Rolnice – gąsienice sówkowatych
1.

Systematyka

Rząd – motyle (Lepidoptera)
Rodzina – sówkowate (Noctuidae)
Podrodzina – rolnice (Noctuinae)
Rolnice należą do szkodników wielożernych (glebowych) uszkadzających wiele
upraw oraz roślin dziko rosnących. W krajowych agrocenozach występuje ponad 60
gatunków rolnic. Na plantacjach warzyw największe szkody wyrządza kilka gatunków.
Dominantem jest rolnica zbożówka (Agrotis segetum Denis et Schiffermuller, 1775). Ponadto
powszechnie występują m.in.: rolnica czopówka (Agrotis exclamationis Linnaeus, 1758),
rolnica gwoździówka (A. ipsilon Hufnagel, 1766), rolnica panewka (Xestia (Amathes)
c-nigrum Linnaeus 1758).

2.

Biologia i opis gatunków
W zależności od gatunku, rolnice występują w jednym bądź dwóch pokoleniach.

Zimują w stadium gąsienicy, w ziemi do głębokości 25 cm. Wyjątkiem jest rolnica
gwoździówka, która może zimować w stadium gąsienicy lub motyla, w różnych kryjówkach:
m.in. pod korą, w ściółce. Na wiosnę, gdy temperatura otoczenia przekracza +10oC, rolnice
uaktywniają się żerując na różnych częściach roślin, po czym w ziemi przechodzą w stadium
poczwarki. Motyle pojawiają się pod koniec maja i w czerwcu. Samice latają o zmierzchu i w
nocy, składając od 400 do 2000 jaj w ciągu życia. Są one składane głównie u podstawy roślin
lub na dolnej stronie liści, zazwyczaj na chwastach rosnących w międzyrzędziach roślin
uprawnych. Okres inkubacji trwa od 5 do 17 dni. Wylęgające się młode gąsienice
rozpoczynają żerowanie na częściach nadziemnych roślin. Starsze gąsienice (po 3 wylinkach),
częściej żerują na podziemnych częściach roślin. Cykl rozwojowy rolnic trwa cały rok. W
ciągu sezonu wegetacyjnego obserwuje się dwa szczytowe okresy ich występowania: w
czerwcu, a potem w sierpniu.
Morfologia. Gąsienice rolnicy zbożówki są ciemnooliwkowe o zielonym odcieniu, z
ciemniejszymi liniami wzdłuż ciała, długości do 50 mm. Rolnica czopówka jest koloru
brunatnoszarego, długości do 50 mm. Rolnica gwoździówka jest matowa, barwy
ciemnozielonej, z rudawą linią od strony grzbietowej, długości do 55 mm. Rolnica panewka
jest koloru szarozielonego lub brązowego, długości do 35 mm. Gąsienice wszystkich
gatunków posiadają 8 par odnóży.

3.

Opis uszkodzeń rośliny
Rolnice należą do polifagów. Większość upraw polowych, warzyw, roślin ozdobnych

i chwastów należy do ich roślin żywicielskich. Odżywiają się częściami nadziemnymi i
podziemnymi roślin, żerując na nich od wschodów do zbioru. Mogą także zjadać nasiona.
Rolnice uszkadzają części spichrzowe podziemnych części roślin do głębokości 10 cm,
wygryzając głębsze lub płytsze nieregularne dziury, m.in. w cebuli, buraku ćwikłowym.
Zjadają także korzenie, uszkadzając szyjkę korzeniową. Młodsze gąsienice wspinają się na
rośliny, przegryzając pędy, szkieletując liście lub wgryzając się do owoców (np. pomidorów i
papryki). Rośliny są również wciągane do wydrążonych w ziemi norek, np. szczypior młodej
cebuli. Na częściach nadziemnych, rolnice żerują w nocy bądź w pochmurne dni, wychodząc
ze swoich kryjówek ziemnych. We wczesnej fazie rozwoju, jedna gąsienica może zniszczyć
kilka roślin. Z pośród roślin warzywnych, największe szkody wyrządzają przede wszystkim
na plantacjach marchwi, cebuli, pora, buraka ćwikłowego, wczesnej kapusty, sałaty,
pomidora, papryki. Mogą także powodować istotne straty ekonomiczne na innych uprawach.
Bardziej widoczne są uszkodzenia powodowane w czerwcu, ponieważ dotyczy to upraw
będących we wcześniejszych fazach rozwojowych. Często dochodzi też do całkowitego
zniszczenia rośliny. Późniejsze żerowanie (od sierpnia do przymrozków) jest mniej widoczne,
ale wyrządza nie mniejsze szkody, zwłaszcza w jakości plonu. Gdy temperatura otoczenia
spada poniżej +10oC, rolnice przerywają żerowanie przechodząc w diapauzę zimową. W
okresie zbiorów, na częściach konsumpcyjnych uszkodzonych warzyw (m.in. marchwi,
buraka ćwikłowego, cebuli), są widoczne szerokie wżery prowadzące w głąb tkanek roślin.
Tak uszkodzone rośliny tracą wartość handlową.

