnych umożliwi w najbliższej perspektywie ich wykorzystanie w nowoczesnej technologii 
uprawy maku siewnego.  

Key words:  plant attractants, oilseed poppy, pest management, signalization, poppy root 
weevil  

In the years 2010 and 2011 small-plot trials with oilseed poppy, variety Major, were established 
and evaluated at the research station FAPPZ CULS Červený Újezd (district Prague – West). The aim 
of these trials was to determine the time of the poppy root weevil (Stenocarus ruficornis Stephens) 
attack on poppy-plants cultivated as attractants, and then to find out a suitable time of foliar 
insecticide applications against this phytophagous insect. The effectiveness of individual variants and 
individual insecticides was evaluated by counting of the number of larvae eating hales on poppy 
roots. There was a significant reduction of the larvae induced damages on the roots after the targeted 
foliar insecticide applications. Additional treatment with insecticides against the poppy root weevil 
can be used prospectively in the poppy cultivation technology when using these signalization 
methods.  
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Wstęp 

W Republice Czeskiej jednym z głównych szkodników maku siewnego jest 
tuszel makowiec Stenocarus ruficornis. Forma dorosła tego szkodnika zimuje  
w glebie, skąd wiosną migruje na wschodzące rośliny maku, które następnie 
uszkadza podczas intensywnego żerowania. Samice składają jaja do tkanek sta-
nowiących spodnią część blaszek liściowych w bezpośredniej bliskości szyjki 
korzeniowej. Larwy po krótkim żerowaniu w tkance parenchymatycznej liści 
powracają do gleby, gdzie kończą swój rozwój na korzeniach maku. W glebie 
następuje przepoczwarczenie, a następnie po żerowaniu na roślinach nowe poko-
lenie chrząszczy migruje w połowie października do kryjówek zimowych. W ciągu 
roku rozwija się jedno pokolenie tuszela makowca (Stanev 1960).  

Największe szkody powoduje żerowanie chrząszczy na roślinach w okresie od 
fazy wschodów do fazy 4–5 liścia (Schreier 1998). Pod wpływem uszkodzeń 
dochodzi często do całkowitego zniszczenia lub silnego uszkodzenia i osłabienia 
roślin maku. Po ośmiu dniach żerowania chrząszcze kopulują, po czym samice 
składają jaja. Obecnie ochrona insektycydowa nie jest skuteczna w walce z tym 
szkodnikiem.  

Jedną z największych trudności w prawidłowej ochronie maku siewnego jest 
określenie optymalnego terminu wykonania zabiegu insektycydowego oraz dobór 
odpowiedniego preparatu. Do chwili obecnej progi ekonomicznej szkodliwości  
w odniesieniu do tuszela makowca w uprawach maku siewnego nie są jedno-
znacznie określone. Jednak dzięki niektórym biologicznym właściwościom roślin  
o charakterze atraktantów możliwe jest prognozowanie przybliżonego terminu 
nalotu chrząszczy na plantację.  

Nalot chrząszczy tuszela makowca na plantację maku rozpoczyna się, według 
Vašáka (2010), przy dobowej temperaturze przekraczającej 14°C lub odpowiednio 
w przedziale 10–17°C (Cagáň 2010). Taka temperatura ma miejsce najczęściej  
w drugiej połowie kwietnia, kiedy mak w początkowej fazie rozwojowej jest 
najbardziej wrażliwy na żerowanie osobników dorosłych. Obserwacje te potwierdził 
w swoich doświadczeniach także Schreier (1998). Kiedy maksymalna temperatura 
powietrza przez cztery kolejne dni przekroczyła 14°C, na plantacjach maku poja-
wiły się dorosłe osobniki tuszela. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że planując 
termin stosowania insektycydu nie można się opierać tylko i wyłącznie na tej 
przesłance.  

