
Zimą na gałęziach drzew owocowych  
– czyli zimowe lustracje drzew owocowych 

M S Z Y C E  
Mszyce są znanymi szkodnikami roślin uprawnych z wielu powodów, przede 

wszystkim poprzez masowe wystąpienia na roślinach i możliwość przenoszenia 

wirusów roślinnych. Szkodliwość mszyc polega na wysysaniu soków 

roślinnych, wprowadzania do roślin niekorzystnych dla jej rozwoju enzymów 

oraz na wydzielaniu spadzi powodując rozwój saprofitycznych grzybów. 

Żerowanie mszyc powoduje zawsze ubytek plonu. 

 

  JABŁOŃ  
 mszyca jabłoniowa - czarne, matowe jaja - należy ich 

szukać przede wszystkim na pędach jednorocznych, na 

„wilkach” i odrostach korzeniowych 

 mszyca jabłoniowo – zbożowa - czarne, błyszczące jaja 

składane u nasady krótkopędów, w kątach pąków, na starszych 

i grubszych gałęziach, na pniach, w szparach kory 

 mszyca jabłoniowo – babkowa - czarne, błyszczące jaja 

składane na cienkich gałęziach koło pąków lub w spękaniach  

i zagłębieniach kory na grubszych gałęziach. 
 

 

 

Lustracje na obecność i liczebność jaj zimowych mszyc 

przeprowadza się pobierając pędy z drzew. Wyznacza się losowo 

4–5 drzew, z których wycina się 2–3-letnie przyrosty z różnych 

miejsc korony. Próbę stanowi 10 odcinków wspomnianych pędów, 

każdy długości około 20 cm. Następnie pod lupą ogląda się 

dokładnie korę pędów w poszukiwaniu ukrytych jaj mszyc. 

Znalezienie 10–15 jaj mszyc na 2 m bieżących pędu oznacza, że 

został przekroczony próg szkodliwości i trzeba zaplanować 

wczesnowiosenne zwalczanie mszyc, w okresie wylęgania się larw. 

 ŚLIWA – mszyca chmielowa i śliwowo-trzcinowa,   

            zwalczanie wczesną wiosną przed kwitnieniem. 
 CZEREŚNIA, WIŚNIA - mszyca czereśniowa. 
 ROŚLINY JAGODOWE na pędach porzeczki i maliny, 

 zwykle u nasady pąków, można znaleźć czarne błyszczące 

 jaja. Wczesną wiosną, zwykle  na początku kwietnia 

 zaczynają wylęgać się larwy. 
 

Mszyce na roślinach jagodowych zaleca się zwalczać w początkowym okresie ich żerowania, zanim rozbudują kolonie. 

METODY ZWALCZANIA: 

o naturalni  wrogowie: larwy złotooków, biedronki i ich larwy, larwy bzygowatych, gąsieniczniki, skorki, 

chrząszcze, drapieżne pluskwiaki, pająki i ptaki (szczególnie sikory) 

o dosadzanie roślin odstraszających - rośliny, których mszyce wybitnie nie lubią to: anyż, kolendra, czosnek, 

szczypiorek, czosnek, cebula, petunie i rzodkiewka 

o nasturcje działają jak pułapki na mszyce czarne, a odstraszają inne ich rodzaje 

o rozgniecenie kilku mszyc w pobliżu podgryzanej rośliny wysyła ostrzegawczy sygnał chemiczny i działa 

odstraszająco 

o rozłożenie folii aluminiowej u podstawy krzewu, co doświetli liście od spodu 

o mszyce szczególnie przyciąga kolor żółty – można skórki rozłożyć pod zaatakowanymi roślinami od bananów 

o wyciągi roślinne: z czosnku, cebuli, pokrzywy 

 



MIODÓWKA JABŁONIOWA  
W przypadku licznego wystąpienia larw dochodzi do uszkodzenia 

pąków kwiatowych jabłoni (gruszy), co może powodować znaczne 

zmniejszenie wielkości i pogorszeie jakości plonu. 

GDZIE SZUKAĆ: głównie na dolnej stronie krótkopędów, na 

długopędach w kątach rozgałęzień, u nasady pąków. 

STADIUM ZIMUJĄCE:  jaja barwy kremowej lub lekko 

pomarańczowej, w zarysie owalne, długości nie przekraczającej  

0,4 mm. Na ich krańcach znajdują się nitkowate wyrostki, którymi 

przytwierdzone są do podłoża. 

ORIENTACYJNY PRÓG ZAGROŻENIA:  

 przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć przy pomocy lupy  

 2-3-letnie gałęzie drzew;  

 w przypadku stwierdzenia na dużej części przeglądanych 

 gałęzi obecności licznych pomarańczowych jaj, wskazane jest 

 przeprowadzenie kolejnej lustracji na początku fazy 

 zielonego pąka  kwiatowego. Należy przejrzeć pąki 

 kwiatowe, w których żerują małe, zielonkawe z czerwonymi    

 oczami, płaskie larwy; 

 próg zagrożenia stanowi obecność licznych larw  

 w pąkach – 60 larw na 200 pąków 

 

Wiosenne przymrozki oraz drapieżne pluskwiaki ograniczają 

znaczną część wylęgłych larw miodówki jabłoniowej. 

 

PĘDZIK  PRZEDZIMEK  i  ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA  
Ich szkodliwe motyle mogą zasiedlać wiele gatunków drzew liściastych i krzewów. Gąsienice silnie uszkadzają liście i 

zawiązki owoców. Liczny ich pojaw może prowadzić do gołożerów. 

 pędzik przedzimek 
 

GDZIE SZUKAĆ: jaja składane pojedynczo lub w niewielkich grupach, najczęściej wzdłuż fałdów kory na 

pograniczu przyrostów w szczytowych partiach korony drzew, na 2- i 4-letnich pędach.  
 

