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Zwalczanie mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysa-
phis plantaginea) w ekologicznej produkcji owo-
ców 

Problem 
Mszyca jabłoniowo-babkowa może prowadzić do strat w 
plonie dochodzących nawet do 95%. Żerując powoduje 
zahamowanie wzrostu pąków i owoców (Fot. 1). Produ-
kuje dużą ilość spadzi, która może sprzyjać rozwojowi 
grzybów sadzakowych. 

Rozwiązanie 
Najskuteczniejszymi metodami przeciwdziałania szkodni-
kom w produkcji ekologicznej są zapobiegawcze zabiegi 
agronomiczne oraz bezpośrednie zwalczanie przy użyciu 
produktów opartych na wyciągach z Neem (Azadirachta 
indica) (Fot. 2-3). 

Korzyści 
Podano środki zapobiegawcze i strategie zwalczania 
mszycy jabłoniowo-babkowej oraz odpowiednie odno-
śniki.  

Zalecenie praktyczne 
Środki zapobiegawcze2,3,4  

• Właściwe nawożenie azotowe 

• Mechaniczne usuwanie zaatakowanych przez 
szkodnika pędów (poprzez przycinanie) 

• Promocja funkcjonalnej bioróżnorodności (naturalnych antagonistów)4 poprzez wysiew pasów kwiatów w 
międzyrzędziach3 oraz aktywne utrzymywanie żywopłotów (Fot. 6). Do przydatnych naturalnych antagonis-
tów należą:  

• Chrząszcze i larwy z rodziny biedronkowatych (drapieżniki): Adalia bipunctata, Coccinella 
septempunctata i C. decempunctata. 

• Sieciarki z rodziny złotookowatych: Chrysoperla carnea (drapieżniki w stadium larwalnym) 

• Muchówki z rodziny pryszczarkowatych: Aphidoletes aphidimyza (drapieżniki w stadium larwalnym) 

• Muchówki z rodziny bzygowatych: W stadium larwalnym są doskonałymi drapieżnikami. 

• Monitorowanie mszyc od fazy różowego pąka do momentu, gdy owoce osiągną wielkość 10 mm. Sprawdzić 
liście na losowo wybranej próbie 50 drzew.  

Bezpośrednia kontrola za pomocą Neem1  

• Ze względu na wielopokoleniowość i szybkie rozmnażanie się tych mszyc, konieczne jest wykonanie zabiegu 
w odpowiednim czasie. 

• W przypadku wykrycia w trakcie monitoringu założycielek nowych kolonii, należy wykonać zabieg1. 

Pole zastosowania  

Temat 

Produkcja roślinna, zwalczanie szkodników i chorób, 
bioróżnorodność, owoce strefy umiarkowanej. 

Słowa kluczowe 

Mszyca jabłoniowo-babkowa, bezpośrednie zwalcza-
nie, ekstrakty Neem, działania zapobiegawcze, funk-
cjonalna bioróżnorodność.  

Kontekst  

Europa Północna i Środkowa. 

Czas stosowania 

Środki zapobiegawcze: Wiosna/jesień. 

Bezpośrednia kontrola: Lato. 

Okres wpływu 

- Wiosną, marzec-kwiecień, kiedy rodzą się parteno-
genetyczne założycielki (do 4-5 pokoleń). 

- Pędy atakowane są do wczesnego lata. 

- Migracja osobników dorosłych na drzewa żywiciela 
głównego (jabłoń) następuje wczesną jesienią. 
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• Pierwszy zabieg preparatami z ekstraktami Neem należy wykonać około fazy zielonego/różowego pąka (Fot. 
4-5). W zależności od rozwoju mszyc zaleca się podzielenie zabiegów i zastosowanie drugiego zabiegu pod 
koniec kwitnienia1.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Fot.: 1) Zaatakowane liście, pędy i owoce. Credit: Ewald Lardschneider. 2) Liść z kolonią mszycy jabłoniowo-babkowej. Credit: Claudio 
Casera. 3) Efekty stosowania olejku Neem: 90-95% skuteczności. Credit: Claudio Casera. 4) Faza zielonego pąka. Credit: Alfredo Mora 
V. 5) Faza różnowego pąka. Credit: Alfredo Mora V. 6 Pas kwietny w międzyrzędziu. Biedronka siedmiokropka (C. septempunctata) 
widoczna jest na kwiatach dzikiej marchwi (Daucus carota). Credit: Josef Telfser 
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