
Ochrona warzyw gruntowych przed pchełkami 
 
W uprawach polowych warzyw występuje kilka rodzajów pchełek: 

 pchełka smużkowana, 
 pchełka falistosmuga, 
 pchełka czarna, 
 pchełka czarnonoga. 

 
Szkodniki należą do niewielkich chrząszczy skaczących. Wszystkie wyżej 
wymienione, oprócz pchełki smużkowanej, żerują na drobnych korzeniach 
kapusty. Pchełka smużkowana żeruje na zewnętrznej stronie liści kapusty 
powodując ich minowanie.  
 
Chrząszcze pchełek są niewielkie, długości około 2 mm, czarne, z metalicznie 
lśniącymi pokrywami zewnętrznymi. U pchełek smużkowanej i falistosmugiej 
na zewnętrznych skrzydłach widoczne są równoległe, żółte pasy. Larwy są 
barwy białej, wielkości 3 mm, z rzędami czarnych kropek po bokach.  
 
Rośliny żywicielskie pchełek to rośliny należące do rodziny krzyżowych 
zarówno dzikich, jak i uprawnych. Najczęściej pchełki żerują na roślinach 
takich jak: brukiew, jarmuż, kapusta brukselska, głowiasta biała, głowiasta 
czerwona, pekińska i włoska, rukola, rzepa, rzodkiew i rzodkiewka. 
Chrząszcze są szczególnie groźne dla młodej rozsady warzyw kapustnych, 
gdzie żerując na liściach wyjadają miękisz, a w cieńszych miejscach liścia 
wygryzają dziury. W wyniku uszkodzeń roślina traci turgor, więdnie  
i z czasem zamiera. 
 
Dorosłe chrząszcze zimują w ściółce lub tuż pod powierzchnią gleby. Wiosną 
wychodzą na zewnątrz i przechodzą na siewki warzyw z rodziny krzyżowych. 
Samice składają jaja wokół tych roślin do gleby lub na spodniej stronie liści – 
w przypadku pchełki smużkowanej. W glebie dochodzi do przepoczwarczenia 
się larw po czym na zewnątrz wychodzą młode chrząszcze. Te z kolei żerują 
na roślinach do końca lata, a na czas przezimowania chowają się do kryjówek.  
W uprawach w ogródkach przydomowych możemy ograniczyć występowania 
pchełek poprzez zabiegi polegające na np. uklepywaniu ziemi, stosowaniu 
żółtych tablic lepowych, stosowaniu preparatów naturalnych, takich jak 
wywar z pomidorów oraz wywar z wrotyczu. Przy stosowaniu wywarów 
należy pamiętać, że z uwagi na trujące właściwości nie należy stosować ich  
do warzyw o krótkim okresie wegetacji np. rukoli i rzodkiewki.  



W uprawach wielkoobszarowych taka metoda ochrony jest nie wystarczająca. 
Ochrona chemiczna jest w tym przypadku niezbędna. Do ochrony chemicznej 
zarejestrowane są środki  

 z grupy pyretroidów, które należy stosować po pojawieniu się 
chrząszczy od wschodów do fazy 6 liści, 

 z grupy neonikotynoidów, które należy stosować po pojawieniu się 
chrząszczy lub uszkodzeń od fazy 3 liścia do fazy osiągnięcia 80% 
docelowej masy główki kapusty. 

 
Stosowanie środków ochrony roślin (ś.o.r.) należy prowadzić tylko według 
aktualnego programu ochrony roślin na dany rok.  
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Fot. 1.  
Objawy żerowania  
pchełki ziemnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2.  
Objawy żerowania  

pchełki ziemnej 
 


