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Hej! 
Tu Zosia i Patryk - założyciele Fabryki Rozsady.
Wspólnie z zespołem naszych ekspertów, 
przygotowaliśmy dla Ciebie Atlas chorób i szkodników, 
który pomoże Ci w ich rozpoznaniu oraz podjęciu walki.  

Przygotowaliśmy go w oparciu o 35-letnie doświadczenie
(może nie do końca nasze, bo mamy po 24 lata 😜)
naszych ekspertów z rodzinnego biznesu Zosi, którzy 
zjedli zęby na ogrodnictwie, dlatego korzystamy z ich 
doświadczenia. Oni sami nie raz, nie dwa walczyli z 
chorobami i szkodnikami, które chciały zdziesiątkować 
ich uprawy. 

Jako Fabryka Rozsady udowadniamy, że każdy, kto chce 
może mieć zdrowe i silne roślinki. Produkujemy rozsady, 
mieszamy do nich podłoża i nawozy mineralne, które 
dają maksymalne szanse na sukces w uprawie i co 
najważniejsze - dzielimy się też naszą wiedzą. W sezonie 
2022 na FabrykaRozsady.pl mieliśmy (bo już większość 
z nich została wyprzedana) dostępnych ponad 60 różnych 
roślin jadalnych, ale też i nasion. Już teraz wiemy, że 
kolejny sezon uprawowy  przyniesie  wiele nowości i 
niespodzianek... Stay tuned! 

Podpowiedź ogrodnika:
Rozsada, to młoda roślina, która powstaje w wyniku wysiana nasion w 

szklarni lub kiełkowniku z przeznaczeniem do przesadzenia jej w miejsce 
stałe. Z rozsad uprawia się na przykład: pomidora i ogórka. Słowo 

rozsada często używane jest zamiennie ze słowem sadzonka. Nie jest to 
do końca poprawne nazewnictwo, ale my nie mamy z tym problemu, 

więc stosujemy je zamiennie, by to, co piszemy było zrozumiałe. 

http://fabrykarozsady.pl/?utm_source=leadmagnet&utm_campaign=kalendarz-2022&utm_medium=intro


To... zaczynamy!
Jesteś, więc pewnie zaniepokoiły Cię jakieś objawy… 
Ale spokojnie! Postaramy się zrobić wszystko, aby
pomóc Ci wygrać walkę i dokończyć Twoją uprawę.

Odszukaj roślinę, która jest poszkodowana
i zidentyfikuj chorobę lub szkodnika.

Otrzymasz też wskazówki, w jaki sposób
podjąć walkę. 

Jeśli wydaje Ci się, że żaden opis nie pasuje do Twojej
sytuacji, zgłoś się do naszej grupy wsparcia* na
Facebooku. Dołącz, wrzuć post, a my postaramy się
pomóc najszybciej jak to możliwe.

*Hasło i dostęp do grupy wsparcia znajdziesz na stronie
głównej w panelu Moje konto. Zaloguj się i odbierz dostęp:
LINK

https://fabrykarozsady.pl/moje-konto/
https://fabrykarozsady.pl/moje-konto/help-center/


W celu sprawnej identyfikacji, nasze rośliny 
pogrupowaliśmy w kolejności alfabetycznej.
Kliknij na roślinę, aby szybko przejść do działania! ⬇

ARBUZ BABY LEAF BAKŁAŻAN BATAT

PAMIĘTAJ!
W poniższym Atlasie opisaliśmy najpopularniejsze 
choroby i szkodniki, które mogą zaatakować wasze 
rośliny. W przypadku małego zagrożenia, w walce mogą 
sprawdzić się naturalne sposoby. Do walki ze 
zmasowanym atakiem prawdopodobnie konieczne 
będzie użycie chemii. W Atlasie podajemy substancje 
organiczne lub związki, które preparat musi 
zawierać, aby był skuteczny - nie rekomendujemy nazw 

konkretnych produktów. Czytaj etykiety produktów, bo 

producent z pewnością zawarł sposób ich stosowania oraz 

potencjalny okres karencji.

