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Wstęp
O efektywności produkcji sadowniczej w dużym stopniu decyduje ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami, która jak wiemy wymaga stosowania środków ochrony roślin. Zaprzestanie ochrony prowadziłoby do strat
w plonach i obniżenia ich jakości. Tak więc nie jest możliwe, przy obecnym
stanie wiedzy, wyprodukowanie owoców wysokiej jakości bez użycia chemicznych środków. Ale trzeba mieć na uwadze, że stosując środki ochrony roślin
wprowadzamy do środowiska substancję chemiczną, która nie tylko zwalcza
chorobę, szkodnika czy chwasty (agrofagi), ale też może powodować zatrucie środowiska naturalnego (powietrza, gleby, wody) oraz szkodzić naszemu
zdrowiu i zagrażać życiu innych organizmów. Dlatego dla zminimalizowania
negatywnego wpływu zabiegów chemicznej ochrony roślin na środowisko,
a w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów szkodników, wprowadzono od 1 stycznia 2014 roku, obowiązek stosowania zasad
integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników,
czyli rolników, którzy stosują środki ochrony roślin w celach innych niż własne
nie zarobkowe potrzeby. Obowiązek ten wynika z nowej ustawy o Ochronie
Roślin z dnia 08.03.2013 roku. W systemie zintegrowanej ochrony roślin nie
chodzi o całkowite wyeliminowanie środków chemicznych z użycia, ale przede
wszystkim o ich racjonalne stosowanie ze względu na ochronę środowiska
i zdrowie ludzi. Dlatego decyzja o podjęciu ochrony roślin przed szkodnikami
powinna być poprzedzona monitorowaniem występowania tych szkodników.
Ponieważ sama obecność organizmów szkodliwych nie świadczy jeszcze o konieczności wykonywania zabiegów ochrony. Powinno się uwzględniać progi
szkodliwości wskazujące, kiedy wykonanie zabiegów jest ekonomicznie uzasadnione. Przed wyjazdem opryskiwaczem w pole, musimy sobie zdawać sprawę, że każdy niepotrzebnie wykonany zabieg, to nie tylko zbędne koszty nie
poprawiające zdrowotności roślin, ale również trucie środowiska naturalnego
i uodparnianie się organizmów szkodliwych. Stosowanie chemicznych środków zagraża szczególnie, gdy są one nadużywane. Powinny być użyte mądrze,
ponieważ wysokie ich zużycie wcale nie jest oznaką nowoczesności. Nadmiar
i dostępność żywności powoduje, że coraz więcej konsumentów poszukuje
bezpiecznej żywności, czyli nie tylko ładnie wyglądających i smacznych owoców, ale i wolnych od niepożądanych substancji chemicznych oraz wyprodukowanych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
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Progi szkodliwości
Podstawowym celem posługiwania się progami szkodliwości jest wykluczenie zabiegów niedostatecznie uzasadnionych, a pośrednio ograniczenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin poprzez prowadzenie monitoringu
agrofagów (korzyści społeczne i środowiskowe). Zabiegi z użyciem chemicznych środków należy wykonywać po określeniu progu zagrożenia dla zwalczanego agrofaga. Każdy sad i każda plantacja wymagają indywidualnej oceny
zagrożeń. W praktyce rolnicy decyzję o zabiegu podejmują samodzielnie bez
znajomości progów szkodliwości, a to sprawia, że często zabiegi wykonywane
są bez należytego rozeznania i uzasadnienia. Z drugiej jednak strony posługiwanie się przyjętymi progami szkodliwości wymaga od rolnika znajomości
i umiejętności rozpoznawania szkodników (owadów i roztoczy) jak i uszkodzeń
przez nie powodowanych. Jeśli sadownik nie jest pewien z jakim „wrogiem”
ma do czynienia, to może skorzystać z atlasów, gdzie podane są dokładne opisy
szkodników wraz z ilustracjami. Powinno się znać także okresy pojawiania się
stadiów powodujących uszkodzenia roślin oraz wpływ warunków pogodowych
na ich rozwój. Pogoda ma przeważnie decydujący wpływ na skalę występowania szkodników.
Przyjmuje się, że progiem szkodliwości jest taka liczebność populacji
szkodnika, przy której można już zauważyć stratę w jakości lub ilości plonu
(nawet najmniejszą). Biorąc jednak pod uwagę koszty wykonania zabiegu
zwalczającego mówi się o tzw. progu ekonomicznej szkodliwości. Określa on
taką liczebność szkodnika, nasilenia choroby, czy liczbę chwastów, przy której
wartość spodziewanej utraty plonu przewyższa koszt całkowitego wykonania
zabiegu ochronnego.
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E - ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin
Pu - produkcja uratowana
Kz - koszty zabiegu
Z powyższego wynika, że aby opłacało się wykonać zabieg, wskaźnik ten
musi mieć wartość powyżej 1, czyli spodziewana wartość produkcji uratowa4

