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BADANIE SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH INSEKTYCYDÓW  
NA ROZWÓJ LARW CAMERARIA OCHRIDELLA

THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SELECTED INSECTICIDES  
ON THE DEVELOPMENT OF CAMERARIA OCHRIDELLA LARVAE

Anna Głuszek

ABSTRACT

Horse-chestnut leaf miner is a butterfly, whose larva feed on chestnut leaves. The larvae, feeding on the leaves, eat the parenchyma. 
As a result of feeding the larvae, corridors form in the tissue (Photo 2, 3), which take on elongated shapes. In extreme cases, 
they can take up the entire surface of the attacked leaf (Soika, Łabanowski 2014). The effect of feeding the larvae is yellowing 
and then necrosis of leaf blades of chestnut trees. Park avenues in which the main tree stands are, chestnut trees become leafless 
which causes disturbances in the course of phenological phases of trees. The aim of their protection against the pest was to try to 
fight this butterfly. The basic method is the use of pheromone traps, disorienting males of this species. This is aimed at disturbing 
the developmental cycle through the lack of contact between male and female. Another way proposed by C. Lethmayer from 
the Vienna Institute for Plant Health, which in his opinion is the most effective method to fight the animal is the use of an insect 
growth regulator (Lethmayer 2016). However, the most common method is raking, burning or composting leaves. This method 
is also not very effective because it combats only 50 percent of the leafminer population. Spraying methods are considered to be 
the most effective means of combating the animal. They are very harmful to the environment. The aim of the work was to test 
the insecticidal effectiveness of commonly available insecticides. Then two insecticides: the first in which the active ingredient 
is lambda-cyhanotryna (compound from the group of pyrethroids), wherein the second active ingredient is metalaxyl-M (group 
phenylamides) and mancozeb (from dithiocarbamates). The research involved the use of these insecticides by spraying leaf blades 
with mines on them after finding the presence of larvae in them. A control sample was also used, observing the feeding of larvae and 
the process of their growth. The obtained results showed higher efficiency of lambda-cyhanotryna (all larvae were eliminated) than 
metalaxyl and muganeb. The larvae treated with them remained alive.
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Wprowadzenie

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohri-
della Deschka & Dimic, 1986) jest bardzo małym 
motylem należącym do rodziny kibitnikowatych (Gra-
cillariidae). Żeruje przede wszystkim na kasztanow-

cu białym (Aesculus hippocastanum L.), ale także na 
kasztanowcu czerwonym (Aesculus carnea Hayne)  
i żółtym (Aesculus flava Sol.). Z dużym powodzeniem 
rozrodczym rozwija się również na jaworze (Acer 
pseudoplatanus L.) i klonie pospolitym (Acer platano-
ides L.), na których przechodzi pełny rozwój od larw 
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do form imago. Najbardziej ścisły związek motyla  
z rośliną obserwowany jest na etapie rozwoju larwalne-
go. Żerowanie larw polega na tworzeniu długich kory-
tarzy w tkance miękiszowej blaszki liściowej, zwanych 
minami. Efektem jest jej uszkodzenie, co wpływa na 
aparat asymilacyjny i jest przyczyną defoliacji bla-
szek liściowych (Percival i in. 2011, Syeryebryennikov 
2008). Konsekwencją takich zmian jest przedwczesne 
żółknięcie i opadanie liści oraz zaburzenie faz fenolo-
gicznych, takich jak zakwitanie i wydawanie nasion. 
Ze względu na bardzo szybkie tempo rozprzestrze-
niania się szkodnika, co umożliwia przede wszystkim 
transport samochodowy (zasięg występowania szro-
tówka kasztanowcowiaczka zwiększa się w Europie 
w tempie około 60 km do 114 km na rok – Ševrová, 
Laštúvka 2001, Gilbert i in. 2004), stanowi on po-
ważne zagrożenie dla starodrzewia parków i ekosys-
temów naturalnych. Podejmuje się liczne próby walki 
ze szkodnikiem, w których wykorzystuje się metody 
mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Metody 
mechaniczne polegają na stosowaniu pułapek lepo-
wych. Są to wielkopowierzchniowe pułapki nasączo-
ne lepką substancją, niewysychającą przez cały okres 
wegetacyjny roślin. Do nich przyklejają się motyle 
szrotówka kasztanowcowiaczka masowo pojawiające 
się poniżej korony drzew w czasie rujek lub w czasie 
niekorzystnych warunków pogodowych, kiedy szukają 
schronienia w szczelinach kory. Poruszające się motyle 
siadają na opaskach, przyklejają się do nich, a nie bę-
dąc w stanie oderwać się, giną z głodu. Inną skuteczną 
metodą mechaniczną jest prowadzenie zabiegów pro-
filaktycznych, polegających w głównej mierze na pa-
leniu opadłych liści wraz z którymi niszczy się larwy 
(Kehrli, & Bacher 2004). Metody chemiczne zwalcza-
nia szrotówka to opryski pestycydami (Fenoxycarb), 
mikroiniekcje stosowane wprost do tkanek porażonych 
roślin (endoterapia) oraz iniekcje glebowe niszczące 
przepoczwarczające się w glebie larwy owadów (Kosi-
bowicz 2005). Metody biologiczne przewidują wyko-
rzystanie naturalnych feromonów wydzielanych przez 
samice tego gatunku. Metoda ta przewiduje zakładanie 
pułapek feromonowych nakierowanych na chwytanie 
samców, co przerywa procesy rozrodcze i wydawanie 
kolejnych generacji szkodnika (Svatoš i in. 1999). We-
dług C. Lethmayera z wiedeńskiego Institute for Plant 
Health najefektywniejszą metodą biologiczną zwalcza-
nia szrotówka jest stosowanie regulatora wzrostu owa-
dów (Lethmayer 2016).