Celem prowadzonych badań było sprawdzenie działania insektycydu Cyper-
kill 25 EC (cypermetryna) oraz nowych metod sygnalizacyjnych, określających 
zagrożenie występowania tuszela makowca w uprawach form ozimych i jarych 
maku siewnego.  
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Materiał i metodyka  

W latach 2010–2011 w stacji badawczej Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego 
w Pradze zlokalizowanej w Červeném Újezdu (rejon zachodnia Praga) założono 
doświadczenie polowe z makiem siewnym. W latach 2010–2011 zastosowano 
przeciwko tuszelowi insektycyd Cyperkill 25 EC w ilości 0,1 l·ha-1 (tab. 1). 
Zaletami tego preparatu są: bardzo niska cena, krótki czas zalegania w glebie oraz 
silny efekt „knock-down”. W 2010 roku do badań użyto niezaprawiony materiał 
siewny maku odmiany Major, natomiast w 2011 roku doświadczenie rozszerzono  
o nasiona zaprawione (Cruiser OSR w ilości 25 l·t-1).  

Eksperyment przeprowadzono w czterech powtórzeniach. Powierzchnia po-
jedynczego poletka do siewu wynosiła 15,0 m2, a do zbioru 11,875 m2. Siew 
przeprowadzono w następujących terminach: 26.03.2010 r. i 30.03.2011 r., w ilości 
1,6 kg·ha-1. Natomiast zbiór maku przeprowadzono po uzyskaniu dojrzałości pełnej 
w terminie 20.08.2010 r. i 30.08.2011 r.  

Rośliny maku siewnego były oceniane 15 czerwca 2010 i 2011 r. (odpo-
wiednio w fazach BBCH 55 i BBCH 53). Z każdego poletka w ściśle określonym  
miejscu pobierano po pięć roślin w rzędzie. Na korzeniach maku liczono uszko-
dzenia spowodowane żerowaniem larw tuszela makowca oraz oznaczono plon 
nasion po zbiorach.  

Na rysunku 1 pokazano maksymalne dobowe temperatury powietrza.  
Zaproponowano nowe metody sygnalizacji nalotu szkodników na plantację 

maku. Pierwszą z nich był model tzw. pułapki ziemnej, czyli miski z otworem  
w wieczku, którego spodnia część jest pokryta niewysychającym klejem CHEM-
STOP. Wewnątrz pułapki znajduje się zasadzony mak ozimy lub podkiełkowany 
mak jary. Pułapkę umieszcza się w łanie roślin, pomiędzy I a II powtórzeniem  
(2 pułapki) i pomiędzy III a IV powtórzeniem (2 pułapki). Po trzech dniach określa 
się liczebność złapanych szkodników. Jako pierwsze są liczone chrząszcze przy-
lepione do niewysychającego kleju, a następnie pozostałe, które wpadły do wnętrza 
pułapki. Drugą metodą była obserwacja uszkodzeń powstałych podczas żerowania 
dorosłych owadów na spodnich częściach liści maku ozimego. Poletka doświad-
czalne z makiem jarym zostały otoczone obsiewami formy ozimej, która jest jedną 
z najlepszych roślinnych atraktantów dla dorosłego osobnika. Potwierdzają to 
badania Otálora-Luna i in. (2009) oraz Szendrei i in. (2009), którzy uważają, że 
wielu przedstawicieli z rodziny ryjkowcowatych jest zwabianych na plantacje 
zapachem roślin gospodarza.  

Opisane powyżej metody sygnalizacyjne posłużyły do wyznaczenia tzw.  
dnia D (pierwszy dzień największego nalotu tuszela na łan maku). Od tego terminu 
(20.04.2010 r. i 19.04.2011 r.), w ścisłych czasowych przedziałach, stosowano 
insektycyd zgodnie ze schematem doświadczenia (tab. 1).  
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Rys. 1. Okres wysokiej aktywności tuszela makowca oraz dzień D na tle wykresu dobowych zmian 
temperatury powietrza w latach 2010 (A) i 2011 (B) — Period of the high activity of poppy seed 
weevil and the day D on the background of air temperature graph in the years 2010 (A) and 2011 (B).  
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Tabela 1  
Terminy stosowania insektycydu Cyperkill 25 EC w latach 2010–2011 — Time of insecticide 
Cyperkill 25 EC applications in the years 2010–2011  

Kombinacje badawcze  
Research variants 

Lata badań — Years of experiment 
2010 2011 

Kontrola – bez ochrony insektycydowej  
Control – without pest management  – – 

Dzień D + 3 dni — Day D + 3 days 23.04. 22.04. 
Dzień D + 9 dni — Day D + 9 days 29.04. 28.04. 
Dzień D + 18 dni — Day D + 18 days 08.05. 07.05. 
Dzień D + 24 dni — Day D + 24 days – 13.05. 
Dzień D + 9 dni + 18 dni — Day D + 9 days +18 days 29.04.+8.05. 28.04.+7.05. 

