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Jabłoniom może zagrażać owocnica jabłkowa.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnicy jabłkowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Wylot owadów dorosłych rozpoczyna się tuż przed kwitnieniem jabłoni. Samice składają jaja do kielicha
kwiatowego. Larwy wylęgają się w czasie opadania płatków kwiatowych, wgryzają się do zawiązków owoców
i wyjadają je.
W celu prawidłowego określenia terminu zabiegu, pod koniec fazy zielonego pąka lub na początku różowego
pąka kwiatowego na drzewach jabłoni należy zawieszać białe pułapki lepowe, które trzeba przeglądać co 2-3
dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów dorosłych.
Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnicy jabłkowej jest odłowienie 20 owadów dorosłych średnio
na 1 pułapkę lepową w okresie od jej wywieszenia do końca fazy kwitnienia.
Zabiegi środkami ochrony roślin przeprowadza się pod koniec opadania płatków kwiatowych danej odmiany.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:








Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietąinstrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez
osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne
zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania
zabiegu ochrony roślin.

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
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności
metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

