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W sadach gruszowych zaobserwowano występowanie miodówki gruszowej.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania miodówki gruszowej należy podjąć po przeprowadzeniu
obserwacji w sadzie i ocenie liczebności szkodnika.
Na gruszy można spotkać następujące gatunki miodówek:
• Miodówka gruszowa czerwonawa,
• Miodówka gruszowa plamista,
• Miodówka żółta.
Larwy wysysają sok roślinny z pąków kwiatowych, rozwijających się liści, młodych pędów i zawiązków
owoców. Pąki, a także zawiązki, mogą opadać w wyniku uszkodzenia. Larwy wydalają obficie rosę
miodową, na której intensywnie rozwijają się grzyby sadzakowe.
W wyniku żerowania licznych miodówek następuje zmniejszenie plonu owoców.
Próg zagrożenia w okresie bezlistnym to 15 miodówek strząśniętych z 35 gałęzi
(po jednej z drzewa), natomiast przed kwitnieniem – 10 % pędów ze złożami jaj,
a w późniejszym okresie – obecność jaj i larw na 10-20 % pędów.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2)

3)
4)
5)

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać
przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym
zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
Profesjonalni
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.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra
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 .