nej powinna być wyższa od kosztów zabiegu. W praktyce jednak nie powinno
się dopuszczać do takiej sytuacji, bo może okazać się, że z różnych przyczyn
liczebność szkodników na plantacji będzie nadal rosła, a wtedy straty plonu lub
spadek jego jakości mogą być dużo wyższe niż całkowite koszty wykonania
zabiegu. Dlatego zabieg powinien być przeprowadzony przy takiej liczebności
populacji, kiedy strata plonu będzie mniejsza od całkowitych kosztów zabiegu,
czyli przed osiągnięciem przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości,
i taka liczebność szkodnika nazywa się progiem zagrożenia. Wartość progu
nie jest jakąś stałą wartością i nie można jej traktować, jako ostatecznego kryterium decydującym o potrzebie wykonania zabiegu, ponieważ szkody zależą nie
tylko od liczby szkodników, ale także od wielu innych czynników, między innymi od odmiany, fazy fenologicznej rośliny, obfitości kwitnienia i zawiązania
owoców, wysokości spodziewanego plonu, terminu zbioru, współwystępowania chorób i innych szkodników, obecności fauny pożytecznej, występowania
odporności szkodników na stosowane preparaty chemiczne, a także od ceny
owoców. Na przykład w uprawie jabłoni o potrzebie zwalczania kwieciaka
jabłkowca decyduje nie tylko jego liczebność, ale też spodziewane kwitnienie drzew. W przypadku, gdy zapowiada się obfite kwitnienie, to nawet przy
większej liczbie kwieciaka w porównaniu do wartości progu nie będzie strat
w polnie, bo zawiązanie 20-25% kwiatów zapewnia już wysoki plon, i niektórzy sadownicy traktują to, jako czynnik przerzedzający kwiaty, czyli regulujący
plon. Ale jeżeli kwitnienie będzie słabe, to już mała liczebność szkodnika może
wyrządzić poważne straty w plonie, a przy późno wykonanym zabiegu potrafi
zniszczyć wszystkie kwiaty. Z kolei w przypadku przędziorków stwierdzono,
że ich wpływ na plonowanie i wzrost jabłoni zależy nie tylko od liczebności
szkodnika, ale również od czasu żerowania przędziorków, i nawet kilkakrotne
przekroczenie przyjętych progów szkodliwości nie wpłynęło na spadek plonu
i jego jakość. Pod warunkiem, że zasiedlenie drzew przez przędziorki od początku czerwca do końca sierpnia nie przekraczało wartości 1000 tzw. Kumulatywnego Indeksu Szkodliwości (KIS). Przyjmując aktualne progi zagrożenia
(3 osobniki ruchome od fazy różowego pąka i 7 osobników od II połowy lipca)
wartość KIS wynosiła około 450. Niełatwo jest też ustalić próg zagrożenia dla
szkodników mających kilka pokoleń w ciągu roku ze względu na zależność ich
rozmnażania się od warunków atmosferycznych. Zatem ścisłe ustalenie progów zagrożenia nie jest łatwe i z tego względu przyjęte wielkości mają jedynie
wartość orientacyjną ułatwiającą plantatorowi ocenę zagrożenia i zależnie od
aktualnej sytuacji na plantacji podjąć ostateczną decyzję o wykonaniu lub zaniechaniu zabiegu chemicznego, by nie dopuścić do strat plonu.
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Zwykle występowanie szkodników prognozujemy na podstawie panujących
warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) i na podstawie faz fenologicznych roślin. Natomiast identyfikacja gatunków następuje na
podstawie powodowanych uszkodzeń. Jedne szkodniki żerują na liściach, np.
dziurawią i szkieletują liście, powodują przebarwienia i deformacje liści, minują liście lub je rolują. Inne zaś powodują uszkodzenia zawiązków owocowych
i dojrzewających owoców (ordzawienia, robaczywienie, zniekształcenia).
Z kolei inne wyspecjalizowały się w uszkadzaniu pąków kwiatowych i kwiatów, a jeszcze inne uszkadzają pędy powodując zrakowacenia lub wyjadanie
ich wnętrza. Są też i takie szkodniki, które żerują na podziemnych częściach roślin, uszkadzając korzenie powodują więdnięcie i zamieranie roślin (np. truskawek), a przy licznym wystąpieniu mogą także powodować wypadanie młodych
drzew. Jeśli nawet nie dostrzegamy samego sprawcy powodowanych uszkodzeń, to po objawach żerowania możemy domniemywać co było przyczyną
uszkodzenia roślin. W praktyce jednak określenie przyczyń danego uszkodzenia nie jest rzeczą łatwą ze względu na podobne objawy spowodowane przez
szkodniki, choroby lub czynniki abiotyczne. Na przykład plamy na liściach
mogą świadczyć zarówno o występowaniu szkodników ssących, jak i chorób
lub niewłaściwie użytych środkach ochrony roślin. W takich przypadkach, aby
jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną uszkodzeń, trzeba posłużyć się
sprzętem powiększającym (lupa, binokular).
Wiele szkodników atakuje kilka gatunków drzew i krzewów owocowych
i uszkadza różne organy roślin, zarówno części wegetatywne (liście, pędy) jak
i owoce. Niektóre szkodniki to gatunki wielopokoleniowe, np. szpeciele, przędziorki, mszyce. Ze względu na ich dużą płodność i krótki okres rozwoju jednego pokolenia - w ciągu roku może rozwinąć się od kilku do nawet kilkunastu
pokoleń szkodnika, wymagają stałej kontroli w sadach i na plantacjach roślin
jagodowych. Mogą być groźne przez cały sezon wegetacyjny roślin.
Progi uwzględniają nasilenie i liczebność agrofagów. Próg szkodliwości
przy szkodnikach łatwo jest ustalić, gdyż wystarczy policzyć szkodniki. Decyzję o zabiegu należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji
w oparciu o ustalony próg szkodliwości i aktualny stan rozwoju roślin.
W tabelach 1-9 (poniżej) podane są progi zagrożenia dla najważniejszych szkodników wybranych roślin sadowniczych. Uwzględniono wszystkie szkodniki zarówno te o znaczeniu gospodarczym, jak i wiele rzadziej występujących.
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Metody prowadzenia lustracji
Aby wcześnie wykryć szkodniki i ocenić stan zagrożenia trzeba prowadzić
lustrację, czyli obserwacje upraw. Zabiegi wykonane w czasie, kiedy szkodniki namnożyły się w dużej ilości i spowodowały straty będą mało skuteczne.
Dobra znajomość biologii szkodników ułatwia rolnikowi wybór właściwego
terminu kontrolowania występowania szkodników na plantacji. Bardzo często
prawidłowo dobrany termin pierwszego zabiegu lub dobór innych odpowiednich na tym etapie metod ochrony możliwych do zastosowania w danych warunkach decyduje o skuteczności prowadzonej ochrony. Przy dużej dynamice
rozwoju agrofagów czas konieczny do ich zwalczania ogranicza się często do
1-2 dni. Więc jeśli nie trafi się z opryskiem w największą szkodliwość (szkodników, chorób, chwastów) dla upraw, kiedy najskuteczniej można je zwalczyć
lub ograniczyć, to trudno mówić o racjonalnej ochronie. Na ogół doświadczonemu sadownikowi nie sprawia trudności rozpoznanie szkodników i objawów ich
żerowania. Trzeba tylko trafnie określić stopień zagrożenia oraz termin zabiegu
chemicznego. Przy tym należy zwracać uwagę, czy w sadzie lub na plantacji
nie występują jeszcze inne gatunki „robaków”, by jednym opryskiem zwalczyć
najważniejsze szkodniki występujące w sadzie czy na plantacji. Wtedy unikniemy powtarzania zabiegów lub ograniczymy ich ilość. Mniej będziemy szkodzić środowisku, produkowane owoce będą wolne od pozostałości środków
ochrony roślin, a przede wszystkim nie będziemy niepotrzebnie wydawać pieniędzy. W takim razie, żeby ustalić właściwy termin zabiegów, lustracje należy
regularnie powtarzać co 10-14 dni, a w warunkach sprzyjających dla rozwoju
szkodników co 7-10 dni, ponieważ w zależności od pogody poszczególne fazy
rozwojowe drzew mogą zachodzić bardzo szybko po sobie i szybko również
mogą rozwijać się poszczególne stadia szkodników. Jest to szczególnie ważne w okresie wiosennym, kiedy to szkodniki występują bardzo licznie. Z tego
powodu lustracje powinny być częstsze niż latem. Nie oznacza to jednak, że
w ogóle można przerwać prowadzenie lustracji. Liczebność szkodników należy
kontrolować przez cały sezon wegetacyjny roślin, bo w II połowie lata rozwija
się jeszcze kilka ważnych szkodników, które uszkadzają nie tylko części wegetatywne drzew, np. pędy, liście - zwójkówki liściowe, przędziorki, szpeciele,
ale również owoce, np. owocówka śliwkóweczka i owocówka jabłkóweczka.
Ponieważ jest to okres stopniowego dojrzewania owoców, to ostatni termin zabiegu nie może być przeprowadzony później, niż wymaga tego okres karencji
dla danego środka i dlatego przy doborze poszczególnych preparatów każdorazowo należy zwracać na to uwagę.
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Obecnie bardzo groźnym szkodnikiem, zagrażającym owocom miękkim
może być muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), do tej pory nie znana
w naszych sadach. Muszka ta nie atakuje owoców psujących się, ale owoce
zdrowe, nieuszkodzone, przed ich zbiorem. Kontrole na obecność tego szkodnika powinny być prowadzone do późnej jesieni, jeszcze w październiku i listopadzie. Odłowy (na pułapki feromonowe) powinno się prowadzić nie tylko
na plantacjach, ale również w różnych zaroślach, gdzie mucha może znaleźć
schronienie.
Istnieją różne sposoby przeprowadzania lustracji, w zależności od gatunku szkodników, np. chrząszcze strzepujemy na specjalne płachty, przędziorki
liczymy w próbie zebranych liści. Najczęstszym sposobem prowadzenia lustracji jest metoda wizualna. Kontrolę przeprowadza się na losowo wybranych drzewach/krzewach, poruszając się po przekątnej sadu, przeglądając
drzewa według z góry przyjętego planu, np. co dziesiąte drzewo. Jeżeli sad
jest bardzo zróżnicowany, np. ze względu na konfigurację terenu lub bliskość
lasu czy innych zadrzewień, to należy podzielić go na mniejsze kwatery i każdą przeglądać oddzielnie. Podczas lustracji oglądamy poszczególne organy
drzewa, tj. pędy, pąki, liście i kwiaty w poszukiwaniu obecności szkodników
(jaj, gąsienic lub zimujących samic). Gałęzie, pędy, rozety kwiatowo-liściowe, owoce itp. przeglądamy bezpośrednio w sadzie, nie zrywając liści, ani nie
wycinając gałęzi z drzewa. W przypadku trudności z zauważeniem lub rozpoznaniem szkodnika należy pobrać odpowiednią ilość pędów, liści i kwiatów, a oceny pod kątem występowania szkodnika dokonujemy poza sadem.
Organy roślinne do przeglądu wybieramy losowo. Nie należy szukać egzemplarzy z objawami widocznych uszkodzeń. Prowadząc lustrację powinniśmy
być wyposażeni w odpowiednie przyrządy. Koniecznie trzeba mieć binokular
lub lupę o 6-10-krotnym powiększeniu, ponieważ niektóre szkodniki są mikroskopijnych rozmiarów (szpeciele, przędziorki) i nie można ich zobaczyć
gołym okiem. Do określenia obecności i nasilenia lotu niektórych gatunków
szkodników można stosować odławianie owadów na pułapki feromonowe,
barwne tablice lepowe lub przynęty zapachowe, np. dla owocówek (jak
i zwójkówek liściowych), przeziernika porzeczkowego – pułapki feromonowe,
owocnic – białe pułapki lepowe, a dla nasionnicy trześniówki – żółte pułapki
lepowe (owady doskonale widzą kolory).
Innym sposobem sprawdzenia obecności szkodników w sadzie jest metoda strząsania owadów. Szczególnie pomocna jest do określania liczebności
chrząszczy roślinożernych i drapieżnych, pluskwiaków oraz gąsienic niektó8

