
Wgryzka szczypiorka (Acrolepiospis assectella Zeller, 1839) 
 
1.  Systematyka 
 
Rząd - motyle (Lepidoptera) 
Rodzina - tantnisiowate (Plutellinae) 
 
2.    Biologia i opis gatunku 

Wgryzka szczypiorka w naszych warunkach klimatycznych występuje w trzech 

pokoleniach w ciągu sezonu wegetacyjnego. Dwa pierwsze zasiedlają cebulę konsumpcyjną z 

siewu wiosennego, trzecie zasiedla głównie cebulę ozimą uprawianą na zbiór wiosenny. 

Wszystkie trzy pokolenia spotyka się na cebuli nasiennej. Zimują osobniki dorosłe między 

zaschniętymi liśćmi w resztkach roślinnych, w naturalnych kryjówkach typu zbiorowiska 

zaschniętych roślin zielnych, krzewów itp., najczęściej w pobliżu zeszłorocznych plantacji. 

Wiosną gdy średnia temperatura dobowa osiągnie około 15oC samice pierwszego pokolenia 

rozpoczynają składanie pojedynczych jaj na szczypiorze. W zależności od rodzaju uprawy 

drugie i trzecie pokolenie może składać jaja na szczypiorze lub na pędach kwiatostanowych 

cebuli nasiennej. Wgryzka szczypiorka jest gatunkiem prowadzącym nocny tryb życia w 

związku z czym dorosłe osobniki są trudne do zauważenia. Larwy wylęgają się w przedziale 

czasu od około 9 do 15 dni. Na 1 do 2 dni przed wylęgiem w jaju widoczna jest ciemna 

główka larwy. Młode larwy po około 4 godzinach wgryzają się w tkankę liścia lub pędu i 

rozpoczynają żerowanie. Liczebność pierwszego pokolenia jest zazwyczaj niższa od drugiego 

i trzeciego. Okres rozwoju 1 pokolenia trwa około miesiąca. 

Morfologia, osobnik dorosły jest małym motylem, długości do 8 mm i rozpiętości skrzydeł 

do 12 mm. Pierwsza para skrzydeł jest szaro brunatna z jasnymi plamkami, druga ciemno 

szara obrzeżona tzw. "frędzlą". Gąsienica barwy kremowo zielonej z nielicznymi 

ciemniejszymi brodawkami i wyraźnie brązową głową dorasta do 10 mm długości. 

Poczwarka brunatna do 8 mm długości przytwierdzona do liścia lub kwiatostanu delikatnym 

siateczkowatym oprzędem. 

 
3.  Opis uszkodzeń rośliny 

Stadium uszkadzającym cebulę są larwy wgryzki szczypiorki. Po wylęgu z jaj larwy 

wgryzają się w miękisz liścia wygryzając w nim podłużne wąskie miny. Szerokość min 

wynosi do 3 - 4 milimetrów, a długość sięga od 0,5 do kilku centymetrów. W miarę wzrostu 

liścia skórka otaczająca minę pęka i tworzą się podłużne dziury. Na liściu uszkodzonym przez 

wgryzkę szczypiorkę widoczne są dziury i miny. Larwy pierwszego pokolenia najpierw 



uszkadzają liście szczypioru, następnie przemieszczają się na liście sercowe i pęd kwiatowy. 

Drugie i trzecie pokolenie uszkadza głównie spodnią stronę kwiatostanu wyjadając 

pojedyncze kwiaty. 
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4.  Metodyka wykonania obserwacji 

Wykrywanie szkodnika polega na dokładnym przeglądzie roślin co najmniej 1 raz w 

tygodniu. Przeglądu dokonuje się przechodząc wzdłuż pola z obu stron i po przekątnej, 

obejmując wzrokiem około dwumetrowy pas cebuli. W momencie zaobserwowania objawów 



należy zidentyfikować je. Przeglądanie roślin powinno się rozpocząć gdy szczypior osiągnie 

długość około 10 cm (skala BBCH 1/13-17). 

 
5.   Próg zagrożenia terminy zabiegów 

Progiem zagrożenia jest 6 do 10 larw na roślinie w fazie 3 do 5 liści dla pierwszego 

pokolenia na cebuli konsumpcyjnej i trzeciego pokolenia w przypadku uprawy cebuli ozimej. 

W przypadku cebuli nasiennej próg zagrożenia jest niższy i znalezienie kilku roślin z 

pojedynczymi minami na pędzie kwiatowym stanowi próg zagrożenia. Po stwierdzeniu 

obecności szkodnika należy wykonać od 2 do 3 zabiegów opryskiwania roślin w odstępach 14 

dni jednym z zalecanych do tego celu środków ochrony roślin. Zabieg należy wykonać 

dokładnie stosując się do zalecanych dawek i uwag odnośnie użycia zwilżacza 

 
6.  Ocena szkodliwości 

Ocenę szkodliwości należy prowadzić w sezonie wegetacyjnym gdy rośliny znajdują 

się w fazie wyraźnie widocznych 5 lub więcej liści (skala BBCH 1/15-19). Termin ten 

przypada, w zależności od odmiany i terminu siewu, w czerwcu. W ostatnich latach 

szkodliwość wgryzki szczypiorki na cebuli konsumpcyjnej uprawianej z siewu wiosennego 

jest niewielka. W związku z tym dla dokonania oceny należy wybrać losowo 400 roślin z 

różnych części pola, po 25 roślin rosnących w sąsiedztwie i przeprowadzić dokładną analizę 

licząc larwy i uszkodzone rośliny. 

Ocena stopnia uszkodzenia: 

- słaby: do 10% roślin z objawami uszkodzeń (1-3 uszkodzonych liści na roślinie); 

- średni: do 20% roślin z objawami uszkodzeń (3 - 5 uszkodzonych liści na roślinie); 

- silny; powyżej 20% roślin z objawami uszkodzeń (powyżej 5 liści na roślinie). 

 