Za najbardziej efektywne sposoby walki ze szro-
tówkiem uznaje się metody opryskowe. Są one bardzo 
szkodliwe dla środowiska i ludzi, ale mogą stanowić 
decydujący czynnik w ochronie kasztanowców. Ce-

lem pracy było testowanie skuteczności owadobójczej 
powszechnie dostępnych insektycydów. Zastosowano 
dwa insektycydy: w pierwszym substancją czynną była 
lambda-cyhanotryna (związek z grupy pyretroidów),  
w drugim substancją czynną był metalaksyl-M (z gru-
py fenyloamidów) i mankozeb (z grupy ditiokarbami-
nianów). Prowadzone badania polegały na stosowaniu 
wymienionych insektycydów, spryskując blaszki li-
ściowe z występującymi na nich minami po wcześniej-
szym stwierdzeniu obecności w nich larw.

Od roku 2001 prowadzonych jest kilka projektów 
badawczych, biorących za przedmiot biologię, możli-
wości kontroli biologicznej Cameraria ohridella oraz 
jego wpływ na środowisko. Należą do nich multidy-
scyplinarny projekt badawczy obejmujący terytorium 
UE: CONTROCAM (Control of Cameraria) i the 
HAM-CAM Project. Konieczność ich realizacji i prze-
ciwdziałania skutkom inwazji wynika z tego, że już  
w 2003 roku liczba uszkodzonych drzew w Polsce się-
gnęła 48 tysięcy. Szkody wywołane przez szrotówka 
zagrażają środowisku, a usuwanie martwych i znacznie 
uszkodzonych drzew jest bardzo kosztowne

Opis obiektu badań

Z zapłodnionych jaj szrotówka rozwija się stadium 
larwalne motyla. Samica składa owalne, spłaszczone 
jaja na wierzchniej stronie liścia w zagłębieniach stwo-
rzonych przez rynienki nerwów liści. Po osiągnięciu 
odpowiedniego poziomu dojrzałości z jaj wylęgają się 
larwy. Powierzchnia jaj jest chropowata, zaraz po zło-
żeniu jaja są przezroczyste, z czasem jednak w miarę 
przebiegu rozwoju embrionalnego zmieniają barwę na 
białawą. Larwa charakteryzuje się obecnością wyraź-