rych gatunków motyli. Wtedy potrzebna jest płytka lub płachta entomologiczna oraz drewniana pałka, obciągnięta gumą lub miękkim suknem do otrząsania owadów z gałęzi.
Otrzymane z lustracji wyniki liczebności szkodników zapisujemy w notatniku i porównujemy z progami zagrożenia określonymi dla poszczególnych gatunków zamieszczonymi w programach ochrony roślin, gdzie podany
jest również termin i sposób prowadzenia lustracji (tabele poniżej). Decyzja
o zwalczaniu szkodników środkami chemicznymi powinna być podjęta tylko
wówczas, gdy przekroczą one próg szkodliwości – liczy się liczebność, a nie
obecność szkodników.
Przed wykonaniem zabiegu zwalczającego szkodniki należy także zwracać
uwagę czy w sadzie nie występują ich naturalni wrogowie, czyli owady drapieżne i pasożytnicze. Wśród drapieżców dobrze znane są biedronki, dobroczynki, złotooki, dziubałki, drapieżne muchówki (bzygowate i pryszczarkowate),
a z pasożytów osiec korówkowy i kruszynki. Choć ich nie dostrzegamy, to czasami odgrywają główną rolę w wyniszczaniu różnych gatunków szkodników
i mogą porażać wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Ich zapotrzebowanie
pokarmowe jest tak ogromne, że wciągu doby mogą zjadać kilka razy więcej
szkodników niż same ważą. Na przykład, jeżeli okaże się, że na plantacji liczebność szkodników osiąga próg szkodliwości, a jednocześnie ilość organizmów pożytecznych (drapieżców lub parazytoidów) jest odpowiednio wysoka,
to decyzję o przeprowadzeniu zabiegu można opóźnić i podjąć ją po kolejnej
lustracji plantacji. Liczebność owadów pożytecznych można ocenić strząsając je na białą płachtę entomologiczną o wymiarach 40 x 62 cm (0,25 m2).
Na powierzchni około jednego hektara należy otrząsnąć po 1 gałęzi z 30
losowo wybranych drzew/krzewów.
Podsumowując, monitoring wymaga od producentów wiedzy i czasu, a także urządzeń pozwalających stwierdzić obecność niektórych szkodników. Ale
opłaca się go prowadzić, bo jest to podstawa prawidłowo prowadzonej ochrony
i daje możliwość zmniejszenia kosztów.
Przy podejmowaniu decyzji o terminach wykonywania zabiegów z użyciem
środków chemicznych powinno się uwzględniać komunikaty sygnalizacyjne
przekazywane przez służby doradcze ochrony roślin, które powiadamiają producentów o pojawieniu się konkretnej choroby albo szkodnika lub jego stadium
rozwoju. Wsparciem w tym zakresie są również serwisy internetowe udostępniane przez instytucje zajmujące się ochroną roślin, np. przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - www.piorin.gov.pl/sygn/start.php.
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Przędziorki
(przędziorek
owocowiec
i przędziorek
chmielowiec)

Przędziorek
owocowiec

(przed założeniem
sadu)

Pędraki

Nazwa szkodnika

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 5 ha

i później

druga połowa lipca

(faza 7)

koniec kwitnienia

różowy pąk (faza 5)

3 i 4 – niezbędny zabieg przed kwitnieniem (dotyczy tylko przędziorka
owocowca)

2 – wykonać lustrację w fazie różowego
pąka,

0 i 1 – nie zwalczać przed kwitnieniem,

skala 5-stopniowa1:

1 pędrak na 2 m2 powierzchni pola

Próg zagrożenia

średnio 5-7 i więcej form ruchomych
co 10-14 dni przeglądać po 5 liści z
przędziorków na liść (przędziorka chmiezewnętrznej części korony (razem ok. 200
lowca zwalczamy przy niższym progu
liści)
– 3 osobniki/liść)

i dalej co 10-14 dni przeglądać po 1 rozetce liściowo-kwiatowej w środku korony z jak wyżej
wybranych 40 drzew (razem ok. 200 liści)

na 40 losowo wybranych drzewach
przejrzeć po 1 rozetce liściowo-kwiatowej Średnio 3 i więcej form ruchomych
w środku korony (razem ok. 200 liści) na (larw i osobników dorosłych) na 1 liść
obecność form ruchomych przędziorków

na 40 losowo wybranych drzewach
okres bezlistny drzew* przejrzeć po jednej 2-3 letniej gałęzi
(faza 1)
na obecność zimowych jaj przędziorka
owocowca

pobrać próbki gleby z 32 dołków
wiosna – koniec kwieto wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości
nia lub
30 cm, powierzchni 2 m2, sprawdzać na
lato – koniec sierpnia
obecność pędraków

Termin lustracji

Tabela 1. Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników jabłoni
oraz sposoby i terminy wykonywania lustracji

JABŁOŃ
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Kwieciak
jabłkowiec1

Pordzewiacz
jabłoniowy**

z 10 losowo wybranych drzew każdej
odmiany, przejrzeć minimum po jednej
rozecie

średnio 50 osobników na 1 rozetę

przejrzeć po jednym pędzie dwuletnim na średnio 50 osobników na 10 cm bieżących
20 losowo wybranych drzewach
pędu

okres kwitnienia

okres bezlistny (faza 2)

przejrzeć po 10 kwiatostanów z 20 losowo wybranych drzew

15% uszkodzonych pąków oznacza, ze
w roku następnym zwalczanie będzie
konieczne

strząsać chrząszcze z 35 losowo wybranych
5-10 chrząszczy z 35 gałęzi, zależnie od
drzew (po 1 gałęzi z drzewa), na płachtę
spodziewanej intensywności kwitnienia
entomologiczną o pow. 0,4 x 0,6 m

z 40 losowo wybranych drzew przejrzeć
60 pąków ze śladami uszkodzeń powopo 10 pąków na krótkopędach (razem 400 dowanych przez chrząszcze w próbie 400
pąków) na obecność uszkodzeń
pąków

co 2 tygodnie przejrzeć po 10 liści z 20
drzew (do połowy lipca liście pobierać ze
środkowej części długopędów , później
od połowy czerwca do
z części wierzchołkowej, szpeciele liczyć od 20 do 40 osobników na 1 cm2 liścia
połowy sierpnia
na dolnej stronie liścia, u jego podstawy,
wokół nerwu głównego, na powierzchni
ok. 1 cm2

początek różowego
pąka

okres bezlistny (faza
1) do zakończenia nabrzmiewania pąków

z 20 losowo wybranych drzew pobrać po
jednym pędzie jednorocznym. Na każdym
średnio 20 osobników w 1 pąku lub
przejrzeć po 10 pąków (jako pierwszy
sprawdzić 5 pąk od wierzchołka lub
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10 gąsienic zwójkówek w próbie 200
rozet

4 gąsienice/400 liści lub 4-8 owoców
uszkodzonych – próba 400 owoców
średnio 20 osobników na 1 pułapkę, na
dwie odmiany o podobnej porze kwitnienia stosować 1 pułapkę
10 pąków z mszycami w próbie 200
pąków, dla mszycy jabłoniowo-zbożowej
– 100 pąków z mszycami
1 drzewo z koloniami w próbie 50 drzew
15 pędów z koloniami w próbie 150
pędów

przejrzeć po 20 liści i 20 owoców z 20
drzew (razem 400 liści i 400 owoców) na
obecność uszkodzeń
Przed kwitnienie zawiesić białe pułapki
lepowe do odłowu dorosłych owadów,
sprawdzać co 2 dni
z 10 losowo wybranych drzew przejrzeć
po 20 pąków (razem 200)

obejrzeć pnie, konary oraz odrosty korze- 2 drzewa z koloniami żywych mszyc
niowe na 50 drzewach
w próbie 50 drzew

ukazywanie się pierwszych liści (faza 3)

tuż po kwitnieniu (faza
obejrzeć ulistnienie na 50 losowo wybra7), następnie co 2 tyg.
nych drzewach
do końca lipca
obejrzeć na 50 drzewach po 3 długopędy
(razem 150)

okres różowego pąka
do końca kwitnienia
(fazy 5-7)

po kwitnieniu (faza
7) i dalej co 2 tyg. do
końca lipca

po kwitnieniu (faza 8)
i dalej systematycznie
co tydzień

Owocnica jabłkowa

Mszyce

Mszyca jabłoniowo-babkowa2

Mszyca jabłoniowa

Bawełnica korówka

od połowy czerwca do
przejrzeć po 20 owoców z 20 drzew
połowy września co
(razem 400) na obecność uszkodzeń. Jed- 1-2% owoców ze świeżymi uszkodzenia2 tygodnie
nocześnie rejestrować uszkodzenia przez mi w próbie 400 owoców
owocówkę jabłkóweczkę

przejrzeć po 20 pędów z 20 drzew (razem 2-3% pędów zasiedlonych przez gąsienice
400) na obecność gąsienic
w próbie 400 pędów

przejrzeć po 10 rozet liściowo-kwiatowych z 20 drzew (razem 200) na obecność
gąsienic

od połowy sierpnia do
zbioru owoców co
2 tygodnie

Zwójkówki liściowe; inne gatunki
gąsienic

zielony i różowy pąk
(fazy 4 i 5)
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Owocówka
jabłkóweczka

Pasynek jabłonik

Toczyk
gruszowiaczek

Miodówka
jabłoniowa

80-100 min na 400 liści, zwalczać
w okresie lotu drugiego pokolenia

przejrzeć po 40 liści na 10 drzewach
(razem 400) na obecność min pasynka
jak wyżej

druga połowa czerwca

koniec sierpnia

przejrzeć po 20 zawiązków lub owoców
na 25 drzewach (razem 500)
przejrzeć 1000 owoców podczas zbiorów

początek czerwca do
końca sierpnia lustracje co 1-2 tygodnie

zbiór owoców

sprawdzać pułapki 2-3 razy w tygodniu,
notować liczbę motyli i usuwać je z pułapki za pomocą pęsety lub zaostrzonego
patyka

40 min na 400 liści, zwalczanie konieczne
wiosną następnego roku

jak wyżej

koniec sierpnia

na początku maja
zawiesić pułapki feromonowe - obserwacje
prowadzić do połowy
sierpnia

40 min na 400 liści, zwalczać w okresie
lotu drugiego pokolenia

przejrzeć po 40 liści na 10 drzewach
(razem 400) na obecność min toczyka

druga połowa czerwca

10 „robaczywych” owoców w próbie
1000 owoców (1%) – zwalczanie konieczne w następnym roku

10 jaj lub świeżych wgryzów w próbie
500 zawiązków

obecność w pułapce w ciągu 3-4 kolejnych dni większej liczby motyli (średnio
5 lub więcej motyli w ciągu jednej doby).
Pierwszy zabieg wykonać po 2-3
tygodniach od rozpoczęcia lotu motyli.
Kolejne zabiegi wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj

