
Letnie spotkania z firmą Bayer 
 

Jak co roku w czerwcu, również i w bieżącym, w dniu 9.06. odbyło się 

Forum Doradców Sadowniczych skupionych wokół firmy Bayer 

CropScience. Tradycyjnie miejscem spotkania, również z sadownikami 

było gospodarstwo sadownicze/doświadczalne Dariusza Cieślaka  

w miejscowości Kozietuły, obok Mogielnicy.  

W części wykładowej przedstawiciele Bayer zapoznali uczestników  

z sytuacją w polskim sadownictwie oraz przekazali prognozy na drugą 

połowę roku i dalszą przyszłość. Uogólniając, na obecną chwilę nie 

stwierdzono zwiększonego zagrożenia ze strony patogenów i szkodników, 

pod warunkiem, że podczas wykonywanych zabiegów dostosowywano się 

do faktycznych potrzeb, zgodnie z komunikatami, jakie podaje Bayer oraz 

inne firmy działające na rzecz sadownictwa. Niezbędne o każdej porze roku 

jest częsty i bardzo dokładny monitoring upraw i produktów roślinnych  

oraz rejestracja wszystkich zabiegów ochroniarskich i uzależnienie ich od 

warunków pogodowych. W naszym rejonie notowaliśmy liczne, choć 

najczęściej przelotne, ale i nasilone opady deszczu, natomiast w rejonie 

Kozietuł opadów było bardzo mało, dosłownie jak na lekarstwo. Sadownicy 

w tamtym rejonie z utęsknieniem wyglądają chmur deszczowych, niestety, te 

które nachodzą nie dają upragnionej wody. Zapowiadane na przyszły tydzień 

wysokie temperatury mogą być przyczyną wielu zaburzeń fizjologicznych. 

Niestety w różnych rejonach kraju ogromne szkody wyrządza grad, który 

przechodzi kilkakrotnie w tych samych rejonach.  

Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer przypomniał założenia systemu 

wspomagania decyzji Vademecum w ochronie roślin ogrodniczych, 

działającego obecnie i w dalszej przyszłości. Jest to pakiet różnych działań 



firmy Bayer i partnerów na rzecz produkcji owoców i warzyw wysokiej 

jakości. Celem firmy jest dostarczanie ogrodnikom nowoczesnych środków, 

które stosowane w integrowanych programach będą rozwiązywały szereg 

problemów, jakie stwarzają patogeny i szkodniki roślin. Rozbudowywany 

jest również Dział Rozwoju i Rejestracji firmy, w którym testuje się 

najnowsze rozwiązania i przygotowuje się zalecenia dla praktyki ochrony 

roślin. Wykorzystuje się w tym celu wyniki obserwacji sieci kilkudziesięciu  

i więcej stacji pogodowych i ich powiązań z realnymi zagrożeniami, dla 

produkowanych roślin ogrodniczych (rośliny sadownicze: drzewa owocowe, 

rośliny jagodowe oraz warzywa). W celu rozpropagowywania informacji 

firma Bayer organizuje wiele szkoleń i warsztatów z producentami roślin, 

doradcami, pracownikami instytutów naukowych oraz dystrybutorami ś.o.r. 

i nawozów. Więcej szczegółów można uzyskać na stronie internetowej 

www.agro.bayer.com.pl. oraz www.jagodnik.pl. 

Tomasz Gasparski omówił, a następnie przedstawił w praktyce wyniki 

doświadczeń prowadzonych przez firmę Bayer w poszczególnych gatunkach 

sadowniczych (jabłonie, grusze, wiśnie, truskawki). Na poletkach, m.in.  

w Kozietułach, bada się na bieżąco działanie preparatów produkowanych 

przez Bayer i porównuje się ich rezultaty w odniesieniu do kontroli  

i niektórych preparatów innych firm. Wyniki doświadczeń będą publikowane 

pod koniec roku, po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Dość powiedzieć, że 

produkty bayerowskie osiągają bardzo dobre rezultaty w ochronie roślin 

ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami.  

Profesor InHort w Skierniewicach Barbara Łabanowska uczuliła zebranych 

na wzrastający problem z występowaniem i szkodliwością nowego 

szkodnika europejskiego muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii. Niestety, 

zwarzywszy na szybkie rozpowszechnianie się jej na terenie Europy 



szkodnik zawitał również do Polski. Występuje głównie w owocach  

o miękkiej skórce (owoce pestkowe i jagodowe, rzadziej jabłonie). 