Nie byliśmy w stanie znaleźć dla każdej rośliny zdjęć z 

daną chorobą lub szkodnikiem, ale objawy wyglądają na 

każdej bardzo podobnie. Nie sugerujcie się więc rośliną, 

którą zobaczycie na grafice :).

https://www.canva.com/design/DAFB4cUHgXE/edit
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ARBUZ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Mogą przechodzić też na sam owoc.
Zaawansowana faza choroby prowadzi do obumierania
liści, a nawet owoców, co prowadzi do zakończenia
Twojej uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście lub/i owoce, na których pojawiła się
choroba oraz zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



ARBUZ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. 
Przy dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



ARBUZ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać. 

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



ARBUZ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy pojawiają się najczęściej na łodygach, liściach i
owocach. Na porażonym liściu tkanka zasycha i
wykrusza się. Zainfekowane owoce stają się koloru
brunatnego, przestają rosnąć i w konsekwencji usychają.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Parch dyniowatych



ARBUZ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń
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ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie. 

Gąsienica



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek. 

Mączlik 



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



ARBUZ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak skutecznych, domowych sposobów
na skuteczną walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Baby leaf
CHOROBY I SZKODNIKI



 

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

 

Baby
leaf

CHOROBY



BABY LEAF - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



BABY LEAF - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń
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BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



BABY LEAF - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści, co prowadzi do ich opadania. Młode liście mają
powyginane brzegi, a na starszych liściach zauważysz
brunatne plamki.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Bakłażan
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BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są niewielkie brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się. Liście stopniowo żółkną i
zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



BAKŁAŻAN - CHOROBY

Rozpoznanie: 
W początkowej fazie, na spodzie owoców, możesz
zauważyć szkliste plamy. Następnie plamy te zapadają
się i ciemnieją. Plamy są suche i zawsze powstają u
wierzchołka owocu. 

Zwalczanie: 
Choroba rozwija się w wysokiej temperaturze, pamiętaj
więc, aby Twoja roślina, szczególnie podczas upałów,
miała przewiew oraz była regularnie podlewana.
Przyczyną może być również niedobór wapnia, dlatego
możesz stosować preparaty z tym składnikiem. Zarażone
owoce zerwij i wyrzuć.

Zgnilizna wierzchołkowa



Mączlik

Mszyca

Przędziorek

Bakłażan
SZKODNIKI



BAKŁAŻAN - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



BAKŁAŻAN - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



BAKŁAŻAN - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



Batat
CHOROBY I SZKODNIKI



Szara pleśń

Batat
CHOROBY



BATAT - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach lub
kwiatach. Na liściach zauważysz zmiany w miejscu
zranienia lub uszkodzenia rośliny. Najbardziej
charakterystycznym objawem szarej pleśni są ślady
pylącego nalotu oraz przebarwienia, które tworzą
wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe stają się
brunatne, aż w końcu zamierają. Zainfekowane miejsca
pokryte są najczęściej szarym nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Przędziorek

Wciornastek

Batat
SZKODNIKI



BATAT - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



BATAT - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Bazylia
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Bazylia
CHOROBY



BAZYLIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego. 

Mączniak prawdziwy



Mszyca

Bazylia
SZKODNIKI



BAZYLIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Brokuł
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Kiła kapusty

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

 

Brokuł
CHOROBY



BROKUŁ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się podłużne, ciemnobrunatne
plamy. Na różach pojawiają się brązowe, zapadające się
plamy.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



BROKUŁ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Występuje najczęściej podczas dużej wilgotności i
wysokiej temperatury powietrza. Na korzeniach
pojawiają się kuliste narośla, które podczas
zaawansowanego rozwoju hamują wzrost rośliny. Liście
początkowo żółkną lub fioletowieją, a następnie więdną.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować naturalny preparat ze skrzypu polnego. Jeżeli
zauważysz oznaki choroby, natychmiast usuń porażone
rośliny, tak aby choroba nie rozprzestrzeniła się przez
glebę.

