WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Warszawie

ODDZIAŁ w PRZYSUSZE

OPS.7122.2.7.2018

Przysucha, 19 kwietnia 2018r

Urząd Gminy i Miasta
Urzędy Gmin
- wszystkie Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin:
Jabłoń domowa – mszyce - termin odaktualnienia 20.07.2018
Jabłoń domowa – zwójki - termin odaktualnienia 15.08.2018
Jabłoń domowa – mączniak jabłoni - termin odaktualnienia 20.07.2018

W załączeniu uruchamiane komunikaty

Kierownik Oddziału w Przysusze

Marzena Stolińska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Oddział w Przysusze
ul. Radomska 16; 26-400 Przysucha
tel. 48 675-24-36; fax 48 617-46-33
o-przysucha@piorin.gov.pl
piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Przysucha
tel.48 675 24-36
e-mail: o-przysucha@piorin.gov.pl
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: mazowieckie
Powiat: przysuski
Agrofag: Mszyce
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 19.04.2018
Na jabłoniach pojawiły się mszyce.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu
obserwacji.
Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa,
mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa.
Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe mszyce i larwy żerują
na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają
ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do
ich masowego rozmnażania się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku).
Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie:
 w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie
200 pąków.
 w okresie późniejszym (po kwitnieniu):
o 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz
o 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa)
Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie
obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach
ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna,
obfitująca w częste opady deszczu pogoda.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym
zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych

może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji
dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3
lata.
UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
Kierownik Oddziału w Przysusze
Marzena Stolińska
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Województwo: mazowieckie
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Agrofag: Zwójki liściowe
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 19.04.2018
Na jabłoniach stwierdzono występowanie zwójek liściowych.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zwójek liściowych na jabłoniach należy podjąć po
przeprowadzeniu obserwacji.
Na jabłoniach możemy spotkać następujące gatunki zwójek: zwójka siatkóweczka, zwójka
różóweczka, zwójka bukóweczka, płatówka
pstrocineczka, wydłubka oczateczka, zwójka
porzeczkóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka rdzaweczka.
Stadium zimującym w zależności od gatunku mogą być jaja lub gąsienice w oprzędach. Gąsienice
uszkadzają pąki, owoce, kwiaty, pędy. Zwójki są szkodliwe szczególnie wczesną wiosną, kiedy
gąsienice wyżerają pąki, oprzędzają rozwijające się rozetki liści i kwiatów, zjadają liście oraz kwiaty.
Zabiegi zwalczające pokolenia wiosenne wykonuje się w okresie zielonego pąka lub na początku
różowego pąka (w zależności od gatunku szkodnika). Sygnałem do wykonania zabiegu jest
stwierdzenie 10 i więcej gąsienic w próbie 200 rozet liściowo-kwiatowych. Pokolenia letnie zwalcza się
w
II
połowie
czerwca,
w I połowie lipca lub w II połowie lipca w zależności od występujących na danej plantacji gatunków
zwójek.
Do ustalenia letnich terminów zwalczania bardzo pomocne są pułapki feromonowe (monitoring lotu
motyli). Obserwacje pokoleń letnich przeprowadza się od połowy czerwca do końca sierpnia co 2
tygodnie. Sygnałem do przeprowadzenia zabiegów zwalczających jest stwierdzenie 10-12 pędów
zasiedlonych przez gąsienice w próbie 400 pędów.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym
zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji
dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3
lata.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
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Jabłoniom zagraża mączniak jabłoni.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu
obserwacji.
Dużemu nasileniu choroby sprzyjają niezbyt mroźne zimy oraz następujące po nich ciepłe ale nie
upalne lata. Mączniak jabłoni rozwija się intensywnie przy ciepłej i wilgotnej pogodzie.
Mączniak jabłoni poraża pędy, liście, kwiaty i owoce. Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni,
która na wiosnę przerasta na rozwijające się liście i kwiaty (infekcje pierwotne). Tworzące się podczas
ciepłej
i suchej pogody zarodniki, przenoszone są z prądami powietrza powodując infekcje wtórne.
W celu ograniczenia źródła infekcji przed kwitnieniem przeprowadza się wycinanie porażonych pędów,
co pozwala na rezygnację z wykonania zabiegów środkami ochrony roślin w tej fazie.
W sadach, w których nie przeprowadza się wycinania porażonych pędów, wskazane jest wykonanie
zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin przed kwitnieniem, gdy porażenie pędów przekracza
4%.
Dalsze 4-5 zabiegów po kwitnieniu wykonuje się w odstępach 7-10 dniowych zależnie od warunków
atmosferycznych i stosowanych fungicydów. Zabiegi kontynuuje się w lipcu, jeśli w końcu czerwca
porażonych jest 30-40 % pędów.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym
zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji

dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3
lata.
UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
Kierownik Oddziału w Przysusze
Marzena Stolińska