Fot. 1. Opaska lepowa na pniu kasztanowca białego (fot. 
M.A. Jóźwiak)
Photo 1. Sticky band on the trunk of white chestnut (photo. 
M.A. Jóźwiak)
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nie wyodrębnionej głowy zakończonej aparatem gębo-
wym typu gryzącego (fot. 2). Taki typ budowy aparatu 
gębowego umożliwia tworzenie min na powierzchni 
blaszek liściowych będących efektem ich żerowania 
(fot. 3). Półtoracentymetrowe larwy koloru brunatno-
żółtawego są mało widoczne w obszarze zniszczonych 
ich działaniem blaszek liściowych, co wynika z ubar-
wienia zniszczonych obszarów blaszki liściowej i ko-
lorystyki larw. Poczwarka tego motyla jest poczwarką 
typu zamkniętego (fot. 4). Okrywająca ją chityna jest 
brunatnobrązowa, a na jej powierzchni zachowany jest 
rysunek narządów zewnętrznych imago (segmentacja 
odwłoka, zarys skrzydeł, głowy). Poczwarki przecho-
dzą okres diapauzy, zimując w opadłych liściach. Bu-
dowa głowy, która zaopatrzona jest w kolec, umożliwia 
przebicie kokonu i tkanek liścia, aby uwolnić imago 
po zakończonym procesie metamorfozy. Imago ma 
2,8 – 3,8 mm długości. Rozpiętość przednich skrzydeł  
o czerwonozłotej barwie z biało-czarnymi paskami 
osiąga do 10 mm. Tylne skrzydła są barwy szarej. Peł-
ny cykl rozwojowy wynosi 6–9 tygodni. Warunki kli-
matyczne w Europie pozwalają na rozwój trzech poko-
leń w roku, pierwsze pojawia się na początku kwietnia, 
drugie w połowie czerwca, a trzecie na początku sierp-
nia (Przybyłowicz 2008).

Szrotówek jest owadem wielopokoleniowym –  
w zależności od klimatu i panujących na danym terenie 
warunków termicznych i długości sezonu wegetacyj-
nego może wykształcić różną liczbę pokoleń. W Polsce 
są to zazwyczaj trzy pokolenia (Buszko 2007). Pierw-
sze pokolenie szrotówka wylęga się z jaj na przełomie 
od kwietnia do końca maja, kiedy to kasztanowce po-
kryte już są liśćmi. Pojawianie się dorosłych osobni-
ków rozciągnięte jest w czasie, lecz największą liczbę 
dorosłych osobników zaobserwować można na począt-
ku maja (Kosibowicz 2005).

Metodyka pracy

Liście kasztanowca porażone larwami szrotówka 
umieszczono w 1 pojemniku jako próba kontrolna i po 
10 pojemników dla preparatu A i B jako próbki badaw-
cze. W każdym z nich znajdowała się różna ilość liści, 
ale liczba larw stwierdzonych w obrazie mikroskopo-
wym w minach była taka sama.

Pojemnik pierwszy, który pełnił rolę próbki kontrol-
nej, zawierał 10 larw na sześciu zminowanych liściach. 
Pozostałe 10 dla preparatu A i 10 dla preparatu B to 
próbki badawcze z różną ilością liści, ale w każdej po 10 
stwierdzonych larw. Na larwy występujące w tych prób-
kach stosowano trzykrotny oprysk z użyciem prepara-
tów owadobójczych dostępnych w sklepach Agrocen-

Fot. 2. Larwa szrotówka kasztanowcowiaczka na liściu za-
atakowanego kasztanowca białego (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 2. Larva of Cameraria ochridella on leaf of attacked 
horse chestnut (photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 4. Rozwój poczwarki w formę imaginalną (fot. M.A. 
Jóźwiak)
Photo 4. The development of a pupa in an imaginary form 
(photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 3. Miny na dużej powierzchni liścia (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 3. The mines on a large leaf surface (photo. M.A. Jóź-
wiak)
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trum. Oprysku preparatem owadobójczym dokonywano 
co 3 dni. Na każdą próbkę badawczą podczas jednora-
zowego zastosowania środka owadobójczego zużywano 
10 ml roztworu. Po każdorazowym użyciu preparatu 
owadobójczego i upływie trzech dni od jego zastosowa-
nia blaszki liściowe poddawano analizie mikroskopowej 
i określano ilość i żywotność larw. Identyczny materiał 
badawczy przygotowano do badań przeprowadzanych  
z insektycydem B. Taki sam dobór materiału badawcze-
go miał istotne znaczenie ze względu na konieczność 
porównywalności uzyskiwanych wyników (taka sama 
ilość liści i stwierdzonych na nich larw).

Zastosowane preparaty owadobójcze to:
Preparat A – producent AGRECOL
Rodzaj środka: zwalcza mszyce, stonkę ziemniacza-

ną, mszyce jabłoniowe, zwójkę różoweczkę, omacnicę 
prosowiankę, gąsienice bielinka kapustnika i rzepniaka.