800-1000 min na 400 liści, zwalczanie
konieczne wiosną następnego roku

60 rozet z miodówką w próbie 200 rozet

przed kwitnieniem, na
początku zielonego
przejrzeć po 10 pąków lub rozet z 20
pąka kwiatowego (fazy drzew (razem 200)
3-4)
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,

późną jesienią

– gatunek dwudomowy

2

** – liczenie szpecieli należy wykonać przy użyciu mikroskopu stereoskopowego (powiększenie 40 krotne)

* – od momentu opadnięcia liści w jesieni do pękania pąków na wiosnę

– lustrację wykonać w słoneczny dzień przy temperaturze wyższej niż 10oC, w miejscach zagrożenia w sąsiedztwie lasów,
żywopłotów i zadrzewień.

minimum kilkanaście czynnych kolonii na
1 ha sadu, w przypadkach klęskowych 3-4
krotne rozkładanie trutki w odstępach co
2-3 tygodnie

1

4 – bardzo silne (czerwone plamki o średnicy większej niż 1 cm)

3 – silne (grupy jaj o średnicy od 0,5 cm do 1 cm),

2 – umiarkowane (grupy jaj o średnicy około 0,5 cm),

1 – bardzo małe (trudno zauważyć, pojedyncze jaja),

przejrzeć w każdej kwaterze co najmniej
5 rzędów o długości 100 m

przejrzeć ulistnienie na 50 losowo wybra2-3 drzewa z obecnością gąsienic
nych drzewach

koniec lipca, pierwsza
polowa sierpnia

po stwierdzeniu złóż jaj wykonać lustrację
w fazie różowego pąka

przejrzeć po 5 rozet liściowo-kwiatowych
w środku korony z 40 drzew (razem 200) 4 gąsienice w próbie 200 rozet
na obecność gąsienic

obejrzeć korony 50 drzew na obecność
złóż jaj

różowy pąk (faza 5)

– skala pokrycia pędów jajami przędziorków:

0 – jaja nie występują,

1

Nornik polny

Znamionówka
tarnówka

okres bezlistny drzew
(faza 1)
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Wzdymacz gruszowy

Podskórnik gruszowy

(przed założeniem
sadu)

Pędraki

Nazwa szkodnika

średnio 30 osobników wydymacza na
rozetę
50% uszkodzonych liści

z 10 losowo wybranych drzew
przejrzeć minimum po jednej rozecie
kwiatowej i policzyć szpeciele
co 3 tygodnie przejrzeć liście na 20
losowo wybranych drzewach

kilka dni przed
kwitnieniem

czerwiec - wrzesień

okres bezlistny
(luty-marzec

średnio 5 osobników na pąk pędu jednorocznego lub 20 osobników na 10 cm
bieżących pędu dwuletniego

obecność uszkodzonych liści na 50
drzewach

obecność uszkodzonych liści na 20
drzewach

pobrać po jednym jednorocznym lub
dwuletnim pędzie z 10 losowo
wybranych drzew

czerwiec-sierpień

dokonać wizualnej oceny obecności
szkodnika na 100 losowo wybranych
drzewach

średnio 100 osobników podskórnia na
rozetę

przejrzeć minimum 10 rozet kwiatowych
(po jednej z 10 losowo wybranych
drzew)

kilka dni przed
kwitnieniem

tuż po kwitnieniu

obecność podskórnia na 20% pąków

pobrać po jednym dwu lub trzyletnim
pędzie z 10 losowo wybranych drzew

okres bezlistny
(luty-marzec

1 pędrak na 2 m2 powierzchni pola

Próg zagrożenia

pobrać próbki gleby z 32 dołków
o wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości
30 cm, powierzchni 2 m2, sprawdzać na
obecność pędraków

Sposób lustracji i wielkość próby na
kwaterę ok. 1 ha

wiosna – koniec
kwietnia lub lato –
koniec sierpnia

Termin lustracji

Tabela 2. Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników gruszy oraz sposoby i terminy prowadzenia lustracji

GRUSZA
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Miodówka gruszowa
czerwona

Miodówka gruszowa
plamista

obecność jaj i larw na co najmniej 3-5
pędach
w młodych sadach 2-3 osobniki dorosłe
strząśnięte z 35 gałęzi
w młodych sadach, więcej niż 3 osobniki/tablicę/15 dni - w starych zwalczać przy masowym występowaniu
szkodnika
w młodych sadach 5-10% uszkodzonych pędów (z jajami lub larwami),
w starszych masowe występowanie
szkodnika

przeglądać co 10 dni po 25 najmłodszych pędów (dł. po ok. 20 cm),
pobranych losowo po 1 z drzewa, na
obecność jaj i larw
strząsać owady dorosłe miodówki z 35
losowo wybranych drzew (po 1 gałęzi
z drzewa)
zawiesić 3 żółte tablice lepowe do odłowu dorosłych miodówek i przeglądać
po każdym z dwóch wymienionych
okresów
w młodych nasadzeniach obejrzeć
wszystkie pędy na 100 losowo wybranych drzewach, w starych ocenić
wizualnie obecność szkodnika

po kwitnieniu oraz
później w maju
i czerwcu

faza zielonego lub
białego pąka (trzecia
dekada kwietnia)

połowa maja

1-15 maja

15-30 kwietnia

obecność jaj i larw na ponad 5 pędach

z 50 losowo wybranych drzew przejrzeć po jednej gałązce z pąkami kwiatowymi (na dł. ok. 20 cm)

strząsanie owadów dorosłych miodówek na płachtę entomologiczną z 35
losowo wybranych drzew (po jednej
gałęzi z drzewa)

faza zielonego lub
białego pąka – kilka
dni przed spodziewanym kwitnieniem

luty – marzec lub
początek kwitnienia,
zależnie od pogody,
po 3-4 dniowym
ociepleniu

ponad 15 dorosłych miodówek strząśniętych z 35 gałęzi. Przy nieznacznym
przekroczeniu progu zagrożenia sprawdzić liczebność jaj i larw szkodnika
przed kwitnieniem. Przy 4-5 krotnym
przekroczeniu progu zagrożenia, zabieg
wykonać w okresie bezlistnym, nie
później niż na początku kwitnienia
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20 osobników dorosłych na pułapkę
20 uszkodzonych owoców w próbie
200 zawiązków – zwalczanie wykonać
wiosną w następnym roku, w okresie
lotu muchówek

10% uszkodzonych liści wierzchołkowych

w czerwcu ponad 7, później ponad 10
ruchomych form na liść
liczne kolonie mszyc

przed kwitnieniem zawiesić białe
tablice lepowe do odłowu owadów dorosłych owocnicy, sprawdzać co 2 dni
przeglądać po 10 zawiązków z 20
losowo wybranych drzew (razem 200),
każdej odmiany
w młodych sadach, na 20 losowo wybranych drzewach przeglądać liście na
wierzchołkach pędów. Do monitorowania lotu much pomocne są żółte tablice
lepowe – sprawdzać odłowione muchy
co 2-3 dni
co 14 dni przeglądać po 5 liści z 20
losowo wybranych drzew (razem 200)

początek białego
pąka – koniec
kwitnienia

koniec maja – początek czerwca

Owocnica gruszowa

Paciornica
gruszowianka

co 14 dni wykonać lustracje na obecność kolonii mszyc
co 2 tygodnie przeglądać po 20 kolejnych owoców z 20 drzew (razem 400)

maj - czerwiec

czerwiec - lipiec

czerwiec - lipiec

od połowy czerwca
do połowy sierpnia

Pryszczarek
gruszowiec

Przędziorki

Mszyce

Zwójkówki liściowe

4-8 owoców ze śladami zewnętrznego
zerowania larw

5 chrząszczy kwieciaka strząśniętych
z 35 gałęzi

strząsać chrząszcze z 35 losowo wybranych drzew (po jednej gałęzi z drzewa)

10 uszkodzonych pąków kwiatowych

początek czerwca

Kwieciak gruszowiec

przejrzeć po 10 pąków kwiatowych
z 10 drzew (razem 100 pąków) na obecność jaj lub larw

luty - marzec
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biały pąk kwiatowy
do końca kwitnienia

okres bezlistny
drzew

Owocnica żółtoroga

Przędziorek
owocowiec

i jasna

kwiecień-lipiec

Mszyce

przejrzeć po jednej 2-3 letniej gałęzi z
40 drzew, na obecność zimowych jaj
przędziorka owocowca

80 owadów dorosłych odłowionych na
1 pułapkę do końca kwitnienia

przed kwitnieniem zawiesić białe
pułapki lepowe do odłowu owadów
dorosłych, sprawdzać co 2-3 dni

0 i 1 – nie zwalczać przed kwitnieniem,
2 – wykonać lustrację w fazie białego
pąka,
3 i 4 – niezbędny zabieg przed kwitnieniem

skala 5-stopniowa1:

1 drzewo z koloniami mszyc

30 larw na 1 odcinek gałęzi długości
30 cm

przejrzeć po 5 gałęzi długości 30 cm
(ich dolną stronę) na losowo wybranych
drzewach, na obecność larw misecznika

okres nabrzmiewania
pąków

Misecznik śliwowy
co 14 dni przeglądać ulistnienie na 50
losowo wybranych drzewach