Kiła kapusty



BROKUŁ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



BROKUŁ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach lub
kwiatach. Na liściach zauważysz zmiany w miejscu
zranienia lub uszkodzenia rośliny. Najbardziej
charakterystycznym objawem szarej pleśni są ślady
pylącego nalotu oraz przebarwienia, które tworzą
wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe stają się
brunatne, aż w końcu zamierają. Zainfekowane miejsca
pokryte są najczęściej szarym nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



BROKUŁ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Ślimak

Śmietka kapuściana

Wciornastek

Brokuł
SZKODNIKI



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mszyca kapuściana - mały pluskwiak w kolorze zielono-
żółtym. Pojawia się na liściach, pędach i kwiatostanach.
Jego obecność powoduje deformację liści i żółknięcie róż,
przez co może dochodzić do całkowitego zamierania
rośliny.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza łodygi i korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkodnikiem są małe larwy muchówki, najczęściej w
kolorze białym. Są grube i błyszczące. Żerują na
korzeniach, wgryzają się w tkanki i prowadzą do
hamowania wzrostu, deformacji, a nawet obumierania
rośliny. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgotność
podłoża i powietrza.

Zwalczanie: 
Do podjęcia walki ze śmietką możesz użyć ekologicznego
środka z wyciągiem z czosnku. W przypadku
zaawansowanego stadium pozostaje użycie silniejszych
preparatów z insektycydami.

Śmietka kapuściana



BROKUŁ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Burak
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Chwościk

Mączniak prawdziwy

Burak
CHOROBY



BURAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



BURAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na najstarszych liściach pojawiają się jasne plamki z
czerwoną lub brunatną obwódką. Następnie środek
plamki wykrusza się, tworząc dziurę w liściu. Z czasem
liście żółkną i zasychają.

Zwalczanie: 
Chorobie tej sprzyja wysoka wilgotność i temperatura
powietrza, pamiętaj więc o zapewnieniu swoim roślinom
przewiewnego miejsca, w którym będą mogły
obeschnąć. Usuń zarażone liście i zastosuj gnojówkę z
czosnku. Jeżeli te metody zawiodą sięgnij po insektycydy.

Chwościk



BURAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Gąsienica

Mszyca

Przędziorek

Ślimak nagi

Burak
SZKODNIKI



BURAK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



BURAK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



BURAK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



BURAK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza łodygi i korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak nagi



Cebula
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Antraknoza

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Cebula
CHOROBY



CEBULA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



CEBULA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



CEBULA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać. 

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



CEBULA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



CEBULA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Śmietka cebulanka

Wciornastek

Cebula
SZKODNIKI



CEBULA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkody wyrządzają kremowe lub żółtawe larwy
muchówki, osiągające do 7 mm długości. Uszkadzają one
podziemne części roślin i drążą korytarze w cebuli.
Oznaką ich ataku jest matowienie i żółknięcie liści, a w
efekcie, również usychanie.

Zwalczanie: 
Śmietkę możesz odstraszyć za pomocą wyciągu z
wrotyczu lub bylicy piołunu. Skuteczne jest również
sianie cebuli w pobliżu marchwi, jej obecność ogranicza
liczebność śmietki cebulanki. Jeżeli naturalne metody
zawiodą, musisz sięgnąć po insektycydy, znajdziesz je w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Śmietka cebulanka



CEBULA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Cukinia
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Cukinia
CHOROBY



CUKINIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



CUKINIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



CUKINIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Przędziorek
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Zmienik

Cukinia
SZKODNIKI



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
ak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



CUKINIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono-żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Dynia
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza

Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy
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Szara pleśń

Dynia
CHOROBY



DYNIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Mogą przechodzić też na sam owoc.
Zaawansowana faza choroby prowadzi do obumierania
liści, a nawet owoców, co prowadzi do zakończenia
Twojej uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście lub/i owoce, na których pojawiła się
choroba oraz zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



DYNIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



DYNIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



DYNIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy pojawiają się najczęściej na łodygach, liściach i
owocach. Na porażonym liściu tkanka zasycha i
wykrusza się. Zainfekowane owoce stają się koloru
brunatnego, przestają rosnąć i w konsekwencji usychają.

Zwalczanie: 
Z naturalnych środków żaden nie ma tyle siły, aby
skutecznie zwalczyć tę chorobę. W celu walki zastosuj
preparat fungicydowy.

Parch dyniowatych



DYNIA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń
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DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



DYNIA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Fasolka szparagowa
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza

Mączniak prawdziwy

Rdza

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Zgorzelowa plamistość

Fasolka
szparagowa

CHOROBY



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na górnej stronie liści pojawiają się żółtawe lub
jasnobrunatne plamy z ciemnymi uwypukleniami. Z
wyglądu przypominają rdzę, stąd nazwa choroby. Silnie
porażone rośliny mają uschnięte, zwinięte liście i
zniekształcone strąki.

