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WPROWADZENIE  

CEL PRACY 

WNIOSKI  

Owocówka jabłkóweczka Laspeyresia pomonella L. jest groźnym szkodni-

kiem obniżającym plon i jakość jabłek. Gąsienice odżywiając się miąższem 

drążą kanaliki aż do gniazda nasiennego. Takie owoce opadają i nie nadają 

się ani do spożycia, ani do przetwórstwa. W ekologii do zwalczania owo-

cówki można wykorzystywać jedynie preparaty wirusowe. Ich skutecz-

ność jest zmienna i często zbyt niska. Dlatego istnieje potrzeba poszuki-

wania środków zwalczających tego szkodnika.  

Badania prowadzono w latach 2009 i 2010 w Ekologicznym Sadzie Do-

świadczalnym w Nowym Dworze-Parceli k/Skierniewic na owocujących 

drzewach jabłoni. Doświadczeniem objęto pięcioletnie jabłonie odmiany 

‘ P inova’  i ‘ Topaz ’ . Opryskiwano je dwukrotnie przeciwko I pokole-

niu szkodnika. 

 

Doświadczenia wykonano w 4-ech powtórzeniach, przy czym w każdym 

powtórzeniu znajdowało się 10 drzew (40 drzew w kombinacji). Skutecz-

ność zwalczania określono na podstawie liczby uszkodzonych owoców. Z 

każdego powtórzenia przeglądano wszystkie owoce przedwcześnie opadłe 

z drzew oraz po około 100 owoców zbieranych z drzew w czasie ich doj-

rzałości zbiorczej (próba 400 owoców z kombinacji).  

Celem niniejszej pracy jest ocena i porównanie biologicznej aktywności 

preparatów NeemAzal-T/S (ekstrakt z nasion miodli indyjskiej, Aza-

dirachta indica) i Madex SC (preparat wirusowy) w zwalczaniu owocówki 

jabłkóweczki. 

MATERIAŁ I  METODY  

WYNIKI  

Zastosowanie preparatów Madex SC i NeemAzal-T/S w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki istotnie obniżało procent uszkodzonych owoców przez gąsie-

nice tego szkodnika. (tabela 1 i 2). Najlepsze wyniki na obydwu odmianach jabłoni uzyskano w kombinacji nr 3, gdzie drzewa opryskiwano mieszaniną 

preparatu Madex SC w dawce 0,25 l/ha i preparatu NeemAzal-T/S w dawce 3,5 l/ha. W tej kombinacji, średni procent uszkodzonych owoców był 3-

krotnie niższy aniżeli w kombinacji kontrolnej.  

Tabela 1. Efektywność zwalczania owocówki jabłkóweczki Laspeyresia pomonella na 

odmianie ‘ P inova ’  w latach 2009-2010. 

Kombinacje 
Dawka  

[l/ha] 

% uszkodzonych  

owoców 
Skuteczność [ %] 

2009 2010 2009 2010 

1. NeemAzal-T/S 3,5 14,8 a 5,3 a 35,1 72,4 

2. Madex SC 0,25 10,5 a 7,6 a 53,9 60,4 

3. Madex SC+NeemAzal-T/S 0,25+3,5 8,4 a 3,7 a 63,2 80,7 

4. Madex SC+NeemAzal-T/S 0,125+1,75 13,5 a 6,5 a 40,9 66,1 

5. Kontrolna - untreated - 22,8 b 19,2 b - - 

Tabela 2. Efektywność zwalczania owocówki jabłkóweczki Laspeyresia pomonella na 

odmianie ‘ T opaz ’  w latach 2009-2010.  

Kombinacje 
Dawka  

[l/ha] 

% uszkodzonych  

owoców 
Skuteczność [ %] 

2009 2010 2009 2010 

1. NeemAzal-T/S 3,5 10,9 b 9,5 b 40,1 34,0 

2. Madex SC 0,25 4,8 a 8,8 b 73,6 38,9 

3. Madex SC+NeemAzal-T/S 0,25+3,5 5,4 a 3,5 a 70,3 75,7 

4. Madex SC+NeemAzal-T/S 0,125+1,75 10,9 b 5,8 ab 40,1 59,7 

5. Kontrolna - untreated - 18,2 c 14,4 c - - 

1. Badane preparaty istotnie obniżały poziom uszkodzeń owoców przez owocówkę jabłkóweczkę. 

2. Wykazano dobre działanie mieszaniny preparatu roślinnego NeemAzal-T/S (w dawce 3,5 l/ha) z preparatem wirusowym Madex SC (w dawce 0,25 l/ha) w 

zwalczaniu owocówki jabłkóweczki.  

3. Dopuszczenie do stosowania na jabłoni preparatu NeemAzal-T/S umożliwiłoby kompleksową redukcję szkodników.  
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