Dla przypomnienia podam kilka cech biologicznych i morfologicznych, 

ułatwiających rozpoznanie muszki plamoskrzydłej. Jest to muszka  

o czerwonych oczach i o rozpiętości skrzydeł 5-6 mm. Samice są nieco 

większe i osiągają wielkość 3,2-3,4 mm. Samce mają 2,6-2,8 mm. Ciało 

muszki ma barwę żółtawą do brązowej, a na odwłoku widoczne są ciemne 

pasy. Na brzegu dolnej pary skrzydeł samców znajdują się charakterystyczne 

dla gatunku ciemne plamy, widoczne przy rozłożeniu skrzydeł. Odwłok 

samicy zaopatrzony jest w ząbkowane pokładełko, za pomocą, którego 

nacina ona skórkę dojrzałych owoców i w to miejsce składa jaja (do 3 jaj 

podczas jednego nakłucia). W ciągu życia samice mogą złożyć po 300 jaj  

i więcej. Do jednego owocu mogą być składane jaja w różnym czasie, przez 

różne samice, więc może być w nim nawet kilkadziesiąt sztuk. Rozwój jaja 

trwa bardzo krótko, a wylęgłe larwy są beznogie, białe lub brudnobiałe, 

wielkości do 3,5 mm. Larwy przepoczwarczają się w owocach. Rozwój 

szkodnika następuje już w temperaturze 10OC (muchy są aktywne nawet 

przy 5OC), przy optimum 20-25OC i zahamowaniu rozwoju powyżej 30-35OC. 

W ciągu sezonu wegetacyjnego może występować nawet 13 pokoleń 

szkodnika (dane z Japonii), co zależy od warunków pogodowych, im cieplej, 

tym więcej pokoleń. Samice składają jaja do dojrzewających owoców,  

a wylęgłe larwy żerują w miąższu pod skórką, która w tym miejscu  

zapada się. Jeśli jaja zostały złożone tuż przed zbiorem, to uszkodzenia  

i towarzyszący temu fermentacyjny zapach obserwuje się dopiero podczas 

transportu, przechowywania i handlu. Dodatkowo miejsca nakłucia skórki 

owoców są drogą do wnikania patogenów gnilnych.  



W celu ułatwienia monitoringu pojawiania się szkodnika, głównie na 

plantacjach borówki amerykańskiej, ale i innych jagodowych należy 

posługiwać się pułapkami z płynem wabiącym, np. składającym się z 50 ml 

czerwonego wina i 200 ml octu winnego. Dostępne są również pułapki 

produkowane komercyjnie przez różne firmy, np. ICB Pharma z Jaworzna, 

czy instytut BIOIBERICA z Hiszpanii. W Polsce pułapki stosowano od  

2012 roku, a obecność szkodnika stwierdzono w 2014 roku. Badania 

kontynuowano przez 2015 rok i z narastającą intensywnością trwają nadal.  

Pułapki wywieszano na początku lipca na plantacjach borówek, truskawek 

uprawianych w tunelach i na plantacjach malin. Przy umieszczaniu pułapek 

należy pamiętać, aby nie usuwać ich zbyt wcześnie, np. tuż po zbiorach. 

Stwierdzono bowiem, że tam, gdzie one pozostały i były uzupełniane na 

bieżąco płynem najwięcej muszek plamoskrzydłych stwierdzono od 

września do połowy grudnia.  

Na dzień dzisiejszy zagrożenie ze strony muszki plamoskrzydłej rośnie. 

Uważa się, że po 3 latach od zdiagnozowania tego szkodnika w danym kraju 

należy spodziewać się strat o znaczeniu gospodarczym. A taka sytuacja 

zaistniała w Polsce. W 2015 roku stwierdzono obecność szkodnika w wielu 

regionach w kraju, na plantacjach różnych gatunków sadowniczych oraz na 

terenie największej giełdy owocowo-warzywnej. 

Zagrożenie ze strony muszki plamoskrzydłej jest bardzo poważne i konieczne 

jest podjęcie odpowiednich działań dotyczących szczególnie intensywnego 

monitoringu występowania szkodnika oraz badań nad biologią i możliwością 

zwalczania w warunkach naszego kraju. W 2015 roku zarejestrowano w Polsce 

3 insektycydy do zwalczania muszki plamoskrzydłej. Są to: SpinTor 240 SC, 

Calypso 480 SC i Patriot 100 EC.  
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