Zwalczanie: 
Chore części rośliny natychmiast usuń i zniszcz. Możesz
zastosować biopreparaty ze skrzypu polnego lub wyciąg
z wrotyczu. W skrajnych przypadkach musisz zastosować
preparaty zawierające fungicydy, znajdziesz je w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Rdza



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



FASOLKA SZPARAGOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem choroby są brązowe plamy na liściach i
łodygach. Liście i silnie porażone pędy usychają.

Zwalczanie: 
Możesz spróbować zadziałać naturalnym sposobem,
używając wyciągu z czosnku. W zaawansowanym
stadium musisz sięgnąć po preparaty zawierające
fungicydy.
Znajdziesz je w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Zgorzelowa plamistość
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Fasolka
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SZKODNIKI



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



FASOLKA SZPARAGOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono-żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Groszek cukrowy
CHOROBY I SZKODNIKI
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Groszek
cukrowy
CHOROBY



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz spróbować zastosować wyciąg z czosnku lub
skrzypu polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają,
użyj środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na górnej stronie liści pojawiają się żółtawe lub
jasnobrunatne plamy z ciemnymi uwypukleniami. Z
wyglądu przypominają rdzę, stąd nazwa choroby. Silnie
porażone rośliny mają uschnięte, zwinięte liście i
zniekształcone strąki.

Zwalczanie: 
Chore części rośliny natychmiast usuń i zniszcz. Możesz
zastosować biopreparaty ze skrzypu polnego lub wyciąg
z wrotyczu. W skrajnych przypadkach musisz zastosować
preparaty zawierające fungicydy, znajdziesz je w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Rdza



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



GROSZEK CUKROWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa
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GROSZEK CUKROWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



GROSZEK CUKROWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



GROSZEK CUKROWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



GROSZEK CUKROWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



GROSZEK CUKROWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono-żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik
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Jarmuż
CHOROBY



JARMUŻ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach i łodygach pojawiają się podłużne,
ciemnobrunatne plamy.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



JARMUŻ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Występuje najczęściej podczas dużej wilgotności i
wysokiej temperatury powietrza. Na korzeniach
pojawiają się kuliste narośla, które podczas
zaawansowanego rozwoju hamują wzrost rośliny. Liście
początkowo żółkną lub fioletowieją, a następnie więdną.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować naturalny preparat ze skrzypu polnego. Jeżeli
zauważysz oznaki choroby, natychmiast usuń porażone
rośliny, tak aby choroba nie rozprzestrzeniła się przez
glebę.

Kiła kapusty



JARMUŻ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



JARMUŻ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



JARMUŻ - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach i innych częściach roślin zaatakowanych przez
tę chorobę powstaje biała, puszysta grzybnia, która z
czasem prowadzi do gnicia i przedwczesnego
zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Ślimak

 

Jarmuż

SZKODNIKI



JARMUŻ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



JARMUŻ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



JARMUŻ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mszyca kapuściana - mały pluskwiak w kolorze zielono-
żółtym. Pojawia się na liściach i pędach. Jego obecność
powoduje deformację liści, przez co może dochodzić do
całkowitego zamierania rośliny.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



JARMUŻ - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza łodygi i korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



Jeżyna
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza malin

Rdza

Szara pleśń

Jeżyna
CHOROBY



JEŻYNA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na młodych pędach pojawiają się purpurowe plamki,
które potem zmieniają kolor na biało-szary, z fioletowo-
czerwoną obwódką. Z czasem kora w miejscu plam pęka.
Na liściach, kwiatach i owocach możesz zaobserwować
drobne ciemne plamy.

Zwalczanie: 
Antraknozie sprzyja wysoka wilgotność powietrza,
dlatego zadbaj o prawidłowe przewietrzanie roślin. Usuń
zaatakowane pędy i zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza malin



JEŻYNA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
W początkowej fazie, na młodych pędach oraz na dolnej
stronie liści pojawiają się żółto-pomarańczowe plamki. Z
czasem plamy widoczne są również na górnej stronie
liści. Z wyglądu przypominają rdzę, stąd nazwa choroby.
Silnie porażone liście usychają, a na zainfekowanych
pędach powstają pęknięcia.

