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Sygnalizacja lotu i optymalizacja terminów zwalczania  

pryszczarka namalinka łodygowego (Reseliella theobaldi Barnes.) 
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Opis wdrożenia  

 

Pryszczarek namalinek jest jednym z naj-

ważniejszych szkodników maliny. Jego 

larwy żerują pod skórką pędów jednorocz-

nych maliny. Uszkodzone pędy są osła-

bione i zasychają przed owocowaniem.  

W Polsce pryszczarek rozwija 3-4 poko-

lenia w roku. Lot muchówek trwa od koń-

ca kwietnia do października. Na plantacji 

odmiany Polka, intensywny lot pierwsze-

go pokolenia notowano w końcu kwietnia 

lub pierwszej połowie maja, drugiego po-

kolenia w ostatniej dekadzie czerwca i na 

początku lipca, zaś kolejnych generacji  

w sierpniu i wrześniu, podczas zbioru 

owoców. W okresach masowego lotu mu-

chówek, w czerwcu odławiano około 1200 

samców w pułapkę w ciągu tygodnia.  

Na poletkach odmiany Malling Promise, 

intensywny lot muchówek pierwszego 

pokolenia notowano w maju. Intensywny 

lot drugiej generacji miał miejsce na prze-

łomie maja i czerwca, przed lub podczas 

zbioru owoców. Najwyższą liczbę sam-

ców odławiano w sierpniu.  

 

Monitoring lotu muchówek i dynamika 

składania jaj 

Przebieg lotu najłatwiej monitorować raz  

w tygodniu, przez cały sezon, odławiając 

samce w pułapki typu delta z feromonem 

pryszczarka zawieszone na krzewach na wy-

sokości 0.5 m. Dynamikę składania jaj i wylę-

gania się larw prowadzi się przez cały sezon. 

W tym celu, bezpośrednio na plantacji, raz  

w tygodniu należy zaznaczyć pędy jedno-

roczne, wykonać na nich delikatnie sztuczne 

zranienia, w które samice będą składać jaja. 

Pędy wycina się po tygodniu i sprawdza na 

nich obecność i liczebność jaj oraz wylegają-

cych się larw. Ze względu na niewielkie roz-

miary jaj i larw, konieczny jest sprzęt powięk-

szający np. binokular.  

Zwalczanie wykonuje się w okresie lotu mu-

chówek i składania jaj.  

Szczegółowe informacje o zalecanych środ-

kach podawane są w Programach Ochrony 

Roślin. 

Terminy zwalczania pryszczarka namalin-

ka łodygowego 

Na odmianach owocujących na pędach jed-

norocznych zwalczanie pryszczarka namalin-



ka łodygowego jest możliwe podczas lotu 

pierwszego i drugiego pokolenia, w maju  

i w czerwcu, przed kwitnieniem krzewów, 

ewentualnie po pełni kwitnienia. Na od-

mianach owocujących na pędach dwuletnich 

zwalczanie jest możliwe w okresie lotu pierw-

szego pokolenia, przed kwitnieniem maliny,  

i po zbiorze owoców.  

 

 
 

 

 
 

Odłowy pryszczarka namalinka łodygowego

w pułapki feromonowe - 2007 r.
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Muchówki na pułapce oraz jaja i larwy na pędzie Pędy uszkodzone przez pryszczarka 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Innowacyjność wyznaczania optymalnych terminów zwalczania pryszczarka namalinka 

łodygowego polega na wprowadzeniu możliwości kontroli przebiegu lotu pryszczarka 

przy użyciu pułapek z feromonem do odłowu muchówek szkodnika (Feromon zsyntety-

zowano kilka lat temu w East Malling w Anglii i jest osiągalny w firmach zachodnich zaj-

mujących się rozprowadzaniem feromonów owadzich). Monitoring składania jaj przez 

samice pryszczarka jest oryginalną metodą autorską, możliwą do wykorzystania w wa-

runkach Polski. Metoda ta pozwala na określenie obecności pryszczarka na plantacji 

oraz na wyznaczanie optymalnych terminów lotu szkodnika i składania jaj.  

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa sadownicze, ośrodki doradztwa rolniczego 

 

Twórcy oferty wdrożeniowej: 

Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych 
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