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„Attract and kill - alternatywna metoda zwalczania owocówki
jabłkóweczki Cydia pomonella (L.)”
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Opis wdrożenia:

Zwalczanie owocówki jabłkóweczki
metodą "attract and kill" może być
realizowane przy użyciu preparatu
Appeal 04 PA oraz preparatu Last
CallTM CM. Sąto środki ochrony roślin
nowej generacji o odmiennym niż
dotychczas sposobie działania na
szkodnika. Preparaty Appeal 04 PA i
Last CallTM CM zawierają w swoim
składzie feromon przywabiający samce
owocówki jabłkóweczki (codlemone)
oraz syntetyczny pyretroid, który z
kolei zwabione motyle zabija. Dzięki
temu nie dochodzi do zapłodnienia
samic i rozmnażania. Nośnikiem tych
dwóch substancji jest wiskozowa pasta
zawarta w specjalnych ręcznych
aplikatorach. Przy pomocy tych
aplikatorów preparat nanoszony jest w
postaci pojedynczych, lepkich kropli na
spodniąstronęgałęzi w górnej partii
drzewa (na ok. 2/3 wysokości).
Odległośćmiędzy miejscami aplikacji
nie powinna byćmniejsza niż30 cm.
W celu zabezpieczenia plonu przed
uszkodzeniami, zabieg należy

wykonać2-krotnie w sezonie, pierwszy
bezpośrednio po stwierdzeniu motyli
owocówki jabłkóweczki w pułapce
feromonowej i drugi po 6 tygodniach.
Podczas jednego zabiegu należy
wprowadzić na każde drzewo 2-3
krople preparatu, ale liczba kropli na
powierzchni 1 ha sadu nie może być
mniejsza niż4 tysiące.
Ze względu na ręczne nanoszenie
środka, zwalczanie owocówki
jabłkóweczki metodą„attract and kill”
może być stosowane w mniejszych
obszarowo sadach towarowych.
Metoda ta może byćbardzo przydatna
również do ograniczania uszkodzeń
owoców przez owocówkęna drzewach
rosnących przy domostwach, czy w
ogrodach działkowych, gdzie ze
względu na bliskie sąsiedztwo innych
upraw, stosowanie konwencjonalnych
insektycydów jest bardzo
niebezpieczne.
W ogrodach przydomowych należy
zastosowaćwyższe dawkiśrodka
(do 10 kropli na 1 drzewo).



Aplikator do ręcznego
nanoszenia preparatu Owoce uszkodzone przez gąsienice owocówki jabłkóweczki

Innowacyjnośćwdrożeniowa - efekty gospodarcze
i społeczne

„Attract and kill” jest metodąbardzo bezpiecznąnie tylko dla człowieka, ale także dla
pożytecznych organizmów bytujących w sadzie oraz otaczającym środowisku.
Innowacyjnośćtej metody polega na tym, że nie opryskujemy insektycydem całych
drzew, ale stosujemy go punktowo. Owoce nie mająwięc bezpośredniego kontaktu z
insektycydem.
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