USZKODZENIA OWOCÓW POWODOWANE PRZEZ ZWÓJKI LIŚCIOWE
(Tortricidae) W EKOLOGICZNYM SADZIE JABŁONIOWYM
WITOLD DANELSKI, TERESA BADOWSKA-CZUBIK, ELŻBIETA ROZPARA
ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA I SZKÓŁKARSTWA RS, ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH

1. WPROWADZENIE

2. CEL PRACY I ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Najlepszej jakości plon można uzyskać wykorzystując do produkcji owoców od-

Celem badań była ocena uszkodzeń jabłek zbieranych w sadzie prowadzonym

miany mniej podatne na choroby i szkodniki. Z tego względu istnieje potrzeba

systemem ekologicznym przez gąsienice zwójkówek liściowych. Badania wykona-

oceny odmian jabłoni odpornych na choroby pod kątem stopnia zasiedlenia i

no w latach 2010-2012 w Doświadczalnym Sadzie Ekologicznym w Instytutu

uszkodzenia owoców przez szkodniki. Do jednych z najgroźniejszych szkodników

Ogrodnictwa. Objęto nimi pięć odmian parchoodpornych oraz pięć odmian o

jabłoni należą zwójkówki liściowe: wydłubka oczateczka, zwójka siatkóweczka,

zmniejszonej podatności na parcha (Venturia inaequalis). Uszkodzenia jabłek

zwójka różóweczka, zwójka rdzaweczka oraz zwójka bukóweczka. Gąsienice tych

przez gąsienice zwójkówek określano w czasie zbioru, licząc uszkodzone owoce

motyli, żerując od wiosny do jesieni, uszkadzają zarówno liście, jak i owoce. Na-

w próbie 400 owoców z każdej odmiany. Uszkodzenia oceniano na podstawie

wet powierzchowne uszkodzenia skórki mogą stanowić miejsce infekcji chorób

atlasu Rein. Oddzielnie notowano owoce z niewielkimi uszkodzeniami skórki na-

powodujących psucie owoców w czasie przechowywania. Uszkodzenia te przy-

dające się do bezpośredniej konsumpcji, przetwórstwa i przechowywania oraz

czyniają się wydatnie do obniżenia jakości plonu.

owoce z dużymi uszkodzeniami, które były mniej przydatne do wykorzystania.
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Zwójka różóweczka
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Zwójka bukóweczka

3. WYNIKI
Podczas przeprowadzonych badań zaobserwowano zróżnicowanie stopnia uszkodzeń na poszczególnych odmianach. Wśród odmian parchoodpornych najwyższy procent
uszkodzonych owoców, zarówno w grupie niewielkich jak i dużych uszkodzeń notowano w 2010 roku, a najniższy w roku 2012 (tab. 1). Podobną tendencję, chociaż z
mniejszą różnicą w procencie uszkodzonych owoców notowano w grupie odmian mniej odpornych na parcha (tab. 2). W grupie odmian parchoodpornych odmianami,
których owoce były w najmniejszym stopniu uszkadzane były ‘Free Redstar’ i ‘Gold Millenium’ a w najwyższym ‘Topaz’ (tab. 1). W grupie odmian o zmniejszonej podatności na parcha najmniej uszkadzanymi odmianami były ‘Piros’ i ‘Szampion’ a w największym stopniu odmiana ‘Pinova’ (tab. 2).
Tab. 1. Uszkodzenia jabłek przez zwójkówki w latach 2010-2012 odmian parchoodpornych.

Tab. 2. Uszkodzenia jabłek przez zwójkówki w latach 2010-2012 odmian o
zmniejszonej podatności na parcha.

4. WNIOSKI
1. W grupie odmian parchoodpornych najniższy procent uszkodzonych owoców przez zwojkówki notowano na odmianach ‘Free Redsta’r i ‘Gold Milenium’,
a najwyższy na odmianie ‘Topaz’.
2. W grupie odmian o zmniejszonej podatności na parcha najniższy procent uszkodzonych owoców przez zwojkówki notowano na odmianach ‘Piros’ i
‘Szampion’, a najwyższy na odmianie ‘Pinova’.
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