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Stanowisko systematyczne

 Rząd: Motyle - Lepidoptera

 Rodzina: Skośnikowate - Gelechiidae

 Rodzina obejmuje ok 4,5 tys. gatunków, z czego w Polsce żyje ok. 280.

 Częste zmiany w obrębie taksonomii grupy.

 Z rodziny znanych jest sporo gatunków o znaczeniu ekonomicznym.



Skośnikowate -

gatunki inwazyjne

Skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella)

„Ćma bulwy ziemniaka” (Tecia solanivora)

Fot. A. Larysz

http://beta.boldsystems.org



Skośnikowate -

gatunki inwazyjne c.d.

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

https://www.podoslonami.pl/tuta/

Wikipedia

https://www.podoslonami.pl/tuta/



Skośnikowate c.d

Skośnik zbożowiaczek (Sitotroga cerealella)

Fot. P. Bereś

Fot. P. Bereś



Skośnik buraczak – wygląd motyla

Szkodnik to niepozorny motyl, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 11-15 mm. 

Pierwsza para (widoczna w czasie spoczynku motyla) jest ciemno szara z kilkoma 

czarnymi plamkami otoczonymi przez skupienia łusek barwy pomarańczowej lub 

jasnobrązowej. Duga para skrzydeł jest jasno szara. Samice skośnika buraczaka

mają brzuszną stronę odwłoka pokrytą jednolicie jasnymi łuskami. Samce mają w 

tym miejscu również sporo ciemniejszych łusek. 



Fot. J. Buszko



Skośnik buraczak – stadia 

preimaginalne - jaja

Jaja są owalne, początkowo barwy kremowo żółtej i ciemnieją na krótko przed 

wykluciem. Samice składają jaja w grupach od 2 do 11, w jednym lub dwóch 

rzędach. Większość jaj składane jest na ogonkach młodych liści buraka, rzadziej 

na powierzchni liści oraz u podstawy liści.



Gąsienica początkowo jest zielonkawa, później staje się czerwono-różowa z 

kilkoma czerwono-brązowymi podłużnymi liniami i brązową głową. Gąsienica 

osiąga długość 10-12 mm. Jej ciało jest pokryte rzadko rozmieszczonymi, długimi 

szczecinkami.

Skośnik buraczak – stadia 

preimaginalne – larwa - gąsienica



Skośnik buraczak – stadia 

preimaginalne - poczwarka

Poczwarka jest brązowa i spoczywa w gęstym oprzędzie zbudowanym z jasnej 

nici jedwabnej, umocowanym najczęściej do fragmentów liści lub korzenia.



Skośnik buraczak – cykl rozwojowy

 Samice składają jaja wiosną na młode rośliny buraka.

 Jedna samica może złożyć ich średnio 40-70, maksymalnie 200.

 Gatunek w zależności od regionu występowania może mieć różną liczbę pokoleń w 
sezonie. W Anglii motyle pierwszej generacji latają od maja do lipca, drugiej - od 
sierpnia do października. Na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce może 
rozwinąć się nawet sześć pokoleń szkodnika w sezonie.

 Zimują jako gąsienice na różnych stadiach rozwoju w pozostałych po zbiorach 
resztkach buraków (?). Część gąsienic może też schodzić do gleby, gdzie 
zapoczwarczają się i zimują w formie poczwarki.

 Indukowanie zimowej diapauzy następuje przy średniej długości dnia niższej niż 13 
godzin i średniej temperaturze pomiędzy 15 a 18OC. Taka sytuacja w Polsce ma 
miejsce około połowy września.

 Zimujące gąsienice są odporne na niskie temperatury i znoszą jej spadki nawet do 
-25OC.



Skośnik buraczak – rośliny żywicielskie

 burak dziki ((Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.). Jest to 

podgatunek od którego pochodzą hodowlane formy buraka. Rośnie on 

najczęściej wzdłuż wybrzeży morskich na piaszczystych siedliskach. W Polsce 

niekiedy pojawia się na wybrzeżu Bałtyku.





Skośnik buraczak – rośliny żywicielskie

 Skośnik buraczak może rozwijać się też na innych roślinach z rodziny 

szarłakowatych np. różnych gatunkach z rodzaju łoboda (Atriplex spp.) lub 

szarłatach (Amaranthus spp.).

 Niemniej sławę zdobył obierając sobie za cel rośliny uprawne takie jak burak 

cukrowy, pastewny, ćwikła i inne odmiany i formy roślin z rodziny 

szarłakowatych, które może uszkodzić w znacznym stopniu.

Wikipedia Wikipedia



Skośnik buraczak – występowanie w 

Polsce
Szkodnik wykryty został na kilku stanowiskach na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce
we wrześniu i październiku 2019 roku (na roślinach zebranych przez dr inż. Henryka
Ławińskiego). Uszkodzenia buraków na Dolnym Śląsku były bardzo duże, większość
roślin nosiła widoczne ślady wtórnych infekcji grzybowych. Bez większych trudności
można było odnaleźć co najmniej kilka larw na każdej roślinie. W Wielkopolsce,
w Winnej Górze ok. 15% roślin buraka cukrowego zasiedlonych było przez tego

szkodnika. Występował on jednak w znacznie mniejszej liczebności niż miało to
miejsce w pd.-zach. części kraju.

Skośnik buraczak prawdopodobnie jest obecny na uprawach buraka cukrowego
w kraju już od kilku lat, jednak jego niska liczebność, skryty tryb życia larw,

niepozorny wygląd osobników dorosłych oraz czas uwidaczniania się szkód
przypadający dopiero na koniec okresu wegetacyjnego (kiedy to niewiele gatunków
może jeszcze zaszkodzić roślinom buraka), spowodowały przeoczenie faktu jego
pojawu.



Skośnik buraczak – objawy żerowania

 Gąsienice skośnika buraczaka można dostrzec odginając mocno lub wyłamując 
najmłodsze liście buraka. Ukrywają się one też często w niewielkich tunelach 
zbudowanych z przędzy, najczęściej u podstawy blaszki liściowej, niekiedy 
zawijają też brzegi blaszki liściowej młodych liści.

 Motyle niekiedy widoczne są roślinach buraka, jednak zwykle nie są zbyt aktywne i 
w ciągu dnia przesiadują w ukryciu.

 W handlu dostępne są pułapki feromonowe służące do monitorowania pojawu 
motyli.





































Skośnik buraczak – ograniczanie 

liczebności

 W regionach, gdzie obecnie skośnik buraczak powoduje znaczne szkody 

stosuje się jego zwalczanie chemiczne. 

 Wykorzystuje się też wyciągi roślinne działające repelentnie na motyle.

 Szkodnik ten posiada szereg wrogów naturalnych takich jak drapieżniki i 

parazytoidy. Niektóre z nich (kruszynek) z powodzeniem ograniczały 

populację tego szkodnika na plantacjach buraka cukrowego w Egipcie.

 Szkodnikowi sprzyja sucha i ciepła pogoda. Dlatego opady, a w przypadku ich 

braku - sztuczne nawadnianie mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia 

ze strony szkodnika.

 W IOR-PIB prowadzone są obecnie badania nad wykorzystaniem nicieni 

entomopatogenicznych w zwalczaniu tego szkodnika.







Dziękuję za uwagę