1 pędrak na 2 m2 powierzchni pola

pobrać próbki gleby z 32 dołków
o wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości
30 cm, powierzchni 2 m2, sprawdzać na
obecność pędraków

wiosna-koniec
kwietnia lub
lato-koniec sierpnia

Pędraki (przed
założeniem sadu)

Próg zagrożenia

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 1 ha

Nazwa szkodnika

Termin lustracji

Tabela 3. Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników śliwy oraz sposoby i terminy prowadzenia lustracji

ŚLIWA

19

Owocówka
śliwkóweczka

Pordzewwiacz
śliwowy

Przędziorek
chmielowiec

Przędziorek
owocowiec

10 osobników/pąk lub 20 osobników/10
cm bieżących pędu - zwalczać przed
kwitnieniem

5-20 osobników na 1 cm2 liścia
kilkanaście i więcej motyli odłowionych w pułapkę w ciągu kilku kolejnych dni. Zabiegi należy wykonywać w
okresie licznych wylotów motyli
i składania jaj

z 20 losowo wybranych drzew pobrać
po 1 pędzie i policzyć zimujące samice.
Na pędach jednorocznych przejrzeć
pąki, na starszych również fałdy i spękania kory
co 14 dni pobrać po 10 liści z 20 drzew
i przejrzeć pod binokularem na każdym
liściu 1 cm dolnej powierzchni w pobliżu nerwu głównego
sprawdzanie pułapek co 2-3 dni. Każdorazowo należy usunąć za pomocą
pęsety lub ostro zaostrzonego patyka
odłowione motyle, a ich liczbę zapisać
w notatniku
przejrzeć po 20 zawiązków z 20 drzew
(razem 400)

okres bezlistny

od połowy maja do
połowy lipca

pułapki feromonowe
zawiesić w sadzie
w pierwszej połowie
maja

początek czerwca i dalej co 1–2
tygodnie do końca
sierpnia

1-2 świeże jaja lub świeże wgryzy
w próbie 100 owoców

10 form ruchomych przędziorków na
1 liść

przejrzeć po 5 liści z 40 losowo wybranych drzew (razem 200)

średnio 7 i więcej form ruchomych
przędziorków na 1 liść

co 10-14 dni przejrzeć po 5 liści z 40
losowo wybranych drzew (razem 200)

lipiec i dalej

szczególnie druga
połowa lata

średnio 3 i więcej form ruchomych
przędziorków na 1 liść

co 10-14 dni przejrzeć po 5 liści 40
losowo wybranych drzew (razem 200)

biały pąk, koniec
kwitnienia do końca
czerwca
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– stopień pokrycia pędów jajami przędziorków:

koniec lipca, pierwsza połowa sierpnia

Znamionówka
tarniówka
przejrzeć ulistnienie na 50 losowo wybranych drzewach

przejrzeć po 10 rozet liściowych z 20
drzew (razem 400)

4 – bardzo silne (czerwone plamki o średnicy większej niż 1 cm)

3 – silne (grupy jaj o średnicy od 0,5 cm do 1 cm),

2 – umiarkowane (grupy jaj o średnicy około 0,5 cm),

1 – bardzo małe (trudno zauważyć, pojedyncze jaja),

0 – jaja nie występują,

1

zielony pąk lub początek białego pąka

Piędzik przedzimek
i inne gąsienice
zjadające liście
2-3 drzewa z obecnością gąsienic

6-10 gąsienic w próbie 200 rozet
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10 pąków z uszkodzeniami

20-30 uszkodzonych kwiatów
(5%) – konieczność zwalczania
w następnym roku
40 larw w próbie 200 liści
5 chrząszczy strząśniętych z 35
gałęzi

wizualny – przy pomocy binokularu – przejrzeć po 20 pąków z 10
losowo wybranych drzew (razem
200) na obecność gąsienic
wizualny – przejrzeć po 20 rozet
kwiatowych na 10 losowo wybranych drzewach (razem 200) na
obecność uszkodzeń
co 14 dni przeglądać po 10 liści
z 20 losowo wybranych drzew
(razem 200)
strząsać chrząszcze z 35 losowo
wybranych drzew (po 1 gałęzi
z drzewa)

nabrzmiewanie i pękanie
pąków

kwitnienie

czerwiec - sierpień

koniec kwitnienia

Śluzownica ciemna

Kwieciak pestkowiec

Licinek tarniniaczek

kwiecień - lipiec

Mszyca czereśniowa

1 drzewo z koloniami mszyc
w próbie 50 drzew

wiosna-koniec kwietnia lub
lato-koniec sierpnia
co 14 dni przeglądać ulistnienie 50
losowo wybranych drzew

Próg zagrożenia
1 pędrak na 2 m2 powierzchni
pola

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 1 ha
pobrać próbki gleby z 32 dołków
o wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości 30 cm, powierzchni 2 m2,
sprawdzać na obecność pędraków

Termin lustracji

Pędraki (przed
założeniem sadu)

Nazwa szkodnika

Tabela 4. Progi zagrożenia dla wybranych szkodników wiśni i czereśni
oraz sposoby i terminy prowadzenia lustracji

WIŚNIA I CZEREŚNIA
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czerwiec - lipiec

maj - czerwiec

Ogrodnica
niszczylistka

Chrabąszcz majowy

czerwiec - lipiec

zielony lub początek białego
pąka

okres dojrzewania owoców

Przędziorek
owocowiec
i przędziorek
chmielowiec

Zwójkówki liściowe;
inne gąsienice
zjadające liście

Ptaki (szpak, kwiczoł,
gawron, kawka)

Przędziorek
owocowiec

okres bezlistny

od końca maja do pierwszej
dekady lipca

Nasionnice trześniowki (Rhagoleitis
cingulata, R. cerasi)

Przędziorki:

po kwitnieniu

Tutkarze (bachusek
i śliwowiec)

obecność licznych chrząszczy

wizualny – obszar całego sadu na
obecność chrząszczy chrabąszcza

wizualny – obszar całego sadu na
obecność tych gatunków

przejrzeć po 10 rozet liściowych
z 20 drzew (razem 200)

przejrzeć po 5 liści z 40 losowo
wybranych drzew (razem 200),
na obecność form ruchomych
przędziorka

liczne stada ptaków nalatujące do
sadu

6-10 gąsienic w 200 rozetach

10 form ruchomych na liść

skala pokrycia pędów jajami 3-4
(grupa jaj o średnicy 0,5 cm do
powyżej 1 cm)

obecność licznych chrząszczy

przejrzeć ulistnienie na 40 losowo
wybranych drzewach oraz glebę
pod nimi

Przejrzeć po jednej 2-3 letniej
gałęzi z 40 drzew, na obecność jaj
zimowych przędziorka owocowca

średnio 2 muchy na 1 pułapkę

w Polsce nie opracowano

żółte pułapki lepowe do odłowu
owadów dorosłych nasionnicy sprawdzać co 2 dni

strząsać chrząszcze z 35 losowo
wybranych drzew (po1 gałęzi
z drzewa)
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co 2-3 dni kontrolować odławianie się
motyli w pułapki feromonowe

w okresie zbiorów

od połowy maja do
zbioru owoców

każdorazowo przejrzeć 100 losowo
wybranych drzew na obecność
wierzchołków pędów uszkodzonych
przez gąsienice

od fazy zielonego pąka
do zbioru owoców

przejrzeć po 10 owoców na 100
losowo wybranych drzewach oraz 10
spadów owoców pod tymi drzewami
na obecność uszkodzeń

1-2 zaatakowane wierzchołki

określać liczebność szkodnika na 200
losowo wybranych drzewach

maj – sierpień, co
2 tygodnie

Przędziorki
(chmielowiec
i owocowiec)

Skośnik
brzoskwiniaczek

średnio 3 przędziorki na liść oznacza
konieczność jego zwalczania

sprawdzać występowanie uszkodzeń
na liściach

maj – sierpień, co
2 tygodnie

Pordzewiacz śliwowy

3-5 osobników odłowionych do
1 pułapki w ciągu tygodnia

stwierdzenie uszkodzeń na owocach

5-20 osobników/1 cm2 liścia

1 drzewo z koloniami mszyc

sprawdzać ulistnienie 50 losowo
wybranych drzew

od początku wegetacji
do zbioru owoców, co
2 tygodnie

Mszyce

1 pędrak na 2 m2 powierzchni pola

pobrać próbki gleby z 32 dołków o
wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości
30 cm, powierzchni 2 m2, sprawdzać
na obecność pędraków

Próg zagrożenia

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 1 ha

wiosna-koniec
kwietnia lub lato
- koniec sierpnia

Termin lustracji

Pędraki (przed
założeniem sadu)

Nazwa szkodnika

Tabela 5. Progi zagrożenia najważniejszych szkodników brzoskwiń
oraz terminy i sposób wykonywania lustracji

BRZOSKWINIA
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Zwójka koróweczka

każdorazowo przejrzeć pnie 100 losowo wybranych drzew na występowanie żerowisk
co 2-3 dni kontrolować odławianie się
motyli w pułapki feromonowe

od początku wegetacji
do zbioru owoców, co
2 tygodnie

od drugiej połowy
maja do końca sierpnia

obecność w pułapce w ciągu kilku
kolejnych dni kilkunastu i więcej
osobników

3-5 drzew z objawami żerowania
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Kwieciak malinowiec

