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Polska jest największym producentem owoców aronii czarnoowocowej. Powierzchnia 

uprawy wynosi ok. 4 tysiące ha, a zbiory roczne wahają się od 40 do 60 tysięcy ton. W 

ostatnich kilku latach gatunek tej rośliny zyskał dużą popularność dzięki licznym badaniom 

wykazującym jej prozdrowotne właściwości. Owoce charakteryzują się wysoką zawartością 

polifenoli, a zwłaszcza flawonoidów, antocyjanów i proantocyjanidyn stanowiących główną 

grupę aktywnych biologicznie składników. Ponadto są one bogatym źródłem aminokwasów, 

witamin oraz składników mineralnych. 

Aronia czarnoowocowa przez kilka dekad od jej wprowadzenia do uprawy uważana 

była za roślinę wolną od pozostałości pestycydów, ponieważ nie zachodziła potrzeba 

chemicznej ochrony przed chorobami i szkodnikami. Zapoczątkowane w roku 2004 badania 

wykazały obecność gąsienic omacnicy jarzębianki (Acrobasis advenella Zinck.) we 

wszystkich rejonach uprawy aronii w Polsce. Gąsienice żerują w kwiatostanach i owocach 

przyczyniając się do obniżenia wielkości i jakości plonu. Szczegóły biologii rozwoju tego 

gatunku owada w korelacji z warunkami pogodowymi nie zostały dotychczas opracowane. 

Brak jest ważnej dla plantatorów informacji dotyczącej wpływu warunków pogodowych na 

termin pojawu gąsienic w okresie wiosennym. Informacja ta jest podstawą prognozowania i 

wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania. Aktualnie do ograniczania liczebności 

populacji tego gatunku szkodnika zarejestrowanych jest sześć preparatów chemicznych. 

Jednak biorąc pod uwagę lecznicze właściwości owoców (wykorzystywanych także przez 

przemył farmaceutyczny i kosmetyczny) wskazane jest, aby były one wolne od pozostałości 

pestycydów i pochodziły z upraw ekologicznych, dla których obecnie nie ma 

zarejestrowanych preparatów zwalczających gąsienice omacnicy jarzębianki. 

 

Celem projektu było:  

1. Ustalenie terminu zasiedlenia kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice 

omacnicy jarzębianki na podstawie sumy temperatur efektywnych; 

2. Ocena wpływu wywarów z wrotycza pospolitego i cząbru ogrodowego na 

zasiedlanie kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice omacnicy 

jarzębianki; 

3. Ocena skuteczności substancji podstawowych (wywarów oraz olejków eterycznych      

z wrotycza i cząbru) oraz gotowego produktu Ema5 z wrotyczem na śmiertelność 

gąsienic w warunkach polowych; 

4. Określenie fitotoksyczności różnych stężeń badanych substancji podstawowych 

oraz ich wpływu na wielkość i jakość plonu owoców aronii czarnoowocowej. 


