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Motyle z  rodziny zwójkowatych, czyli zwój-
kówki liściowe, oraz owocówki: jabłkóweczka 
i śliwkóweczka, to ważna grupa szkodników 
w  naszych sadach. Są one stałym zagroże-
niem sadów. W ostatnich latach obserwuje się 
zwiększoną presję ze strony tej grupy szkod-
ników. 

Imidan 40 WG jest środkiem w formie granula-
tu z nową substancją czynną fosmet należącą 
do grupy insektycydów fosforoorganicznych. 
Rejestracja w  Polsce obejmuje zwalczanie 
owocówki jabłkóweczki w  uprawie jabłoni 
i gruszy w dawce 1,25 kg/ha. 

Imidan 40 WG wykazuje szerokie spektrum 
działania na wszystkie fazy rozwojowe owa-
dów: jaja, larwy, osobniki dorosłe. Najbardziej 
skuteczny jest w fazie rozwojowej zwanej 
„czarną główką”. 

Imidan 40 WG jest absorbowany przez war-
stwę woskową roślin, co zabezpiecza przed 
spłukiwaniem środka i zwiększa jego dostęp-
ność dla zwalczanych owadów. 

Imidan 40 WG działa najskuteczniej w tempe-
raturze powyżej 15ºC. Optymalne pH cieczy 
roboczej 5,5 stąd sugeruje się zakwaszenie 
wody używając np. nawozu ROSAPHOS.

Imidan 40 WG nie jest uciążliwy dla środowi-
ska, nie akumuluje się w glebie.
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NOWOŚĆ W ZWALCZANIU OWOCÓWKI.

TAK RYSUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ OWOCÓWKI JABŁKÓWECZKI – CZARNO.



Tabela 1. Skuteczność Imidianu 40 WG w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki  
w uprawie jabłoni 

Liczba porażonych 
owoców Skuteczność Liczba porażonych 

owoców Skuteczność

Data oceny: 2014-06-27 2014-08-07

Kontrola 7,2 a 0,0 b 7,4 a 0,0 d

Imidan 40 WG 1,25 kg/ha 0,4 b 93,7 a 0,4 d 95,0 a

Chloropiryfos metylowy 2,7 l/ha 0,4 b 93,7 a 0,6 cd 91,4 a

Tabela 2. Skuteczność Imidanu 40 WG w zwalczaniu 
owocówki jabłkóweczki w uprawie gruszy 

Liczba 
porażonych 
owoców 

Skuteczność
Liczba  
porażonych 
owoców 

Skuteczność

Data oceny: 2014-06-27 2014-08-07

Kontrola 4,7 a 0,0 c 3,5 a 0,0 c

Imidan 40 WG 1,0 kg/ha 1,5 b 68,3 b 1,0 bc 70,8 ab

Imidan 40 WG 1,25 kg/ha 0,0 c 100,0 a 0,0 c 100,0 a

Benzoesan 
emamektyny 2,5 kg/ha 0,2 c 91,7 a 0,5 bc 87,5 ab

Benzoesan 
emamektyny 3,0 kg/ha 0,0 c 100,0 a 0,0 c 100,0 a

Na podstawie wyników oceny porażonych owoców w uprawie gruszy skuteczność Imidanu 40 WG  
w dawce 1,25 kg/ha wyniosła  100%. W czasie tej samej oceny skuteczność preparatu z benzoesa-
nem emamektyny stosowanym w dawce 3,0 kg/ha wyniosła również 100% natomiast w  dawce   
2,5 kg/ha - 87,5%.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w etykiecie i informacje dotyczące produktu
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Skuteczność Imidanu 40 WG w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki w uprawie ja-
błoni i gruszy oceniono jako wysoką. Na podstawie wyników oceny porażonych 
jabłek skuteczność Imidanu 40 WG w dawce 1,25 kg/ha wyniosła 95%. W czasie 
tej samej oceny skuteczność preparatu z chloropiryfosem metylowym stosowanym 
w dawce 2,7 l/ha wyniosła 91,4%.

Zakwaszenie wody 
nawozem Rosaphos

Dawka  
Rosaphosu  

na 1000 l wody  
o pH 7,6

pH  
cieczy

0,5l 6,7

1l 6,3

1,5l 6

2l 5

2,5l 3,8

NOWOŚĆ W ZWALCZANIU OWOCÓWKI.