Przędziorek
chmielowiec

Pędraki, drutowce,
larwy opuchlaków

Nazwa szkodnika

przed kwitnieniem i na
początku kwitnienia

po zbiorze owoców
i dalej co 2 tygodnie

po pełni kwitnienia
i dalej co 10-14 dni

4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać
chrząszcze z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę) - sprawdzić też
obecność pierwszych uszkodzonych pąków
kwiatowych

4 próby po 50 wyrośniętych liści (po 1 liściu
z rośliny) na obecność form ruchomych
przędziorków

2 chrząszcze na 200
kwiatostanów

5 stadiów ruchomych na
1 listek liścia złożonego

2-3 stadia ruchome na
1 listek liścia złożonego

2 stadia ruchome na 1 listek
liścia złożonego

brak

sprawdzać obecność pędraków i drutowców
na korzeniach więdnących i zasychających
roślin

w czasie wegetacji

1 tydzień przed i tuż
przed kwitnieniem

1 pędrak lub drutowiec lub
10 larw opuchlaków na 2 m2
powierzchni pola

Próg zagrożenia

pobrać próbki gleby z 32 dołków o wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości 30 cm,
powierzchni 2 m2, sprawdzać na obecność
szkodników

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 1 ha

przed założeniem
plantacji

Termin lustracji

Tabela 6. Progi zagrożenia szkodników truskawki i metody określania ich liczebności

TRUSKAWKA
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Chrząszcze opuchlaków

Wciornastek różówek

Wciornastek zachodni,

Roztocz truskawkowiec

Zmienik lucernowiec
i inne zmieniki

po zbiorze owoców
(lipiec)

w maju i czerwcu

przed kwitnieniem
i następnie co tydzień
aż do zbioru owoców,
szczególnie na odmianach owocujących
w drugiej połowie lata

po zbiorze owoców
i dalej co 2 tygodnie

1 tydzień i tuż przed
kwitnieniem, po pełni
kwitnienia i podczas
wzrostu owoców

na odmianach powtarzających kwitnienie 1-3 razy tuż przed
i w czasie kwitnienia,
w sterowanej uprawie
przez cały okres kwitnienia co 10-14 dni

sprawdzić obecność słabszych widniejących
roślin i larw pod nimi, sprawdzić obecność
liści uszkodzonych przez chrząszcze oraz
samych chrząszczy na i pod roślinami

zawieszać żółte lub niebieskie tablice lepowe
i sprawdzać 1 raz w tygodniu, notując liczbę
wciornastków

4 próby po 10-25 najmłodszych zwiniętych
jeszcze liści (sprawdzać pod binokularem
lub lupą) na obecność stadiów ruchomych
roztocza

4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać larwy
i dorosłe zmieniki z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę)

brak

brak

kilka, kilkanaście
osobników na tablicy

obecność nawet 1-2
osobników na tablicy

2-3 osobniki na 1 listek
liścia złożonego

stwierdzenie nawet pojedynczych roztoczy tuż
przed kwitnieniem, później
1 osobnik na 1 listek liścia
złożonego

1 osobnik na 25 kwiatostanów
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Przędziorek
chmielowiec,
Przędziorek
malinowiec

Kwieciak
malinowiec

Kistnik malinowiec

Nazwa szkodnika

brak

sprawdzić obecność pierwszych uszkodzonych pąków kwiatowych

w każdym terminie przejrzeć 3-4 próby
po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (150-200 liści), wiosną sprawdzić
obecność przędziorków na liściach
w dolnej części pędów

powyżej 5 przędziorków /
liść

powyżej 2 przędziorków /
liść

2 chrząszcze w próbie 200
kwiatostanów

4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać
chrząszcze z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę)

od początku wegetacji do kwitnienia i dalej co 10-14 dni

3-4 próby po 50 pojedynczych liści
z liścia złożonego (150-200 liści)

obecność 1 przędziorka/liść

odmiany owocujące na pędach tegorocznych (np. Polana)

po pełni kwitnienia i dalej co
10-14 dni
po zbiorze owoców i dalej co 2
tygodnie

2 tygodnie przed i tuż przed
kwitnieniem

obecność uszkodzonych
pąków

sprawdzić występowanie uszkodzonych
(wyjedzonych) pąków kwiatowych

odmiany owocujące na pędach drugorocznych

1, 2 tygodnie przed kwitnieniem
i na początku kwitnienia

1 chrząszcz w próbie 200
kwiatostanów

1 chrząszcz w próbie 200
kwiatostanów

Próg zagrożenia

strząsać chrząszcze, jak wyżej

4 próby po 50 kwiatostanów (strząsać
chrząszcze z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę)

1-2 i 3 tygodnie przed kwitnieniem, sprawdzić także obecność
charakterystycznych uszkodzeń
blaszki liściowej przez chrząszcze

tuż przed kwitnieniem i tuż przed
pełnią kwitnienia

Sposób lustracji i wielkość próby
na kwaterę ok. 1 ha

Termin lustracji

Tabela 7. Progi zagrożenia szkodników malin oraz terminy i metody lustracji

MALINA
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w każdym terminie przejrzeć 4 próby
po 50 pędów (razem 200 pędów)

przejrzeć 4 próby po 50 wierzchołków
pędów (200 pędów)
w każdym terminie przejrzeć 4 próby
po 50 pędów (razem 200 pędów)

przed kwitnieniem i dalej co
10-14 dni

w okresie jesienno-zimowym
lub podczas wycinania pędów po
owocowaniu

Przeziernik
malinowiec

w każdym terminie przejrzeć 4 próby
po 50 pędów (razem 200 pędów)

odmiany owocujące na pędach tegorocznych

ukazywanie się pierwszych liści
i dalej co 10-14 dni

po zbiorze owoców i dalej co
10-14 dni

po pełni kwitnienia i dalej co
10-14 dni

przejrzeć 4 próby po 50 pędów
jednorocznych (razem 200)

przejrzeć 4 próby po 50 pędów jednorocznych (razem 200) sprawdzić obecność jaj i larw szkodnika pod skórką
w spękaniach lub zranieniach

systematycznie przeglądać plantację w
poszukiwaniu liści z objawami przebarwienia i szpecieli na dolnej stronie liści

odmiany owocujące na pędach drugorocznych

ukazywanie się pierwszych liści –
do kwitnienia

okres bezlistny

Na odmianach owocujących na
pędach drugorocznych również po zbiorze owoców

maj, czerwiec i dalej co 10-14 dni

od początku wegetacji do jesieni

Zwójka
różóweczka i inne
gatunki gąsienic

Mszyca malinianka,
Mszyca malinowa

Pryszczarek
malinowiec

Pryszczarek
namaliniak
łodygowy

Przebarwiasz
malinowy

obecność powyżej 5%
zasiedlonych pędów

powyżej 10% uszkodzonych wierzchołków

powyżej 5% zasiedlonych
pędów

powyżej 5% zasiedlonych
pędów

powyżej 5% uszkodzonych
pędów

powyżej 5% uszkodzonych
pędów

obecność szpecieli na
liściach
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nie określono

przez cały sezon

Skoczek różany

sprawdzić obecność skoczków na
dolnej stronie liści

przed założeniem plantacji; wiosną (koniec kwitnienia) lub
w lecie (koniec sierpnia)

Chrabąszcz
majowy,
Ogrodnica
niszczylistka

powyżej 5% pędów z
uszkodzonymi pakami
1 pędrak / 2 m2 powierzchni
pola

3-4 razy sprawdzać paki w próbie po 50
pędów (razem 150-200 pędów)

od początku nabrzmiewania pąków, w temp. powyżej 10oC, 3-4
razy co tydzień

Krzywik
maliniaczek

nie określono

pobrać próbki gleby z 32 dołków,
o wymiarach 25 cm x 25 cm, głębokości 30 cm, powierzchni 2 m2

sprawdzić obecność, strząsając zmieniki
na podstawioną płytkę

przed kwitnieniem i na początku
kwitnienia

Zmienik
lucernowiec
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Pryszczarek
porzeczkowiec
pędowy

Przeziernik
porzeczkowiec

Przędziorek
chmielowiec

Wielkopąkowiec
porzeczkowy

Nazwa szkodnika

z 200 krzewów wyciąć u podstawy po
jednym jednorocznym pędzie, każdy
przeciąć wzdłuż w celu stwierdzenia
obecności uszkodzeń i/lub gąsienic
w połowie maja zawiesić pułapki
feromonowi, przynajmniej 1-2 sztuki na
każde 2-3 ha plantacji i systematycznie
co 3-4 dni kontrolować liczbę odłowionych motyli
każdorazowo przejrzeć 200 jednorocznych, losowo wybranych pędów i sprawdzić obecność uszkodzeń i larw

druga połowa maja,
czerwiec, lipiec

lustracje wykonać w
okresie jesienno-zimowym,
w czerwcu oraz po
zbiorze owoców

każdorazowo określać liczebność szkodnika na 200 losowo wybranych liściach

10 uszkodzonych pędów – 5%
(ślady żerowania larw pod skórką)

