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Tytuł projektu: 

 

Określenie innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami 

i chorobami ze szczególnym uwzględnieniem upraw roślin jagodowych, w tym 

truskawki, maliny i aronii. 

 
Planowana realizacja wspieranego projektu  

 

Projekt będzie realizowany w 2016 roku, w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych oraz na 

ekologicznych plantacjach truskawek Grupy Producentów Rolnych Brzost Eko Sp. z o.o.  

w Brzostówce.  

 
Cele wspieranego projektu 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom producentów truskawki i maliny, szczególnie 

producentom owoców truskawek i malin w systemie ekologicznym (w tym również grupy 

Brzost-Eko Sp. z o. o) w projekcie tym zaplanowano dwa podzadania  Prowadzone będą 

badania nad możliwościami ograniczania chrząszczy i pędraków chrabąszcza majowego oraz 

chrząszczy i larw opuchlaka truskawowca z wykorzystaniem metod możliwych do 

zastosowania w systemie ekologicznej produkcji wymienionych owoców. Między innymi 

oceniana będzie skuteczność metody biologicznej z zastosowaniem grzybów i nicieni 

entomopatogenicznych. Trzecie zadanie będzie dotyczyło rozpoznania szkodliwej fauny, 

wyrządzającej największe szkody w uprawach maliny oraz możliwości biologicznego jej 

ograniczania, między innymi zwójkówek liściowych, mszyc i przędziorków. Nadrzędnym 

celem projektu jest dostarczenie wiedzy i metod zwalczania wybranych szkodników 

truskawki (pędraki, opuchlaki) i maliny (gąsienice zjadające liście, mszyce, przędziorki) 

producentom owoców w celu zapewnienia wyższych i lepszej jakości plonów, zarówno  

w uprawie ekologicznej jak i innym systemem. 

 
Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu 

Sprawozdanie z realizowanego projektu będzie opracowane do 15 listopada bieżącego roku  

i opublikowane, wyniki również zostaną zaprezentowane na konferencjach krajowych  

i międzynarodowych dotyczących produkcji ekologicznej i integrowanej 

 
Miejsce opublikowania w Internecie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu 

 

http://www.inhort.pl/projekty-badawcze/projekty-finansowane-przez-mrirw/badania-

podstawowe-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-2016-r. 
 
Dostępność rezultatów projektu 

 

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie w formie sprawozdania 

merytorycznego z realizacji projektu i/lub raportu szczegółowego dla wszystkich podmiotów 

prowadzących działalność w rolnictwie ekologicznym na stronie internetowej Instytutu 

Ogrodnictwa. 
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