
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Rzeszowie  

Oddział w Mielcu  
tel./fax 17 586 21 84 

e-mail: o-mielec@piorin.gov.pl 

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN 
 
 

 

Województwo:  PODKARPACIE 

Powiat:  MIELECKI       

Agrofag:  OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA 

Roślina:  ŚLIWA DOMOWA 

Data publikacji komunikatu: 01.06.2015 

 
 
Obserwuje się początek masowego lotu motyli pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki.  
 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki śliwkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu 
obserwacji. 
Ustalenie początku loty motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek 
feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się 
do końca sierpnia. 
Progiem ekonomicznej szkodliwości owocówki śliwkóweczki jest  

 stwierdzenie 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio w próbie 100 zawiązków lub owoców. 
 
Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie, przy temperaturze powyżej 12

o
C, rozpoczynają składanie jaj. Okres 

rozwoju jaj wynosi średnio 8-10 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja, widać czarną 
główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów). 
Lot motyli drugiego pokolenia rozpoczyna się najczęściej w drugiej dekadzie lipca i trwa nawet do końca 
września. Okres składania jaj jest bardzo długi – trwa od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia, czasem 
nawet dłużej. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego. 
 
Zalecenia: 
W celu zwalczenia pierwszego pokolenia owocówki śliwkóweczki zabieg wykonuje się w fazie „czarnej 
główki”, tj. po upływie około 3 tygodni od rozpoczęcia regularnego lotu motyli. Termin ten najczęściej przypada 
w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca (czasami wcześniej). Przy przedłużającym się intensywnym locie 
motyli wykonuje się ponowny zabieg. 
Zabieg zwalczający drugie pokolenie przeprowadza się również po upływie około 2-3 tygodni od momentu 
systematycznego zwiększania się liczby odłowionych w pułapce feromonowej motyli – najczęściej w drugiej 
połowie lipca lub pierwszej dekadzie sierpnia i ewentualnie na późnych odmianach – po 2 tygodniach zabieg 
powtarza się. 
 

Uwagi: 
              Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-
roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu  
i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 
1) 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 nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 
oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 
zabiegiem. 
2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który: 
● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska; 
● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.  
3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez 
osoby przeszkolone zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin. 
4) 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. 

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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