 

Wyniki i dyskusja  

W roku 2010 po 16 kwietnia stwierdzono w zasiewach maku ozimego bardzo 
liczne pojawienie się tuszela makowca (rys. 1). Obserwacje te potwierdzają wcześ-
niejsze wyniki uzyskane przez Vašáka i in. (2010). W 2011 roku, szczególnie po 
15 kwietnia, wyższa temperatura powietrza przyczyniła się do zmniejszenia inten-
sywności nalotu szkodników (rys. 1). Zaobserwowano również mniejsze uszko-
dzenie powierzchni liści roślin maku ozimego (30%) niż w roku 2010 (40%).  

Rok 2010 odznaczał się dużym nalotem szkodników, który nastąpił bez-
pośrednio po trzydniowym okresie ocieplenia. Najwyższą efektywnością ochrony 
charakteryzował się wariant aplikacji D+9 i D+9+18, czyli 8 dni po stwierdzeniu 
nalotu tuszela na plantację (tj. przed składaniem jaj przez samicę). W 2011 roku  
w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia także zaobserwowano zwiększone 
pojawianie się szkodników. Oprysk nalistny przeprowadzony w terminie D+18, 
D+24 (niezaprawione nasiona), D+3, D+18, D+24 (zaprawione nasiona) znacznie 
obniżył stopień uszkodzeń korzeni maku spowodowanych przez tuszela makowca 
w porównaniu do pozostałych kombinacji. Na zaprawionym materiale siewnym 
maku stwierdzono mniejszą liczbę uszkodzeń korzeni niż w przypadku niezapra-
wionego materiału (tab. 2). Wyniki te są zgodne z wynikami uzyskanymi przez 
Rotrekl (2006) i Vašáka (2010).  

Termin stosowania insektycydów nie wpłynął istotnie na wysokość plono-
wania – nie stwierdzono istotnych różnic w plonowaniu. Zaobserwowano jednak 
wzrost plonowania po zastosowaniu insektycydu Cyperkill 25 EC w kombinacjach 
krótko po nalocie szkodników. W 2010 roku w terminie D+3 oraz D+9 zaobser-
wowano wzrost plonowania maku o 7% w porównaniu do kontroli (1,34 t∙ha-1),  
a w przypadku kombinacji D+18 spadek plonowania o 10%. W 2011 roku opryski 
w terminach D+3 i D+9 na nasionach niezaprawionych zwiększyły plony maku 

http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=pest+management
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odpowiednio o 1 i 4%. Natomiast z nasion zaprawionych uzyskano wyższe plony 
w każdym terminie stosowania insektycydu w porównaniu do kontroli (tab. 3). 
Badania te potwierdziły wyniki uzyskane przez Cihlář i in. (2007) i Rotrekl (2006).  
 

Tabela 2  
Uszkodzenia korzeni przez larwy tuszela makowca [%] po stosowaniu insektycydu 
Cyperkill 25 EC w różnych terminach — Root damage by larvae of poppy root weevil [%] 
after aplication insecticide Cyperkill 25 EC in different terms  

Kombinacje badawcze  
Variations of research 

2010  
niezaprawione 

nasiona  
untreated seed 

2011  
niezaprawione 

nasiona  
untreated seed 

2011  
zaprawione 

nasiona  
treated seed 

Kontrola – bez ochrony insektycydowej  
Control – none pest management  2,1 ± 0,26 a 7,3 ± 0,69 a 5,5 ± 1,03 a 

Dzień D + 3 dni — Day D + 3 days 1,1 ± 0,16 b 5,1 ± 0,60 b 2,7 ± 0,34 bc 
Dzień D + 9 dni — Day D + 9 days 0,7 ± 0,18 bc 3,3 ± 0,45 c 3,8 ± 0,44 b 
Dzień D + 18 dni — Day D + 18 days 2,0 ± 0,44 a 2,4 ± 0,39 c 2,2 ± 0,47 bc 
Dzień D + 24 dni — Day D + 24 days – 2,5 ± 0,36 c  1,9 ± 0,35 c 
Dzień D + 9 dni + 18 dni  
Day D + 9 days +18 days 0,2 ± 0,09c 3,3 ± 0,44 c  – 

