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Wstęp 

Ochrona przed szkodnikami w sadach 

ekologicznych jest bardzo trudnym zadaniem 

ale możliwym do wykonania.  

Ochrona roślin metodami ekologicznymi ze 

względu na brak dostatecznej liczby 

środków ochrony roślin musi być oparta na 

czynnikach: „chemicznych”, agrotechnicznych 

i biologicznych.  

 



  

L.p. 

  

  

Nazwa 

  

  

Producent 

  

  

Nr zezwol. 

  

1 ARMICARB SP Agronaturalis Limited R-1/2014 zr 

2 BIOSPIN 120 SC Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. 2/2002 

3 CARPOVIRUSINE SUPER SC Natural Plant Protection  12/2006 

4 CONTANS WG Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH (ż.o.) 122/2012 

5 CUPROFLOW 375 SC ISAGRO 25/2004 

6 CUPROXAT 345 SC Nufarm GmbH & Co KG 1/2009 

7 DIPEL WG Valent BioSciences 44/2010 

8 ECODIAN-CP  VP ISAGRO 82/2009 

9 FUNGURAN-OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH  21/2008 

10 MADEX SC Andermatt Biocontrol AG 3/2005 

11 MIEDZIAN 50 WG Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A. 58/2009 

12 MIEDZIAN 50 WP Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A.  62/2008 

13 MIEDZIAN EXTRA 350 SC Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A.  64/2008 

14 NORDOX 75 WG Nordox A.S. 11/2004 

15 NOVODOR SC Valent BioSciences 1/2013 wu 

16 POLYVERSUM WP BIOPREPARATY Sp. z o.o. (ż.o.) 181/2012 

17 PROMANAL 60 EC Neudorff GmbH KG 48/2009 

 18 SIARKOL 80 WG Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna„ S. A. 13/2009 

19 SIARKOL 80 WP Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna„ S. A. 42/2009 

 20 SIARKOL EXTRA 80 WP Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna„ S. A. 18/2007 

21 SPINTOR 240 SC Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. 131/2012 

22 TIMOREX GOLD 24 EC Biomor Izrael Ltd. 54/2010 

23 TREOL 770 EC AGROPAK sp.j. B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy  97/2008 

Źródło: Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu – www.ior.poznan.pl 
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Wybrane środki (insektycydy): 
 Azadirachtyna 

 Żelatyna 

 Hydrolizaty białkowe 

 Pyretrum Chrysanthemum cinerariaefiolum (złocień dlamatyński) 

 Kwasyna – Quassia amara 

 Rotenon 

 Granulowirus AoGV 

 Bacillus thuringiensis 

 Beauveria bassiana 

 Paecilomyces lilacinus 

 Metarhizium anisopliae var. Anisopliae 

 Pyretoridy (wyłącznie deltametryna lub lambda – cyhalotryna) 

 Szare mydło 

 Siarczan wapnia 

 Oleje mineralne 



Monitoring szkodników 

Zestaw podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych do 

wykrywania obecności szkodników w sadzie oraz określania 

poziomu zagrożenia sadu przez danego szkodnika. 

 

Bez prowadzenia monitoringu szkodników w trakcie 

sezonu wegetacyjnego nie jesteśmy w stanie określić: 

nasilenia występowania szkodników, zagrożenia dla 

jakości plonu, wyznaczenia optymalnego terminu 

wykonania zabiegów ochronnych. 

 



Metody monitoringu 

 Rozmieszczenie w sadzie pułapek feromonowych: owocówka 

jabłkóweczka i śliwkóweczka, zwójki liściowe – jabłoń, śliwa 

 Żółte pułapki lepowe, np.: EKOLEP: nasionnica trześniówka i 

wschodnia -  czereśnia i wiśnia 

 Białe pułapki lepowe: owocnica – jabłoń, grusza, śliwa 

 Żółte tablice lepowe: miodówka gruszowa  plamista – grusza 

 Strząsanie na płachtę entomologiczną: kwieciak jabłkowiec, 

miodówka gruszowa plamista – jabłoń, grusza 

 Przeglądanie przy użyciu binokularu stereoskopowego pędów i 

pąków w okresie wczesnowiosennym na obecność jaj i larw 

szkodników. 

 



Progi zagrożenia dla monitorowanych w ESD 
szkodników zostały przyjęte na poziomie takim 
samym jak w integrowanej produkcji owoców. 

