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terminy zwalczania 
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Opis wdrożenia.  
 
Zwójka koróweczka jest groźnym 

szkodnikiem drzew pestkowych 
(brzoskwini, moreli i czereśni). W 
ostatnich latach liczne występowanie 
tego szkodnika obserwowano także w 
nowych nasadzeniach jabłoni. 
Gąsienice zwójki koróweczki żerują 
pod korą niszcząc wiązki 
przewodzące, co powoduje znaczne 
osłabienie wzrostu drzewa, zasychanie 
pojedynczych gałęzi, a w skrajnych 
przypadkach całych drzew.  

Zwalczanie zwójki koróweczki 
należy prowadzić w okresie lotu motyli, 
składania jaj i wylęgania się gąsienic, 
zanim wgryzą się one pod korą, gdzie 
są niedostępne dla preparatu. Okres 
lotu motyli tego szkodnika jest bardzo 
długi i wynosi około 3-3,5 miesiąca – 
od trzeciej dekady maja do pierwszych 
dni września. 

 W sadach zagrożonych zwójką 
koróweczką należy monitorować 

przebieg lotu motyli przy użyciu 
pułapek feromonowych. Stwierdza się 
bowiem duże zróżnicowanie w 
dynamice lotu w zależności od sezonu 
wegetacyjnego oraz regionu położenia 
sadu. Pułapki należy zawiesić w sadzie 
około połowy maja, a obserwacje 
prowadzić dwa razy w tygodniu do 
końca sierpnia. Terminy zwalczania 
wyznacza się w okresach licznych 
odłowów motyli w pułapki. Jeżeli na 
przestrzeni kilku dni w jednej pułapce 
stwierdza się kilkadziesiąt i więcej 
samców, należy wykonać 
opryskiwanie. Największe znaczenie w 
zwalczaniu zwójki koróweczki mają 
zabiegi chemiczne wykonane w 
czerwcu i lipcu. W tym okresie liczba 
osobników odłowionych do pułapek 
wynosi 70-80%, a nawet 90% 
wszystkich motyli schwytanych w 
trakcie całego sezonu. W sezonie 
mogą być potrzebne 3-4 opryskiwania.  
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Dynamika lotu motyli zwójki koróweczki w 2010 roku
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1. Motyl zwójki koróweczki  

2. Objawy żerowania gąsienicy pod 

    korą drzewa (zwisające woreczki ze 

    sprzędzionych odchodów gąsienicy) 

3. Gąsienica zwójki koróweczki  

4. Pułapka feromonowa 

5. Dynamika lotu motyli zwójki koróweczki 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze 
i społeczne 
 

Innowacyjność polega na wprowadzeniu nowej metody wyznaczania terminów 
zwalczania za pomocą pułapek feromonowych i możliwości kontroli liczebności oraz 
przebiegu lotu osobników dorosłych tego szkodnika.    
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 
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