Rolnica zbożówka – gąsienica na cebuli

Rolnica zbożówka – gąsienica na marchwi

Rolnica zbożówka

Rolnica zbożówka – owad dorosły

4. Metodyka wykonania obserwacji
Żerowanie rolnic w okresie wiosennym pozwala na ich wczesną lokalizację na
plantacji. Jest to sygnał do rozpoczęcia czynności ochronnych w okresie ich inwazji na pole.
Szkodniki występują „placowo”, ponieważ praktycznie żerują one w miejscu, gdzie się
wylęgły, przemieszczając się w miarę wzrostu i linienia na sąsiednie rośliny. Stąd też,
stosunkowo łatwo zauważyć ich obecność w postaci skupisk uszkodzonych roślin. W tych
miejscach, należy zdjąć warstwę ziemi na głębokość do 15 cm, obejmującą powierzchnię
1m2, a następnie ustalić liczbę odkrytych rolnic. „Odkrywkę” wykonuje się w 3-4 miejscach
na powierzchni do 2 ha. Przy większym areale uprawy dodaje się jeden punkt na każdy
dodatkowy hektar.
Obserwacje wykonuje się w okresie, kiedy rośliny znajdują się we wczesnych fazach
rozwojowych (skala BBCH główna faza rozwojowa 1 i 2). Dotyczy ona pierwszego
masowego wystąpienia na plantacjach (m.in. cebuli, marchwi, ogórka, pomidora pora, sałaty).
Drugi okres zagrożenia to sierpień, kiedy większość roślin jest w zaawansowanej
konsumpcyjnej fazie rozwojowej (np. marchew, pomidor, burak ćwikłowy, kapusta).
Wykonuje się analogiczną ocenę porażenia, jak w we wczesnej fazie uszkadzania upraw.

5.

Próg zagrożenia i terminy zabiegów
Progiem zagrożenia jest stwierdzenie 6 rolnic na 1m2 powierzchni uprawy. Zaleca się

wówczas wykonanie pierwszego zabiegu ochronnego (czerwiec) polegającego na
interwencyjnym opryskaniu chronionej plantacji przy użyciu insektycydów. Zabieg wykonuje
się nocą, najlepiej między godziną 1 i 4 nad ranem, kiedy największa liczba szkodników
wychodzi na powierzchnię ziemi. Zabieg powtarza się po 5-7 dniach, ponieważ nie wszystkie
osobniki wychodzą na powierzchnię ziemi w tym samym czasie. Drugie szczytowe
zagrożenie roślin przypada na okres osiągania dojrzałości konsumpcyjnej (skala BBCH
główna faza rozwojowa 7 - 9). Nie wykonuje się w tym czasie zabiegów ochronnych.
Oznacza się jedynie miejsca, gdzie jest przekroczony próg zagrożenia. Zabiegi ochronne
wykonuje się bezpośrednio po zbiorze roślin, stosując insektycydy granulowane (mieszanie z
ziemią na głębokość 15 cm). Czynność tą można również stosować w okresie wiosennym
przed siewem lub sadzeniem roślin o długim okresie wegetacji.

6.

Ocena szkodliwości
Ocenę szkodliwości przeprowadza się w okresie zbiorów różnych upraw roślin

warzywnych (skala BBCH główna faza rozwojowa 8 i 9).
Do oceny uszkodzeń wybiera się 3 – 4 miejsca po 25 korzeni lub części spichrzowych
(cebula) w różnych punktach plantacji o powierzchni do 2 ha. Każdy następny hektar
obejmuje dalsze 25 roślin.
Ocena stopnia uszkodzenia roślin:
- słaby: do 5% uszkodzonych roślin,
- średni: do 10% uszkodzonych roślin,
- silny: powyżej 10% uszkodzonych roślin.

