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OFERTA WDROśENIOWA

Zwalczanie wciornastków w uprawach ro ślin sadowniczych
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Wciornastki  - to drobne owady
(1 do 2 mm), których larwy Ŝerują na
najmłodszych liściach i powodują
nekrozy, a takŜe zamieranie wierzchoł-
ków wzrostu. Największe szkody
wciornastki wyrządzają w szkółkach
drzew pestkowych, mniejsze w szkół-
kach drzew ziarnkowych. W sadach
produkcyjnych wciornastki rzadko
występują w duŜym nasileniu.
Najczęściej zasiedlają młode sady,
niechronione przeciwko innym
szkodnikom oraz rosnące na zachwasz-
czonych stanowiskach. Spośród róŜnych
gatunków wciornastków najczęściej
i najliczniej zarówno na jabłoni, jak i na
śliwie występuje wciornastek róŜówek,
którego larwy Ŝerują w wierzchołkach
wzrostu od początku maja do końca
września. Wierzchołki wzrostu równieŜ
są często zasiedlane przez larwy
pryszczarków. Szczególnie na ałyczy
i śliwie trudno jest rozpoznać, który ze
szkodników powoduje ich zamieranie.
Do oceny liczebności tych szkodników
moŜna wykorzystać kolorowe polskie
tablice lepowe produkowane przez firmę

„Medchem”. Do odłowu wciornastków
najlepiej jest stosować tablice koloru
niebieskiego, a do odłowu pryszczarków
koloru Ŝółtego. W ochronie szkółek
i plantacji matecznych przed wciornastkami
i pryszczarkami najistotniejsze jest prze-
strzeganie bariery przestrzennej pomiędzy
nasadzeniami roślin Ŝywicielskich, usuwanie
i niszczenie odrostów korzeniowych i innych
zbędnych pędów oraz systematyczne
zwalczanie chwastów zarówno w szkółce,
jak i jej otoczeniu. Przy niezbyt wysokiej
liczebności szkodników dobre efekty
zwalczania uzyskano po dwóch zabiegach
preparatami: Chlormezyl 500 EC
(chloropiryfos i dimetoat) w dawce 1,5 l/ha,
Nurelle D 550 EC (chloropiryfos
i cypermetryna) (1,5 l/ha), Mospilan 20 SP
(acetamipryd) (0,2 kg/ha) lub Talstar 100
EC (bifentryna) w dawce 0,6 l/ha. Przy
bardzo licznej populacji wciornastków,
czasami konieczne jest kilkakrotne
powtarzanie zabiegów. W praktyce
preparaty te będą mogły być stosowane
do zwalczania omawianych szkodników
po ich zarejestrowaniu.



Wierzchołki wzrostu jabłoni, śliwy i gruszy uszkodzone przez
wciornastki

Innowacyjno ść wdro Ŝenia

UŜycie tablic umoŜliwi nie tylko ocenę zagroŜenia upraw przed szkodnikami, lecz takŜe
podjęcie decyzji o ich zwalczaniu. Metoda jest prosta i tania, moŜe być stosowana
powszechnie przez sadowników. Będzie to mogło wpłynąć na lepszą skuteczność
ochrony przed tymi szkodnikami oraz na racjonalne zastosowanie środków ochrony
roślin, a w konsekwencji obniŜenie kosztów ochrony, poprawę dochodowości gospo-
darstw sadowniczych i zmniejszenie ryzyka skaŜenia środowiska.
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