NIR0,05 — LSD0.05 0,71 1,43 1,64 

NIR/LSD – najmniejsza istotna różnica — least significant difference  
a, b, c – grupy jednorodne (α = 0,05) — homogeneous groups  

Tabela 3  
Wpływ poszczególnych kombinacji badawczych na plonowanie maku siewnego 
Influence of individual variations of insecticide application on the yield of oilseed poppy  

Kombinacje badawcze  
Variations of research 

2010  
niezaprawione 

nasiona  
untreated seed  

2011  
niezaprawione 

nasiona  
untreated seed 

2011 
zaprawione 

nasiona  
treated seed 

plon  
yield  

[t∙ha-1] 

indeks  
index  
[%] 

plon  
yield  

[t∙ha-1] 

indeks  
index  
[%] 

plon  
yield  

[t∙ha-1] 

indeks  
index  
[%] 

Kontrola – bez ochrony insektycydowej  
Control – none pest management 1,34 100 1,91 100 1,93 100 

Dzień D + 3 dni — Day D + 3 days 1,43 107 1,93 101 2,10 109 
Dzień D + 9 dni — Day D + 9 days 1,43 107 1,98 104 2,17 112 
Dzień D + 18 dni — Day D + 18 days 1,2   90 1,85   97 2,07 107 
Dzień D + 24 dni — Day D + 24 days – – 1,88   98 2,07 107 
Dzień D + 9 dni + 18 dni  
Day D + 9 days +18 days 1,36 102 1,92 101 – – 

NIR0,05 — LSD0.05 r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. 

r.n. – różnica nieistotna — non significant difference  
NIR/LSD – najmniejsza istotna różnica — least significant difference  

http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=pest+management
http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=pest+management
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Podsumowanie  

Na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń ścisłych i obserwacji prak-
tycznych można stwierdzić, że obserwacje nalotu tuszela makowca należy 
prowadzić po ociepleniu od połowy kwietnia (temperatura 14°C i cieplej). Do syg-
nalizacji pojawiania się szkodników możliwe jest wykorzystanie roślin maku 
ozimego wysianego jesienią w bezpośrednim sąsiedztwie zakładanej w kolejnym 
roku plantacji maku jarego lub użycie pułapek ziemnych z makiem. Rośliną 
wskaźnikową dla potwierdzenia występowania tuszela makowca może być mak 
polny. W przypadku stwierdzenia obecności osobników dorosłych należy zachować 
zwiększoną uwagę i na bieżąco śledzić intensywność pojawiania się szkodnika.  
Po stwierdzeniu dwóch lub więcej osobników dorosłych w pułapce ziemnej lub 
intensywnego żerowania na spodnich częściach blaszek liściowych roślin wskaź-
nikowych zaleca się odczekać 5–8 dni, a następnie wykonać oprysk insektycydem. 
Oprysk wystarczy przeprowadzić jakimkolwiek pyretroidem z dostatecznym 
efektem „knock-down”. Ważne jest, aby przeprowadzić zabieg w okresie, gdy na 
plantację maku naleciało maksymalnie dużo osobników dorosłych, a jednocześnie 
w terminie przed pierwszym składaniem jaj przez samice. Zalecenie to jest wiążące 
w latach bez katastrofalnie intensywnego pojawiania się tuszela makowca.  
W przypadku bardzo silnego nalotu szkodników (sygnalizowanego silnymi uszko-
dzeniami roślin, wschodzący mak „znika”) zaleca się przeprowadzić natychmiast 
zabieg insektycydowy.  

Wysiew zaprawionego materiału siewnego maku przyczynia się do zwięk-
szenia plonu nasion i jednocześnie zmniejsza uszkodzenia systemu korzeniowego 
roślin w porównaniu do wysiewu materiału niezaprawionego.  

 
Badania dofinansowane w ramach projektu naukowego CIGA (21160/ 1313/3108) Biologizace 
systému ochrany máku setého (Papaver somniferum L.) proti plísni makové (Peronospora 
arborescens (Berk.) de Bary) a krytonosci kořenovému (Stenocarus ruficornis (Stephens).  
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