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DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH 

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Warunki środowiskowe preferowane przez 

chrabąszcze  

Environmental conditions preferred by the cockchafers  

Wzmacnianie odporności gleb 

Enhancing resistance of soils 

Doglebowe stosowanie trocin sprzyja zasiedleniu przez 

mikroorganizmy, których metabolity wywołują efekt re-

pelentny, powodujący rozrzedzenie populacji pędraków. 

Badania na rzecz integrowanej metody ograniczania  

liczebności chrabąszczy Melolontha spp. 
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Metody biologiczne 

Biological methods 

 Z pędraków chrabąszczy wyhodowano 

dwa gatunki parazytoidów z rodziny Tachi-

nidae (Dexia rustica i Microphthalma euro-

pea), które porażały do 3% populacji. 

 

 

Klasyfikacja roślin pod względem ich wpływu na rozwój 

imagines (uporządkowano od najbardziej do naj-

mniej korzystnych): 

Metody agrotechniczne 

Agrotechnical methods 

Do ograniczania li-

czebności pędra-

ków zaleca się wy-

siew gorczycy sa-

repskiej (Brassica 

juncea), którą nale-

ży przyorać po za-

kończeniu kwitnie-

nia (Ryc. 1), najle-

piej gdy gleba jest 

wilgotna. 

Stadium pędraków (termin)

 gorczyca-1;   gorczyca-2;  ugór czarny;  darń
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efekt czasu: F=7,49   df=1,16   P=0,0146

efekt interakcji wariant x czas: F=5,83   df=3,16   P=0,0069

Rycina 1. Wpływ Brassica juncea przyoranej po 

(gorczyca-1) lub podczas (gorczyca-2) kwitnienia, ugo-

ru czarnego oraz zadarnienia na liczebność pędraków 

Melolontha spp. (Nadleśnictwo Świerczyna) 

Figure 1. Effect of Brassica juncea incorporated to the soil 

after (gorczyca-1) or at flowering (gorczyca-2), soil plowing 

and unplowing on the Melolontha spp. grub density (Forest 

District Świerczyna)  
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Rycina 2. Śmiertelność pędraków L3 hodowanych w gle-

bie zakażonej B. brongniartii 

Figure 2. Mortality of the L3 grubs in soil infected by B. bron-

gniartii 

Wstęp 

Introduction  

Chrabąszcze Melolontha spp. są najważniejszymi 

szkodnikami korzeni drzew leśnych. Ograniczenia 

w stosowaniu insektycydów sprawiły, że w IBL podjęto 

próbę opracowania integrowanej metody ochrony lasu 

w celu redukcji liczebności tych szkodników. Uzyskano 

następujące wyniki: 

Monitoring rójki chrabąszczy 

Monitoring of cockchafers swarming  

Do ustalenia terminu wykonania zabiegu 

ochronnego można stosować pułapki krzy-

żakowe IBL-5 z atraktantem Melolodor 

(produkcji Z.D. Chemipan).  

                                          Metoda chemiczna 

                                           Chemical method 

Wykonano badania rejestracyjne insektycydu Mospilan 

20 SP (20% acetamipryd) do zmniejszenia liczebności 

imagines chrabąszczy. Preparat stosuje się w dawce 0,4 

kg/ha w zabiegach lotniczych i naziemnych przy użyciu 

opryskiwaczy ciągnikowych ODW-1. 

 Badane szczepy 

grzyba Beauveria 

brongniartii wy-

dajniej infekują 

pędraki w gle-

bach o pH>6 

(Ryc. 2).  

 Badania wpływu związków botanicznych (Ryc. 3) na roz-

wój chrząszczy 

wykazały ich 

zwiększoną 

śmiertelność 

oraz zmniejszo-

ną płodność i in-

tensywność że-

rowania na dę-

bach opryska-

nych roztworem rutyny. 

Rycina 3. Intensywność żerowania chrząszczy M. melolon-

tha na liściach Quercus robur opryskanych związkami bo-

tanicznymi  

Figure 3. Intensity of M. melolontha beetle feeding on the Quer-

cus robur leaves sprayed with botanical compounds 

Liście dębu z drzewa opryskanego i nieopryskanego 

Mospilanem 20 SP 

Research to develop an integrated method of reducing populations of cockchafers Melolontha spp. 


