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Praktyki agronomiczne ograniczające ryzyko 
wystąpienia mszycy jabłoniowo-babkowej 
(Dysaphis plantaginea) w ekologicznej produkcji 
owoców 

Problem 
Mszyca jabłoniowo-babkowa (fot. 1) powoduje skręcanie 
liści, hamuje rozwój pędów, prowadzi do deformacji 
związków, które nie wyrastają i nie nadają się do 
sprzedaży. Gatunek tej mszyc wytwarza również spadź, 
która powoduje rozwój grzybów saprofitycznych. 

Rozwiązanie 
Prawidłowe zarządzanie agronomiczne, takie jak 
optymalne nawożenie azotem (N), nawadnianie, 
przycinanie oraz zwalczanie żywiciela wtórnego mszycy, 
może ograniczyć występowanie szkodnika. 

Korzyści  
Lepszy wzrost drzewa i dostępność składników 
odżywczych, odporność na inne mszyce i choroby, 
produkcja owoców handlowych i wyższa rentowność 
gospodarstwa ekologicznego.  

Zalecenia praktyczne  
Włączenie do ogólnego systemu zarządzania sadem: 

• Nawożenie: Stosuj organiczne nawozy zawierające N na podstawie analizy gleby i liści, potrzeb 
pokarmowych drzew i oczekiwanego tempa mineralizacji nawozu organicznego (NO). Należy stosować 
strączkowe rośliny okrywowe, aby ustabilizować dostępność azotu i zmniejszyć zapotrzebowanie na NO. W 
przypadku stosowania różnych NO należy podzielić dawkę na dwa etapy (tzn. pierwsza aplikacja przed 
kwitnieniem, a druga po kwitnieniu).  

• Nawadnianie: Oprzyj reżim nawadniania na pomiarach wody w glebie za pomocą czujników lub modeli, aby 
utrzymać optymalną wilgotność gleby (Polowa Pojemność Wodna (PPW)). 

• Przycinanie: Zapewnić prawidłowy rozwój korony, ograniczyć występowanie miejsc zagęszczonych (brak 
dostępu światła i cyrkulacji powietrza) (fot. 2). Przycinać odrosty korzeniowe, które wyrastają z podkładki. 

• Zwalczanie żywiciela wtórnego - babki lancetowatej (Plantago lanceolata) za pomocą upraw okrywowych lub 
innych metod zwalczania chwastów. 

• W przypadku dużego porażenia (fot. 3) należy usuwać porażone pędy i niszczyć je poza sadem.  

• Zakładać żywopłoty lub pasy kwiatowe, aby sprzyjać naturalnym drapieżnikom (np. biedronkom, złotookom, 
drapieżnym pryszczarkom, bzygom,  itp.) lub pasożytom (np. pasożytniczym błonkówkom) i ograniczać 
populację późną wiosną - latem2. 

 

Pole zastosowania 

Temat 

Produkcja roślinna, zarządzanie gospodarstwem 
rolnym 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie uprawami, zwalczanie szkodników, 
ogrodnictwo, zarządzanie gospodarstwem rolnym 

Kontekst  

Brak ograniczeń klimatycznych 

Czas stosowania 

Przez cały sezon wegetacyjny 

Najlepszy w 

Wszystkie praktyki powinny być połączone, aby 
osiągnąć najlepszy rezultat 
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Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
862850. Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych informacji. Autorzy i redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości merytoryczne lub 
szkody wynikające ze stosowania zaleceń zawartych w niniejszym streszczeniu praktyki.  

 

 

Fot. 1. Liść jabłoni z kolonią mszycy 
jabłoniowo-babkowej. (Fot. C. Casera, 
Laimburg) 

 

Fot. 2. Silnie zaatakowane drzewo przez 
mszyce z powodu nadmiernego wzrostu 
pędów i braku cięcia. (Fot. W. Piotrowski, 
InHort) 

 

Fot. 3. Silnie porażone pędy, które trzeba 
usunąć i zniszczyć. (Fot. W. Piotrowski, 
InHort) 
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