średnio 15 odłowionych motyli/
pułapkę

10% uszkodzonych pędów z wyjedzonym rdzeniem lub gąsienicą
szkodnika

5 stadiów ruchomych przędziorka/
liść

3 stadia ruchome przędziorka/liść

2 stadia ruchome przędziorka/liść

pojawienie się na plantacji pierwszych uszkodzonych pąków

wiosną wykonać przynajmniej 1-2
lustracje plantacji na obecność ”galasowatych” pąków zasiedlonych przez szpeciele, na plantacjach do 2 ha przejrzeć
wszystkie krzewy, na większych obserwacje prowadzić w co drugim lub w co
trzecim rzędzie, na całej ich długości
wiosną sprawdzić liście na pędach tuż
nad ziemią

Próg zagrożenia

Sposób lustracji i wielkość próby na
kwaterę ok. 1 ha

w okresie jesiennozimowym i/lub w okresie
prześwietlania krzewów

po zbiorze owoców
i dalej co 2 tygodnie

po kwitnieniu i dalej co
2 tygodnie aż do zbioru
owoców

przed kwitnieniem

koniec marca - kwiecień

Termin lustracji

Tabela 8. Progi zagrożenia szkodników porzeczki oraz terminy i sposoby lustracji

PORZECZKA
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obecność zimujących jaj zwójki różóweczki w złożach na 10 pędach (5%)
20 wierzchołków (10%) z uszkodzonymi liśćmi

10% zasiedlonych pędów

brak

przejrzeć 200 losowo wybranych pędów
przejrzeć 200 losowo wybranych wierzchołków pędów
Zawiesić żółte lub białe tablice lepowe
i sprawdzać odławiające się owady
sprawdzać obecność uszkodzonych
owoców
sprawdzić obecność uszkodzonych pąków (wyjedzone wnętrze) na 100 pędach
pobranych po jednym z krzewu

sprawdzić liście na obecność zimujących
larw

każdorazowo przejrzeć 200 losowo
wybranych pędów
przeglądać pędy, sprawdzić obecność
szkodnika pod delikatnym nalotem
woskowym

okres wczesnowiosenny

pod koniec kwitnienia

w czasie kwitnienia

w czerwcu

przy temp. powyżej 10oC
od początku nabrzmiewania pąków, 1-2 razy
w ciągu 2-3 tygodni

w maju i czerwcu

od początku wegetacji,
co 2 tygodnie do zbioru
owoców

w maju i w czerwcu

Krzywik
porzeczkowiaczek

Brzęczak
porzeczkowy
Pałecznica
agrestowa

Mszyce

Czerwiec
porzeczkowy

Owocnica
porzeczkowa

Zwójka różówewczka i inne zwójki

obecność nawet pojedynczych
gąsienic

5% pędów z uszkodzonymi pąkami,
dodatkowo wskazany zabieg
w okresie pękania pąków w roku
przyszłym

brak

20 zasiedlonych wierzchołków
(10%)

przejrzeć 200 losowo wybranych pędów
i sprawdzić obecność uszkodzeń i larw
na najmłodszych liściach

tuż po kwitnieniu oraz
w czerwcu i w lipcu

10 uszkodzonych pąków kwiatowych
(10%) – zabieg wykonać przed kwitnieniem w roku przyszłym

Pryszczarek
porzeczkowiec
liściowy

przejrzeć 100 losowo wybranych kwiatostanów

podczas kwitnienia - prognoza na następny rok

Pryszczarek
porzeczkowiec
kwiatowy
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Hendecaneura
shawiana

Zwójka plameczka
i inne zwójkowki

cały sezon wegetacji

koniec kwietnia
i w maju

okres zimowy

przeglądać plantacje na obecność osłabionych,
więdnących i żółknących pędów oraz gąsienic
drążących pędy

przejrzeć 200 losowo wybranych pędów

brak

20 wierzchołków
z uszkodzonymi liśćmi

obecność zimujących
jaj zwójki różóweczki
w złożach na 10 pędach

powyżej 5% zasiedlonych pędów

przeglądać krzewy na obecność mszyc na wierzchołkach pędów i najmłodszych liściach lub na dolnej
stronie wyrośniętych liści

od wiosny do końca
lata

Mszyce

Zwójka różóweczka

10% zasiedlonych
wierzchołków

przeglądać krzewy i wierzchołki pędów na obecność
uszkodzeń powodowanych przez larwy pryszczarka

brak

Próg zagrożenia

od wczesnej wiosny do
końca wzrostu pędów

okres kwitnienia
i przez całą wegetację

przeglądać pąki w poszukiwaniu zimujących szpecieli

wiosna
przeglądać kwiaty i zawiązki owoców na obecność
szpecieli,
kontrolować wzrost pędów, a na słabiej rosnących
sprawdzać obecność szpeciela w pąkach, głównie
wierzchołkowych,
kontrolować ordzawienie owoców i chropowata
skórkę

Sposób lustracji

Termin lustracji

Pryszczarek
borówkowiec

Szpeciel pączkowy
borówki

Nazwa szkodnika

BORÓWKA WYSOKA
Tabela 9. Progi zagrożenia szkodników borówki oraz terminy i sposoby lustracji
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sprawdzać obecność larw na liściach i nie zdrewniałych pędach

w okresie wegetacji,
maj - czerwiec - lipiec

przez cały sezon
wegetacji

Tarcznik misecznik

Wciornastek ryżówek
i inne wciornastki

sprawdzać liście i wierzchołki wzrostu, pąki kwiatowe, kwiaty i młode zawiązki na obecność wciornastków (larwy i dorosłe)

zawieszać żółte lub niebieskie tablice lepowe i kontrolować odławiające się dorosłe wciornastki,

sprawdzać obecność tarczek szkodników na pędach

w okresie zimowym
i wczesnowiosennym

Skorupik jabłoniowy

brak

brak

brak

brak

sprawdzać rośliny na obecność chrząszczy lub
zwiniętych w rulon liści oraz żerujących w nich larw
szkodnika

wiosna, czerwiec

Tutkarz cygarowiec

brak

sprawdzać obecność chrząszczy na liściach

cały okres wegetacji

Naliściaki

brak

przeglądać rośliny, wypatrując chrząszczy na liściach
i w dolnej części pędów, napowierzchni gleby pod
roślinami,
sprawdzać obecność wyjedzonych zatok na brzegach
liści,
kontrolować obecność uszkodzeń, ogryzionej kory na
najmłodszych pędach

wczesna wiosna
i czerwiec - wrzesień

brak

sprawdzić obecność chrząszczy na liściach,
sprawdzić kondycję najmłodszych roślin (czy nie są
bardzo osłabione i więdnące)

wiosna – koniec
kwietnia lub lato –
koniec sierpnia

1 pędrak lub 10 larw
opuchlaków na 2 m2
powierzchni pola

pobrać próbki gleby z 32 dołków o wymiarach 25
cm x 25 cm, głębokości 30 cm, powierzchni 2 m2,
sprawdzać na obecność larw szkodnika

przed założeniem
plantacji

Opuchlak
truskawkowiec i inne
opuchlaki

Chrabąszcz majowy

Opuchlak
truskawkowiec

Chrabąszcz majowy
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przez cały sezon, głównie w okresie dojrzewania owoców

wiosna

koniec maja - czerwiec

cały sezon wegetacji
i jesień

wczesną wiosną
i w lecie

Drosophila suzukii

Piędzik przedzimek

Ogrodnica
niszczylistka

Myszy i norniki –
nornik polny i gryzonie myszowate

Zające, sarny i dzikie
króliki

brak

sprawdzać obecność chrząszczy na liściach

sprawdzać obecność uszkodzeń

na osłabionych krzewach sprawdzić obecność
uszkodzeń na szyjce i korzeniach

brak

minimum kilkanaście
czynnych kolonii na
1 ha plantacji

brak

sprawdzać obecność gąsienic na liściach

podczas lustracji plantacji sprawdzać obecność nor
gryzoni myszowatych w rzędach oraz w międzyrzędziach,

pojedyncze osobniki
szkodnika lub
uszkodzenia

sprawdzać obecność much na owocach i larw
w owocach

Fot. Pułapka do wykrywania
i sygnalizacji lotu muszki
plamoskrzydłej drosophila
suzukii