Aktualne progi zagrożenia 
podawane są co roku w 
Programie Ochrony 
Roślin Sadowniczych 
opracowanym przez 
pracowników Instytutu 
Ogrodnictwa. 



Gatunek szkodnika 
Narzędzia do oceny  

progu zagrożenia 
Próg zagrożenia 

(Liczba owadów) 

Jabłoń 

Kwieciak jabłkowiec 
Biała płachta 

entomologiczna 
5-10 chrząszczy 

Owocnica jabłkowa Biała pułapka lepowa Ponad 30 błonkówek 

Owocówka jabłkóweczka Pułapka feromonowa 
Powyżej 5 motyli w ciągu 

kolejnych 3 dni 

Zwójkówki Pułapka feromonowa Rozpoznanie gatunków 

Śliwa 

Owocnica jasna i  
Owocnica żółtoroga 

Biała pułapka lepowa Ponad 80 błonkówek 

Owocówka śliwkóweczka Pułapka feromonowa 
1-2 świeże wgryzy w próbie 

100 owoców 

Metody monitoringu wybranych szkodników oraz progi zagrożenia 



Metody monitoringu wybranych szkodników oraz progi zagrożenia 

Gatunek szkodnika 
Narzędzia do oceny  

progu zagrożenia 
Próg zagrożenia 

(Liczba owadów) 

Grusza 

Kwieciak jabłkowiec 
Biała płachta 

entomologiczna 
5-10 chrząszczy 

Miodówka gruszowa 
plamista 

Biała płachta 
entomologiczna 

Ponad 15 dorosłych z 35 
gałęzi 

Pryszczarek gruszowiec Żółte tablice lepowe 
10% uszkodzonych liści 

wierzchołkowych 

Czereśnia i wiśnia 

Nasionnica trześniówka Żółta pułapka lepowa Średnio 2 muchy na pułapkę 

Wszystkie gatunki drzew 

Przędziorki Lupa 10 x 3-7 form ruchomych/liść 

Szpeciele Mikroskop 30 x 5-20 osobników /cm2 



Narzędzia do prowadzenia monitoringu 
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Jabłoń 

Kwieciak jabłkowiec  
 

 Chrząszcz, którego larwy niszczą pąki kwiatowe. Larwa żerując w 
środku pąka tworzy z zaschniętych i zbrązowiałych płatów kopułkę 
ochronną. 

 Próg zagrożenia: strząsanie na płachtę entomologiczną – 5 do 10 
chrząszczy z 35 gałęzi – w słoneczną, ciepłą pogodę (temp. min. 10°C) 
przed fazą zielony pąk. 

 W chwili obecnej nie ma ś. o. r. dozwolonych do stosowania w 
ekologii 

 Zwalczanie: metoda ręczna – w trakcie kwitnienia – przed 
przepoczwarzeniem się larw kwieciaka w postać dorosłą, zerwać i 
zniszczyć wszystkie uszkodzone pąki kwiatowe. W ten sposób 
ograniczymy ilość szkodnika w przyszłym roku. 

 Zwalczanie: metoda ręczna – zakładanie na początku czerwca opasek 
tekturowych na pnie drzew, po upływie miesiąca – zniszczenie opasek. 
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 Możliwość zwalczania chemicznego na podstawie doświadczeń 

prowadzonych w ESD IO: 

SpinTor 240SC (dawka 0,8 l/ha przy 750 l c.r./ha) – po strząśnięciu 

dużej ilości chrząszczy – przekroczony próg zagrożenia – w ciągu 2 – 

3 dni po strząsaniu należy wykonać zabieg ochronny przy słonecznej 

pogodzie i wysokiej temperaturze. Podczas trwania doświadczenia 

udało się zminimalizować procent uszkodzonych kwiatów: 2010 – od 

12,6 do 18,4%; 2011 – od 3,8 do 6,7%. 

 Publikacja :  

Danelski W., Badowska-Czubik T., Rozpara E. Możliwość zwalczania 

kwieciaka jabłkowca Anthonomus pomorum L. w ekologicznym systemie 

uprawy jabłoni. 2012. Journal of Research and Applications in 

Agricultural Engineering. 