Jest to insektycyd w postaci zawiesiny zawartej  
w kapsułkach stosowany w formie rozpuszczonej w wo-
dzie. Zawiera substancję czynną lambda-cyhalotrynę, 
związek z grupy pyretroidów 50g/l (4,81%)

Preparat B – producent AGRECOL
Rodzaj środka: środek owadobójczy i grzybobójczy, 

zwalcza mączniaka rzekomego, bielika rzekomego, lar-
wy bielinka kapustnika. Insektycyd w formie granulo-
wanej, stosowany w postaci zawiesiny wodnych roztwo-
rów. Zawiera substancje czynne metaksyl-M, związek  
z grupy fenyloamidów – 3,8% (38,8 g/kg) i mankozeb, 
związek z grupy ditiokarbaminianów – 64% (640 g/kg).

Stosując w doświadczeniu preparaty owadobójcze, 
zachowywano środki ostrożności zalecane na ulotkach 

Nr próbki
Liczba martwych larw  

po 3 dniach zastosowania 
insektycydu A

Liczba martwych larw  
po 6 dniach zastosowania 

insektycydu A

Liczba martwych larw  
po 9 dniach zastosowania 

insektycydu A
1. 3 blaszki liściowe 3 5 2
2. 4 blaszki liściowe 2 5 3
3. 7 blaszek liściowych 3 2 5
4. 6 blaszek liściowych 4 2 4
5. 8 blaszek liściowych 3 3 4
6. 7 blaszek liściowych 2 6 2
7. 8 blaszek liściowych 2 5 3
8. 6 blaszek liściowych 3 4 3
9. 8 blaszek liściowych 4 4 2
10. 7 blaszek liściowych 4 2 4

RAZEM 30 38 32

informacyjnych załączonych przez producenta. Stoso-
wano rękawice ochronne, fartuch laboratoryjny i maskę 
na twarz, a po każdorazowym użyciu preparatów staran-
nie spłukiwano dozowniki.

Wyniki

Największą śmiertelność larw stwierdzono po dwu-
krotnym zastosowaniu środka owadobójczego A. Cechy 
życiowe wykazywało 32 larwy na 100 pobranych do 
eksperymentu. Opryski preparatem A dają 100% sku-
teczność po 9 dniach jego stosowania.

Porównanie ilości martwych larw po pierwszym 
zastosowaniu preparatu i drugim daje podobne wyniki  
i wynosi po 3 dniach 24%, a po 6 dniach 25%. Śmiertel-
ność larw w wyniku działania preparatu B wynosi 61%.

Podsumowanie

Zastosowanie preparatów owadobójczych wobec larw 
szrotówka kasztanowcowiaczka dało pozytywne wyniki. 
Wykazały one, że skuteczność preparatu A w stosunku do 
preparatu B jest dwukrotnie większa już po trzech dniach 
jego stosowania. Pierwszymi zaobserwowanymi zmiana-
mi widocznymi na powierzchni liści kasztanowców było 
brązowienie, a następnie czernienie min utworzonych 
przez larwy. Wypreparowane z materiału badawczego 
larwy były odbarwione, zdeformowane, a ich ciało po-
marszczone i odwodnione. Procesy te zachodziły szybko 
i intensywnie w przypadku larw, wobec których stosowa-
no preparat A (1/3 larw zginęła po upływie 3 dni po jego 

Tabela 1. Wyniki skuteczności działania insektycydu A po zastosowaniu trzykrotnego oprysku liści porażonych szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem
Table 1. Results of the effectiveness of insecticide A after application of three times spraying leaves infected with chestnut with 
a chestnut shovel
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Nr próbki
Liczba martwych larw  

po 3 dniach zastosowania 
insektycydu B

Liczba martwych larw  
po 6 dniach zastosowania 

insektycydu B

Liczba martwych larw  
po 9 dniach zastosowania 

insektycydu B
1. 4 blaszki liściowe 3 3 1 martwa, pozostały 3 żywe
2. 5 blaszki liściowe 1 3 2 martwe, pozostały 4 żywe
3. 7 blaszek liściowych 3 3 1 martwa pozostały 3 żywe
4. 6 blaszek liściowych 3 2 1 martwa pozostały 4 żywe
5. 9 blaszek liściowych 2 2 2 martwe, pozostały 4 żywe
6. 8 blaszek liściowych 2 3 3 martwe pozostały 2 żywe
7. 8 blaszek liściowych 1 3 1 martwa, pozostało 5 żywych
8. 6 blaszek liściowych 3 2 pozostało 5 żywych
9. 8 blaszek liściowych 5 1 1 martwa, pozostały 3 żywe
10. 7 blaszek liściowych 1 3 pozostało 6 żywych

