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Mszyca jabłoniowo-babkowa: Bezpośrednie zwal-
czanie za pomocą oleju Neem w sadach ekologicz-
nych 
Problem 

Mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis plantaginea) cha-
rakteryzuje się szybkim cyklem reprodukcji i wysoką szko-
dliwością w sadach. Działania zapobiegawcze, takie jak 
promowanie pożytecznych owadów i przycinanie pędów, 
często nie są wystarczające. 

Rozwiązanie 
Bezpośrednie zwalczanie azadirachtyną (NeemAzal®-T/S, 
zwaną również Neem) ogranicza populację mszyc i utrzy-
muje szkody poniżej progu ekonomicznej szkodliwości.  

Korzyści 
Olejek Neem wnika w liście i może być pobierany przez 
szkodniki podczas żerowania. Pomaga również w zwalcza-
niu innych gatunków mszyc, takich jak D. devecta i czę-
ściowo Aphis pomi. 

Zalecenie praktyczne  
• Wiosną należy regularnie sprawdzać, czy liście nie 

są zaatakowane. Mszyca jabłoniowo-babkowa jest 
czarna i może pojawiać się w dużych koloniach na 
spodniej stronie młodych liści (Fot. 1). Próg szkodli-
wości znajduje się na poziomie pojedynczej 
mszycy. Uszkodzone owoce nie wyrastają ale pozo-
stają na drzewach zazwyczaj do zbioru (Fot. 2). 

• Zastosować olejek Neem w fazie różowego pąka (BBCH 57) (Fot. 3, odmiana referencyjna 'Jonagold' Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania. ): 

o Zanim założycielki kolonii rozwiną się w dorosłe osobniki. Wówczas nie rozwinie się żadna lub tylko 
kilka młodych mszyc i nie powstaną kolonie.  

o Gdy założycielki kolonii osiągną już stadium owadów dorosłych. Mszyce nie rozwiną się do postaci do-
rosłych, jeśli założycielki kolonii nie będą wydawać potomstwa przez dłuższy czas. W takim przypadku 
należy podzielić zabiegi na dwa - pierwszy w fazie różowego pąka i drugi pod koniec kwitnienia. Olejek 
Neem jest skuteczny we wczesnych stadiach rozwoju szkodnika. 

• Jeśli kolonie mszyc są zbyt zaawansowane w rozwoju, zabieg nie przyniesie efektu. Właściwy termin zabiegu 
ma kluczowe znaczenie! 

• Zabieg wykonać raz lub dwa razy w zależności od presji szkodnika, liczebności mszyc i fazy rozwojowej roślin. 
Przy zastosowaniu metody zabiegów dzielonych zmniejszyć dawkę przypadającą na jeden zabieg.  

Pole zastosowania  

Temat 

Produkcja roślinna, ogrodnictwo, owoce strefy 
umiarkowanej 

Słowa kluczowe 

zwalczanie chorób i szkodników, ochrona roślin, bio-
logiczne zwalczanie szkodników 

Kontekst  

W całej Europie, gdzie D. plantaginea jest proble-
mem 

Czas stosowania 

Wiosna od fazy różowego pąka (BBCH 57) do końca 
kwitnienia (BBCH 69) 

Okres wpływu 

Wiosna 

Sprzęt 

Neem, opryskiwacz 

Najlepszy w 

Zwalczaniu Dysaphis plantaginea w sadach ekolo-
gicznych 

https://en.wikipedia.org/wiki/BBCH-scale


           STRESZCZENIE PRAKTYKI 
 

 

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 jakiekol-
wiek 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.: Kolonia mszycy jabłoniowo-babkowej (D. plantaginea) 
na spodniej stronie liścia (Fot.: ESTEBURG Fruit growing Center 
Jork, 2011). 

Fot. 2.: Uszkodzenia owoców spowodowane przez D. plantaginea: 
Owoce pozostają małe i wyschnięte na skutek wysysania z nich 
soków przez szkodnika. (Fot.: ÖON, 2015) 

Fot. 3.: Przykłady fenologicznych 
faz rozwoju BBCH na jabłoni od 
BBCH 0 – okresu bezlistnego do 
początku kwitnienia (BBCH 60, 
Fot.: ESTEBURG Fruit growing 
Center Jork, 2011). 
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