Kombinacje 

% uszkodzonych kwiatów 

2010 2011 

‘Topaz’ ‘Pinova’ ‘Topaz’ ‘Pinova’ 

Spintor 240 SC 12,6a 18,4a 3,8a 6,7a 

NeemAzal-T/S 26,2b 32,6b 19,8b 21,7b 

Kontrolna 37,1b 32,0b 25,4b 28,5b 

Wyniki zwalczania kwieciaka jabłkowca w warunkach polowych w 

latach 2010-2011 w Nowym Dworze 



Jabłoń 

Szpeciele i przędziorki 

 

 Wczesną wiosną w fazie fenologicznej rozwoju pąka kwiatowego – 

„mysie uszko” – wykonujemy zabieg ochronny preparatami, w których 

substancją czynną jest olej parafinowy: Treol 770EC, Promanal 60EC 

 

 Obecność w sadzie Dobroczynka gruszowca skutecznie ogranicza 

populacje przędziorków i szpecieli. 

 

 W trakcie sezonu wegetacyjnego szpeciele zwalczane są przy okazji 

wykonywania zabiegów ochronnych przeciwko chorobom – preparaty 

siarkowe 

 

 

 



Jabłoń 

Mszyca jabłoniowa 
 

 Szkodnik, który zasiedla wierzchołki pędów. Przy dużej ilości kolonii na 
drzewie możliwe jest znaczne osłabienie wzrostu pędów. Nasilenie 
występowania jest różne. Mszyca ta pojawia się wiosną. 

 Próg zagrożenia: 15 pędów w próbie 150 – terminy wykonania lustracji – 
po kwitnieniu, koniec czerwca i później. 

 Zwalczanie: Mydło Ogrodnicze K – stężenie 2% przy 750 l c.r./ha – 
dodatkowo stosuję się denaturat stężenie 2%. Przy sporządzaniu cieczy 
roboczej do zbiornika z wodą (około 1/3) wlewamy denaturat a później 
rozpuszczone w lekko ciepłej wodzie i dokładnie rozmieszane Mydło Ogr. 
K. Zabiegi wykonuje się w miarę potrzeb – najlepszy efekt uzyskuje się przy 
stosowaniu mydła min. 1 raz w tygodniu. 

 Zwalczanie: roztwór z suszonego czosnku – dawka 25 kg/ha – czosnek 
moczony jest przed sporządzeniem cieczy roboczej przez 24h. 

 Zwalczanie: Bioczos płynny – wyciąg z czosnku – dawka 2% przy 750 l 
c.r./ha – możliwe jest łączenie z mydłem ogr. K i denaturatem w stężeniu 
2% 

 

 



Jabłoń 

Mszyca jabłoniowo-babkowa 

 

 Szkodnik dwudomowy, który zasiedla wierzchołki pędów i liście.  
W trakcie żerowania liście zwijają się wzdłuż głównego nerwu i po 
pewnym czasie zasychają. Szkodnik ten uszkadza pąki, kwiaty oraz 
zawiązki 

 Próg zagrożenia: 1 drzewo z koloniami w próbie 50 – terminy 
wykonania lustracji – cały sezon wegetacyjny. 

 Zwalczanie: tak samo jak w przypadku mszycy jabłoniowej 

 Zwalczanie należy wykonać zanim żerujące szkodniki zwiną liście 

 W okresie nasilonego występowania szkodnika i koloniach, w których 
zwinęły się już liście kolonie należy usuwać z sadu wraz z zasiedlonymi 
przez mszyce pędami i niszczyć. W tym czasie zabiegi mydłem mają małą 
skuteczność - utrudniony dostęp preparatu do szkodnika –  
a ograniczają jedynie tworzenie się nowych kolonii. 
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Jabłoń 

Bawełnica korówka 

 

 Szkodnik żerujący na pędach, pniach, konarach oraz korzeniach. 

Uszkadza korę gdzie z czasem pojawiają się zmiany chorobowe. Rośliny, 

na których wystąpił ten szkodnik są osłabione i narażone na 

przemarzanie w okresie zimowym. 

 Próg zagrożenia: 2 drzewa z koloniami w próbie 50 drzew 

 Zwalczanie: można stosować program ochrony dla mszyc jabłoniowej  

i jabłoniowo-babkowej. Najlepszym sposobem zwalczenia tego 

szkodnika jest bezwzględne usunięcie zasiedlonych przez niego pędów i 

konarów. Naturalnym wrogiem bawełnicy jest Osiec korówkowy. 
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Jabłoń 

Owocnica jabłkowa 

 Błonkówka, której larwy żerują na zawiązkach. Uszkodzone przez tego 

szkodnika zawiązki w większości przypadków opadają w terminie 

naturalnego dla jabłoni opadu zawiązków – „opad świętojański”. 