RAZEM 24 25 12 martwych, 34 żywe

Tabela 2. Wyniki skuteczności działania insektycydu B po zastosowaniu trzykrotnego oprysku liści porażonych szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem
Table 2. Results of the effectiveness of insecticide B after application of triple spraying of leaves attacked with a chestnut shovel

zastosowaniu – tab. 1). Znacznie mniejsze skutki oddzia-
ływania zaobserwowano w odniesieniu do preparatu B, 
który po 9 dniach stosowania spowodował śmierć 61% 
żerujących larw (tab. 2). Mimo że skuteczność insekty-
cydu A jest wysoka, należy się zastanowić nad jego sto-
sowaniem, ponieważ jego obecność w środowisku jest 
niebezpieczna. Zagraża w szczególności organizmom 
wodnym. Utrzymuje się długo w akwenach, powodując 
niekorzystne zmiany wynikające z jego zdolności do bio-
akumulacji. Nie należy także dopuszczać do przedosta-
nia się preparatu do gleby, kanalizacji, wód gruntowych  
i cieków wodnych. Jest niebezpieczny dla ludzi, ponie-
waż wpływa na układ nerwowy, pokarmowy, oddechowy, 
a także może w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą 
powodować jej podrażnienia.
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STRESZCZENIE

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohri-
della Deschka & Dimic, 1986) to motyl, którego larwy 
żywią się liśćmi kasztanowców. Larwy szrotówka, że-
rując na liściach, zjadają tkankę miękiszową. W wyniku 
żerowania larw powstają w tkance korytarze – miny (fot. 
2, 3), które przybierają wydłużone kształty. W skrajnych 
przypadkach mogą one zająć całą powierzchnię zaata-
kowanego liścia (Soika, Łabanowski 2014). Skutkiem 
żerowania larw jest żółkniecie, a następnie nekroza bla-
szek liściowych kasztanowców. Aleje parkowe, w któ-
rych główny drzewostan stanowią kasztanowce, stają 
się bezlistne, co powoduje zaburzenia w przebiegu faz 
fenologicznych drzew. W celu ich ochrony przed szkod-
nikiem podjęto próby walki z tym motylem. Podstawo-
wym sposobem, z efektami budzącymi wiele zastrzeżeń, 
jest stosowanie pułapek feromonowych, dezorientują-
cych samce tego gatunku. Ma to na celu zaburzenie cy-
klu rozwojowego poprzez brak kontaktu samca i samicy. 
Inny sposób proponowany przez C. Lethmayera z wie-
deńskiego Institute for Plant Health, który jego zdaniem 
jest najefektywniejszą metodą zwalczania szrotówka, 
to stosowanie regulatora wzrostu owadów (Lethmayer 
2016). Jednak najczęściej stosowaną metodą jest grabie-
nie, palenie lub kompostowanie liści z zimującymi po-
czwarkami. Jest ona również mało skuteczna, zwalcza 
bowiem zaledwie 50% populacji szrotówka. Za najbar-
dziej efektywne sposoby walki ze szrotówkiem uznaje 
się metody opryskowe. Są one bardzo szkodliwe dla śro-
dowiska i ludzi, ale mogą stanowić decydujący czynnik 
w ochronie kasztanowców. 

Celem pracy było testowanie skuteczności owado-
bójczej powszechnie dostępnych insektycydów. Zasto-
sowano dwa insektycydy: pierwszy, w którym substan-
cją czynną jest lambda-cyhanotryna (związek z grupy 
pyretroidów), drugi, w którym substancją czynną jest 
metalaksyl-M (z grupy fenyloamidów) i mankozeb (z 
grupy ditiokarbaminianów). Prowadzone badania pole-
gały na stosowaniu wymienionych insektycydów, spry-
skując nimi blaszki liściowe z występującymi na nich 
minami po wcześniejszym stwierdzeniu obecności w 
nich larw. Zastosowano również próbę kontrolną, obser-

wując żerowanie larw i proces ich przepoczwarczania. 
Uzyskane wyniki wykazały większą skuteczność lamb-
da-cyhanotryny (zwalczono wszystkie larwy) niż meta-
laksylu-M i mankozebu. Larwy poddane działaniu tych 
ostatnich pozostały przy życiu.