STADIUM ZIMUJĄCE:  niewielkie jaja o długości około 0,8 mm i szerokości 0,5 mm. Początkowo są one 

zielone lub żółtozielone, później pomarańczowe, o powierzchni lekko siatkowanej. 
 

ORIENTACYJNY PRÓG ZAGROŻENIA: próbę stanowi 10 odcinków wyzej wspomnianych pędów, każdy 

długości około 20 cm. Następnie pod lupą ogląda się dokładnie korę pędów w poszukiwaniu ukrytych jaj. 

Znalezienie 2-4 jaj na 2 m bieżących pędu oznacza, że został przekroczony próg szkodliwości. 
 

W redukcji liczebności jaj piędzika dużą rolę w okresie zimowym odgrywają małe ptaki owadożerne 

  – głównie sikory.

 znamioniówka tarniówka 
 

GDZIE SZUKAĆ: zimują jaja w charakterystycznych 

złożach, często przyprzędzione do osłonki poczwarkowej 

lub do zeschniętego liścia, a wraz z nim do pędu 
 

STADIUM ZIMUJĄCE:  złoża liczą zwykle ponad 100,  

a czasami nawet ponad 250 jaj. Są otoczone włoskami z 

odwłoku samicy, które stanowią pewną barierę obronną, 

gdyż są parzące i alergogenne. Osłonka jajowa jest bardzo 

twarda i ma barwę jasno- lub ciemnoszarą z wyraźnym 

ciemnym punktem pośrodku płaskiego wieczka. 
 

W wyniszczaniu jaj tego szkodnika niezwykle ważną rolę 

odgrywają dwie grupy parazytoidów – kruszynkowate  

i tybelkowate. Potrafią przewiercić osłonkę jaj 

znamionówki i złożyć do wnętrza swoje jaja, niszcząc  

w ten sposób zarodek larwy znamionówki. Złoża jaj 

znamionówki są również dobrze widoczne podczas cięcia zimowego, można je więc wycinać  

i niszczyć mechanicznie. 



 P R Z Ę D Z I O R K I
To jedne z najpowszechniejszych i najgroźniejszych szkodników 

roślin sadowniczych. Duże znaczenie ekonomiczne mają przede 

wszystkim dwa gatunki: przędziorek owocowiec i przędziorek 

chmielowiec. 

 przędziorek owocowiec 

GDZIE SZUKAĆ: jaja składane na pędach i konarach, a czasami 

także na pniach. Miejsce ich złożenia znajduje się zazwyczaj na 

południowej stronie drzew i przeważnie na spodniej stronie 

pędów, z reguły w pobliżu pąków lub w fałdach kory na granicy 

przyrostów. Duże złoża, w okresie bezlistnym, szczególnie w dni 

słoneczne, są bardzo dobrze widoczne w postaci czerwonych 

nieregularnych plam różnej wielkości. 

STADIUM ZIMUJĄCE:  jaja zimowe są intensywnie czerwone,  

    południkowo żeberkowane. Są składane najczęściej w złożach po     

kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset. Jaja zimowe przędziorka owocowca są bardzo odporne na niską 

temperaturę i giną dopiero, gdy spadnie ona poniżej –35°C. 

 przędziorek chmielowiec – w przypadku tego szkodnika nie jest możliwe przeprowadzenie lustracji w 

okresie bezlistnym. Stadium zimującym tego szkodnika są zapłodnione samice barwy karminowej. Ich 

cechą charakterystyczną są dwie pary, małych czerwonych oczu. Samice te są odpowiednio 

przystosowane do przetrwania zimy, gdyż w ich ciele znajdują się spore zapasy ciał tłuszczowych. Na 

zimowanie wybierają szczeliny w korze drzew, odstającą korę. Można je także zauważyć pod opadłymi 

liśćmi i innymi szczątkami roślin, a czasami także w wierzchniej warstwie gleby. W szczelinach  

i zakamarkach kory drzew tworzą zwykle zgrupowania liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osobników i 

są często osnute siateczką delikatnej pajęczyny. Ich odporność na niską temperaturę jest porównywalna  

z odpornością jaj przędziorka owocowca i wynosi  do –33°C. Z zimowych kryjówek wychodzą dopiero 

wiosną w okresie pękania pąków, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 12°C. Z tego powodu ważne 

są lustracje wczesnowiosenne, tuż po ukazaniu się pierwszych listków. 

 

ZWÓJKI LIŚCIOWE 
Jedną z najważniejszych grup szkodników sadów, szczególnie jabłoniowych są zwójkówki. Ich stadium szkodliwym 

są gąsienice, które żerując mogą uszkadzać znaczną liczbę zawiązków owocowych lub wyrośniętych już owoców.  

 

U większości gatunków zimują gąsienice drugiego lub 

trzeciego stadium rozwojowego - zwójka siatkóweczka, zwójka 

bukóweczka, płatkówka pstrocineczka i wydłubka oczateczka.  

W stadium jaja zimują natomiast zwójka dębóweczka i zwójka 

różóweczka .  

 

 zwójka różóweczka występuje w sadach i na plantacjach 

porzeczek. Jaja składane są na gładkiej korze pni i 

konarów, zwykle nie wyżej niż około 1,5 m nad 

powierzchnią gleby. Składane są w złożach po 

kilkadziesiąt (nawet do 50 sztuk) w postaci 

szarych, owalnych lub okrągłych tarczek o 

średnicy 8–10 mm. Są one dobrze 

widoczne na tle kory. W ograniczeniu 

liczebności zwójki różóweczki niezwykle 

ważną rolę odgrywa błonkówka pod nazwą 

kruszynek, który może wyniszczać nawet 

ponad 50% jaj zwójki. 
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