Część zawiązków rośnie a wykształcone owoce noszą 

charakterystyczne ślady żerowania larw. 

 Próg zagrożenia: odławianie na białe pułapki/tablice lepowe – średnio 

20 osobników na 1 pułapkę 

 Zwalczanie: brak dostępnych ś. o. r. dozwolonych do stosowania w 

ekologii 

 Możliwość zwalczania: usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez larwy 

owocnicy zawiązków; zastosowanie po uzyskaniu pozwolenia 

azadirachtyny lub quassia amara. 

 

 

 



 

 

 

 

a a 

a 

a 

b 

b 

a 

b 

c 

0 

20 

40 

60 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2010 2011 2012 

Sztuk [%] 

Quassia amara NeemAzal-T/S Control Hoplocampa testudinea 

Uszkodzenia zawiązków owocowych przez owocnicę jabłkową (2010-2012) 



 

 

 

 

© W. Danelski 

© W. Danelski 

© W. Danelski 

© W. Danelski 



Jabłoń 

Owocówka jabłkóweczka 

 Larwy tego motyla z rodziny zwójkowatych uszkadzają owoce 
– robaczywienie owoców. 

 Próg zagrożenia: odłowienie na pułapce feromonowej przez 3-4 
kolejne dni średnio więcej niż 5 osobników 

 Zwalczanie: środki dozwolone do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym: Carpovirusine Super SC, Madex SC, Ecodian-CP 
VP (dyspenser) 

 W latach 2011-2012 przeglądano owoce odmian jabłoni 
szczepionych na różnych podkładkach – (400 owoców w 
próbie) średni procent uszkodzonych owoców przez 
owocówkę jabłkóweczkę wyniósł: 

 2011: 0,9 – 20 kombinacji – 12 odmian 

 2012: 0,7 – 24 kombinacje – 13 odmian 

 

 



Jabłoń 

Owocówka jabłkóweczka 

 

 Zwalczanie: zabieg wykonuje się w fazie rozwoju jaj „czarna główka” – 

po około 2 tygodniach po odnotowaniu maksimum wylotów i spadku 

ilości odłowionych motyli. Zabieg powtarza się po 10 - 12 dniach 

(Madex SC) 

 Inne możliwe metody do zwalczania:  

 Zakładanie na pnie drzew opasek tekturowych (czerwiec/lipiec) – 

po zbiorach zdejmuję się opaski i niszczy wraz z larwami 

 Usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez larwy owocówki 

owoców 

 

 

 

 



Odłowy motyli owocówki jabłkóweczki w przeliczeniu na 1 pułapkę 
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Jabłoń 

Zwójki liściowe 

 

 Larwy tych motyli uszkadzają liście i owoce 

 Próg zagrożenia: 10 gąsienic w próbie 200 rozet (zielony pąk), 10-12 

zasiedlonych pędów w próbie 400 (od połowy czerwca do połowy 

września – co 2 tyg.), 4-8 uszkodzonych przez gąsienice owoców w 

próbie 400 (od połowy sierpnia do zbiorów – co 2 tyg.) 

 Do 2012 roku środkiem dozwolonym do stosowania w rolnictwie 

ekologicznym był SpinTor 240SC 

 Po uzyskaniu pozwolenia na zastosowanie preparatu SpinTor 240SC: 

w pełni sezonu wegetacyjnego po odłowieniu dużej ilości motyli w 

pułapkach feromonowych 

 

 

 

 



Jabłoń 

Zwójki liściowe 

 

 Gatunki: 

 Zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana) 

 Zwójka różóweczka (Archips rosanus) 

 Zwójka rdzaweczka (Archips podanus) 

 Wydłubka oczateczka (Spilonota ocellana) 

 Zwójka bukóweczka (Pandemis heparana) 

 Zwójka koróweczka (Enarmonia woeberiana) 

 

 

 

 

 



Zwójka rdzaweczka 
Wydłubka oczateczka 

Zwójka bukóweczka 

Zwójka koróweczka 

Zwójka siatkóweczka 

Zwójka różóweczka 
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Uszkodzenia owoców przez zwójki liściowe w latach 2011-2013. 



Grusza 
Miodówka gruszowa 

 

 

 

 Larwy miodówki żerują (wysysają sok) na pąkach kwiatowych, 

liściach, młodych pędach i zawiązkach. Podczas żerowania wydzielają 

obficie rosę miodową, na której intensywnie rozwija się grzyb 

Sadrak. Wzrost pędów zostaje zahamowany, które  niekiedy 

zasychają. Miodówka jest także wektorem choroby powodującej 

zamieranie grusz. 