Gryzonie
W ochronie sadów przed szkodnikami należy pamiętać także o gryzoniach. Mogą one lokalnie wyrządzać bardzo duże szkody przez cały okres
wegetacji, a szczególnie w jesieni i zimie, kiedy brakuje dla nich pożywienia
i chętnie ogryzają korzenie i korę drzewek. Uszkodzenia te są szczególnie dotkliwe dla młodych drzewek. Na skutek żerowania gryzoni w sadach drzewka silnie uszkodzone zamierają, a mniej zniszczone chorują i gorzej plonują.
W rzędach drzew powstają puste miejsca. Dlatego trzeba kontrolować obecność gryzoni w sadach i zwalczać je dostępnymi środkami.
Gryzonie można skutecznie ograniczać także przez odławianie ich w różnego typu pułapkach – rurkowe, kleszczowe, stożkowe lub inne, umieszczone w rzędach drzew co 10-15 cm w pobliżu czynnych nor nornika polnego
i gryzoni myszowatych. Na hektarze sadu zaleca się 50-100 pułapek. W przypadku karczownika pułapki zastawiamy w korytarzach przebiegających między norami. Jednak podstawową metodą zapobiegania szkodom wyrządzanym
przez gryzonie jest ochrona chemiczna. Preparaty chemiczne należy stosować
zgodnie z instrukcją-etykietą zamieszczoną na opakowaniu. W sadach owocujących preparaty te stosujemy dopiero po zakończeniu zbioru owoców. Środkami stosowanymi do zwalczania gryzoni w sadach są zatrute przynęty. Najczęściej używane jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB. Należy go
rozkładać dozownikami ręcznymi lub ciągnikowymi. Zatrutą przynętę należy
umieszczać w stałych punktach pod przykryciem, by nie zjadło jej ptactwo.
Wykłada się ją w rurkach drenarskich, pod snopkami słomy/siana lub w dołkach. Najskuteczniej byłoby umieścić trutkę w norach gryzoni. Jeśli są to nory
nornika i myszowatych to pozostawiamy je otwarte - nie zadeptujemy, a nory
karczownika trzeba zakryć. Wysokość dawek środka należy uzależnić od nasilenia występowania gryzoni. Zalecana dawka ziarna zatrutego fosforkiem cynkowym wynosi od 0,5 – 2.0 kg/ha. Przy zwalczaniu karczownika nieskuteczne
jest rozkładanie (rozsiewanie lub rozrzucanie) przynęt na glebę, bo zwierzę
to prowadzi podziemny tryb życia. Drąży głębokie korytarze i ma nieliczne
zamaskowane otwory. Preparaty lub zatrute przynęty należy umieścić w jego
korytarzach. Dlatego konieczne jest otwarcie podziemnych korytarzy, a następnie szczelne zakrycie otwartych miejsc z wierzchu dachówką, deską, darnią lub
wiązką słomy.
O potrzebie prowadzenia zabiegów należy zadecydować po wcześniej wykonanej lustracji w sadzie. Obserwacje na obecność gryzoni przeprowadzamy
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w jesieni. Podczas lustracji oceniamy liczebność nornika polnego w sadzie.
W tym celu wybieramy losowo 4-5 rzędów na 1-2 hektarów sadu. Potem trzeba zliczyć wszystkie nory połączone ścieżkami (naziemnymi i poziemnymi)
z oznakami zasiedlenia przez gryzonie, czyli tzw. czynne kolonie nornika obejmujące obszar od 0,5 do 4 m2 . Czynne kolonie poznaje się po świeżo kopanej
i wyrzucanej ziemi. Po resztkach ściętych pędów leżących w norach czy też
po odchodach gryzoni w pobliżu nor. W jednej kolonii może przebywać od
kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osobników. Lustracja pozwoli nam
oszacować ile osobników przypada na 1 hektar sadu. Otrzymane wyniki porównujemy z progami zagrożenia zmieszczonymi w programie ochrony roślin
sadowniczych.
W przypadku karczownika otwory są niewidoczne i korytarze należy odszukiwać przez nakłuwanie gleby w rzędach drzew metalową laską lub kijem.
Po odszukaniu korytarzy robimy w nich niewielkie otwory o średnicy 3-5 centymetrów. Wystarczy wydrążyć 5-6 otworów na hektarze sadu. W otworach
można również zastawić różnego typu pułapki. Jeśli w ciągu 1-2 dni zostanie
zaczopowany choćby jeden otwór lub złowiony karczownik to zwalczanie będzie potrzebne.
Tabela 10. Ocena zagrożenia drzew owocowych przez gryzonie
z uwzględnieniem gatunku i wieku drzew (wg mgr Krystyny Jaworskiej
i prof. dr hab. Remigiusza W. Olszaka, ISiK – Skierniewice)
Jabłonie*

Wiśnie*

Pozostałe*

Szkodnik

1-2
lata

3-5
lat

6-10
lat

> 10
lat

1-2
lata

>2
lat

1-2
lata

>2
lata

Nornik polny

+++

++

+

+

++

+

+

-

Karczownik
ziemnowodny

+++

+++

++

+

++

+

+

+

Mysz
(zaroślowa
i polna)

++

+

-

-

++

+

+

-

* - stopień zagrożenia: +++ zagrożenie bardzo duże, ++ zagrożenie duże, + zagrożenie małe,
- brak zagrożenia
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Tabela 11. Liczebność gryzoni w sadzie i ocena zagrożenia (wg mgr Krystyny
Jaworskiej i prof. dr hab. Remigiusza W. Olszaka, ISiK-Skierniewice)
Liczba zasiedlonych kolonii, nor
i korytarzy gryzoni oraz ich wygląd
Średnio/ha

Szkodnik
Nornik
polny

Uwagi

Karczownik
ziemnowodny

Mysz
(zaroślowa
i polna

0

spotyka się tylko stare korytarze i otwory nor bez oznak
zasiedlenia

nie ma zagrożenia – zwalczanie niecelowe

1-10

widać pojedyncze korytarze
i otwory nor, w liczbie kilku
na hektar ze słabymi śladami
zasiedlenia

brak
zagrożenia

zagrożenie
duże

brak zagrożenia

zagrożenie
małe

zagrożenie
bardzo duże

zagrożenie
umiarkowane

11-19

20-100

kolonie, nory i korytarze
występują płatami, otwory
łączą wyraźne ścieżki, ślady
ogryzień na owocach, łatwo
zauważalne odchody; liczba
kolonii od kilkunastu do kilkudziesięciu.

zagrożenie
duże

101-1000

kolonie, nory i korytarze
występują równomiernie w
całym sadzie, bardzo dużo
śladów obecności gryzoni,
często można spotkać same
gryzonie

zagrożenie
bardzo duże

>1000

kolonie i nory równomiernie
pokrywają całą powierzchnię sadu; liczba kolonii jest
tak duża, ze nie jest możliwe
wyodrębnienie i policzenie
poszczególnych kolonii; bardzo dużo śladów obecności
gryzoni – można je widzieć
i słyszeć.

zagrożenie
klęskowe,
ryzyko
uszkodzenia
drzew bardzo duże

zagrożenie
klęskowe,
ryzyko
zniszczenia
drzew bardzo duże

zagrożenie
duże

zagrożenie
duże

tak licznych populacji tych
gryzoni w sadach nigdy nie
obserwowano

Kolonia to zespół nor, na powierzchni ok. 0,5-4 m2 połączonych pod ziemią
lub naziemnymi ścieżkami, zasiedlonych przez grupę kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osobników.
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UWAGA!
Przy doborze środków ochrony roślin i dawek stosowania zaleca się
korzystanie z interaktywnej wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Wyszukiwarka-i-etykiety-srodkow-ochrony-roslin, gdzie znajdują się aktualne informacje
o dopuszczonych do obrotu w Polsce środkach ochrony roślin. Dla ułatwienia obsługi wyszukiwarki zamieszczona jest instrukcja. Korzystanie z wyszukiwarki daje możliwość wcześniejszego zapoznania się (w domu) z aktualną
etykietą – instrukcją stosowania poszczególnych środków ochrony roślin. Wtedy idąc do sklepu już wiemy co chcemy kupić, bo dysponujemy potrzebną
wiedzą w tym zakresie.
Ze względu na ciągle zachodzące zmiany w rejestrze dopuszczonych do
obrotu środków ochrony roślin, nie podaje ich wykazu. Informacje te można
znaleźć w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych, aktualizowanym corocznie przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Bibliografia:

1. Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin – Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony
Roślin Sadowniczych, Skierniewice 2013

2. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2015 i 2016
3. Publikacje o ochronie roślin w czasopismach fachowych – Sad Nowoczesny, Owoce Warzywa Kwiaty, Hasło Ogrodnicze

4. Artykuł w OWK nr 21/2006 Gryzonie dużym zagrożeniem w sadach autorstwa Mgr
Krystyny Jaworskiej i Prof. dr hab. Remigiusza Olszaka ISiK - Skierniewice

5. Terminarz Ochrony Sadów – Prof. dr Ryszard Łęski, Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne Warszawa 1974

38

Bawełnica korówka osobniki
spasożytowane

Bawełnica korówka
na pędzie

Fragment kolonii
mszycy jabłoniowo-babkowej

39

Gąsienica zwójkówki
w trakcie sporządzania
oprzędu

Gąsienica kwieciaka
jabłkowca

Gąsienica zwójki
koróweczki

40

Gąsienica zwójki
w trakcie sporządzania
oprzędu

Gąsienica zwójkówki
opuszczająca oprzęd

Gąsienica zwójkówki
w oprzędzie

41

Biedronka siedmiokropka
w kolonii mszyc

Kwitnące jabłonie

Grusza - pełnia
kwitnienia

42

Kolonia larw
miodówki gruszowej
plamistej

Liście uszkodzone
przez podskórnika
gruszowego

Złotook - owad dorosły

43

Miodówka gruszowa
owad dorosły

Monilioza na czereśni

Mszyca jabłoniowa karminówka

44

Owocówka
jabłkoweczka
uszkodzenia

Objawy obecności
zwójkówek

Objawy żerowania
pordzewiacza
jabłoniowego na
liściach

45

Pszczoła zapylająca
kwiaty

Uszkodzenia powodowane przez przędziorka chmielowca

Uszkodzenia powodowane przez
zwójkówki

46

Skorek żerujący
w kolonii larw
miodówki

Mszyca jabłoniowa

Autorami zdjęć są: prof. dr hab. Remigiusz Olszak, Robert Sas, Józef Rusnak
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