 Próg zagrożenia: ponad 15 dorosłych osobników strząśniętych na 

płachtę entomologiczną z 35 gałęzi 

 Zwalczanie: brak środków dozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym.  
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Grusza 
Podskórnik gruszowy 

 

 

 

 Roztocz z rodziny szpecielowatych żerujący na blaszkach 

liściowych. W miejscach żerowania pojawiają się pęcherzyki o 

żółtym zabarwieniu. Po pewnym czasie tkanka liścia w miejscach 

żerowania brązowieje. 

 Próg zagrożenia: 20% pąków ze stwierdzoną obecnością 

podskórnika.  

 Zwalczanie: brak środków dozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym. 

 Możliwość: po uzyskaniu zezwolenia właściwych organów: 

preparaty olejowe – Treol 770EC oraz Promanal 60EC 
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Owocnica żółtoroga i jasna 

 

 

 

 

 

 Larwy tych szkodników uszkadzają zawiązki. 

 Próg zagrożenia: odławianie na białe tablice lepowe – 80 dorosłych 

owadów odłowionych do końca kwitnienia 

 Zwalczanie: brak środków dozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym 

 Możliwość: zwalczanie ręczne – usuwanie i niszczenie zasiedlonych 

zawiązków, zmniejszanie populacji poprzez rozwieszenie dużej ilości 

białych pułapek lepowych 

 

Śliwa 
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Owocówka śliwkóweczka 
 

 

 

 

 

 Motyl z rodziny zwójkowatych. Larwy żerują wewnątrz owoców – 
robaczywienie owoców 

 Próg zagrożenia: 2 świeże wgryzy w próbie 200 owoców 

 Zwalczanie: do 2012 r. SpinTor 240SC – zabieg wykonać w fazie 
rozwoju jaj „czarna główka” - dawka 0,8 l/ha przy 750 l c.r./ha. 
Zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.  

 W latach 2009-2010 przeprowadzono badania nad zwalczaniem 
owocówki śliwkóweczki. Po trzykrotnym wykonaniu zabiegu 
preparatem SpinTor 240SC procent uszkodzonych owoców 
wyniósł: 2009 – od 1 do 2,8; 2010 – od 0 do 1,7. 

 Publikacja: 

Rozpara E., Badowska-Czubik T., Kowalska J. Problemy ochrony ekologicznej uprawy 
wiśni i śliwy przed szkodnikami. 2010. Journal of Research and Applications in 
Agricultural Engineering. 

 

Śliwa 
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Procent uszkodzonych owoców śliwy odmian ‘President’ i ‘Hanita’. 

Odmiana 
Procent uszkodzonych owoców 

2009 2010 2011 2012 2013 

‘Hanita’ 1,0 1,7 * 0,0 * 

‘President’ 2,8 * * 3,3 * 

* - brak odpowiedniej ilości owoców 



Mszyca śliwowo-trzcinowa 

 

 

 

 

 

 Szkodnik dwudomowy żerujący na pędach i liściach – wektor 

groźnej choroby śliw – szarki (ospowatość śliwy) 

 Próg zagrożenia: 1 drzewo z koloniami mszyc 

 Zwalczanie: mydło ogrodnicze K z dodatkiem denaturatu – 

podobnie jak przy zwalczaniu mszycy jabłoniowej i jabłoniowo-

babkowej. 

 

Śliwa 
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Pordzewiacz śliwowy 

 

 

 

 

 

 Szkodnik żerujący na liściach – powoduje ich usychanie i opadanie 

pozostawiając charakterystycznie ogołocone pędy wierzchołkowe 

 Próg zagrożenia: 10 osobników /pąk lub 20 osobników na 20cm 

bieżących pędu 

 Zwalczanie: pomiędzy fazą zielonego a białego pąka kwiatowego. 

Najlepszy moment to ciepła słoneczna pogoda gdy pąki mają lekko 

rozchylone łuski – Treol 770 EC – stężenie 1,5% - 750 do 1000 l 

c.r./ha lub Promanal 60EC – stężenie 2% - 750 do 1000 l c.r./ha  

 

Śliwa 

© W. Danelski 



Czereśnia, wiśnia 
Nasionnica trześniówka 

 

 Szkodnik występujący w dużym nasileniu – larwy żerują wewnątrz 

owoców – robaczywienie. Nasionnica wschodnia ma podobny do 

nasionnicy trześniówki cykl rozwojowy jednakże przesuniety o 

około 3-4 tygodnie. 

 Próg zagrożenia: odławianie dorosłych osobników na żółte pułapki 

lepowe – średnio 2 muchy na 1 pułapkę 

 Zwalczanie: brak środków dozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym 

 



Mucha nasionnicy trześniówki Mucha nasionnicy wschodniej 
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Nasionnica trześniówka 

 

 Możliwość ograniczenia szkód w plonie: Czereśnia - zastosowanie 
odmian wcześnie owocujących; Wiśnia – zastosowanie odmian 
późno owocujących 

 Możliwość ograniczenia populacji: zastosować dużą ilość żółtych 
pułapek lepowych  - odławianie dorosłych osobników. 

 Możliwość zwalczania: w chwili obecnej prowadzone są prace 
doświadczalne nad znalezieniem biologicznego środka ochrony 
roślin ograniczającego występowanie obu gatunków nasionnic. 
Prowadzi się prace z wykorzystaniem wyciągu z Miodli indyjskiej i 
wywaru z drewna krzewu Quassia amara. 

 Możliwość ograniczenia populacji: prowadzone są prace 
doświadczalne nad zastosowaniem okrywy gleby, izolatorów oraz 
założonym sposobem utrzymania murawy. Zastosowano okrycie 
całkowite gleby folią, zastosowano izolator z cienkiego materiału, 
którym przykryto całe drzewa oraz porównuje się sposób 
utrzymania murawy w międzyrzędziach i rzędach. Murawa 
pozostaje niekoszona – utrudnienie wylotu much. Dane o 
skuteczności tych zabiegów są w opracowaniu. 
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Czereśnia, wiśnia 

Mszyca czereśniowa 

 

 

 Szkodnik żerujący na liściach drzew. Po początkowej fazie tworzenia 

kolonii liście zwijają się wzdłuż głównego nerwu – w fazie końcowej 

usychają. Kolonia obejmuje wszystkie liście na młodych, 

zasiedlonych pędach. 

 Próg zagrożenia: 1 drzewo z koloniami w próbie 50 drzew 

 Zwalczanie: tak samo jak w przypadku innych gatunków mszyc. 

Zwalczanie trzeba rozpocząć już wczesną wiosną – ograniczy 

tworzenie nowych kolonii – w fazie zwiniętych liści zwalczanie 

mydłem jest już nieskuteczne ze względu na utrudniony dostęp 

środka do kolonii. 

 W chwili nasilonego występowania i zwinięcia liści jedyną 

możliwością ograniczenia występowania jest ścinanie i niszczenie 

pędów z koloniami 
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Rola organizmów pożytecznych 

Założeniem sadownictwa ekologicznego jest 

m.in. uzyskanie równowagi biologicznej w 

sadzie. 

 

Organizmy pożyteczne wspomagają zwalczanie 

szkodników w sadach ekologicznych.  

 



Dobroczynek gruszowiec: drapieżny roztocz odżywiający się 

przędziorkami i szpecielami. Dostępny jest w Polsce w postaci 

opasek filcowych. Opaski umieszcza się na drzewach w okresie 

wiosennym. W sierpniu sprawdza się z wykorzystaniem binokularu 

liczbę osobników dobroczynka na liściach drzew – min.1 sztuka na 

liściu zapewnia optymalną ochronę biologiczną i zapobiega 

nadmiernemu przyrostowi populacji szkodliwych roztoczy. 

 

Ptaki drapieżne: w miarę możliwości stworzenie miejsc do 

bytowania ptaków drapieżnych.  

 

Owady pożyteczne: rozmieszczenie w sadzie miejsc bytowania 

owadów pożytecznych – mogą to być powieszone przy pniu 

doniczki wypełnione słomą. 

 

Zapylacze: pszczoła murarka, trzmiel, okresowo pszczoła miodna.  
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Prawa do zdjęć zastrzeżone. 

Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych w materiale szkoleniowym 

zdjęć bez zgody autora jest zabronione. 

 

Dane kontaktowe: 

 

Witold Danelski 

 

Instytut Ogrodnictwa 

ul. Pomologiczna 18 

96-100 Skierniewice 

 

witold.danelski@inhort.pl 

 

Skierniewice 

2014 