Zwalczanie: 
Chore części rośliny natychmiast usuń i zniszcz. Możesz
zastosować biopreparaty ze skrzypu polnego lub wyciąg
z wrotyczu. W skrajnych przypadkach musisz zastosować
preparaty zawierające fungicydy, znajdziesz je w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Rdza



JEŻYNA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Mszyca

Przędziorek

Szpeciel jeżynowiec

Jeżyna

SZKODNIKI



JEŻYNA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



JEŻYNA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



JEŻYNA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Roztocze wysysające soki roślinne. W pierwszej
kolejności atakuje liście, na których pojawiają się
widoczne przebarwienia. Później żeruje na kwiatach i
owocach. Owoce zaatakowanej rośliny nie dojrzewają,
pozostają jasnoczerwone, są twarde i kwaśne.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować wywar z bylicy piołunu. Po owocowaniu usuń i
zniszcz pędy i owoce uszkodzone przez szkodnika. W
przypadku zmasowanego ataku musisz sięgnąć po
insektycydy.

Szpeciel jeżynowiec



Kalafior
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Kiła kapusty

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Kalafior
CHOROBY



KALAFIOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się podłużne, ciemnobrunatne
plamy. Na różach pojawiają się brązowe, zapadające się
plamy.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



KALAFIOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Występuje najczęściej podczas dużej wilgotności i
wysokiej temperatury powietrza. Na korzeniach
pojawiają się kuliste narośla, które podczas
zaawansowanego rozwoju hamują wzrost rośliny. Liście
początkowo żółkną lub fioletowieją, a następnie więdną.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować naturalny preparat ze skrzypu polnego. Jeżeli
zauważysz oznaki choroby, natychmiast usuń porażone
rośliny, tak aby choroba nie rozprzestrzeniła się przez
glebę.

Kiła kapusty



KALAFIOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



KALAFIOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach lub
kwiatach. Na liściach zauważysz zmiany w miejscu
zranienia lub uszkodzenia rośliny. Najbardziej
charakterystycznym objawem szarej pleśni są ślady
pylącego nalotu oraz przebarwienia, które tworzą
wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe stają się
brunatne, aż w końcu zamierają. Zainfekowane miejsca
pokryte są najczęściej szarym nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



KALAFIOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Ślimak

Śmietka kapuściana

Wciornastek

Kalafior

SZKODNIKI



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mszyca kapuściana - mały pluskwiak w kolorze zielono-
żółtym. Pojawia się na liściach, pędach i kwiatostanach.
Jego obecność powoduje deformację liści i żółknięcie róż,
przez co może dochodzić do całkowitego zamierania
rośliny.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza łodygi i korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkodnikiem są małe larwy muchówki, najczęściej w
kolorze białym. Są grube i błyszczące. Żerują na
korzeniach, wgryzają się w tkanki i prowadzą do
hamowania wzrostu, deformacji, a nawet obumierania
rośliny. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgotność
podłoża i powietrza.

Zwalczanie: 
Do podjęcia walki ze śmietką możesz użyć ekologicznego
środka z wyciągiem z czosnku. W przypadku
zaawansowanego stadium pozostaje użycie silniejszych
preparatów z insektycydami.

Śmietka kapuściana



KALAFIOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Kalarepa
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Kiła kapusty

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Kalarepa
CHOROBY



KALAREPA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się podłużne, ciemnobrunatne
plamy.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



KALAREPA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Występuje najczęściej podczas dużej wilgotności i
wysokiej temperatury powietrza. Na korzeniach
pojawiają się kuliste narośla, które podczas
zaawansowanego rozwoju hamują wzrost rośliny. Liście
początkowo żółkną lub fioletowieją, a następnie więdną.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować naturalny preparat ze skrzypu polnego. Jeżeli
zauważysz oznaki choroby, natychmiast usuń porażone
rośliny, tak aby choroba nie rozprzestrzeniła się przez
glebę.

Kiła kapusty



KALAREPA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



KALAREPA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach i pędach. Na
liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



KALAREPA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Ślimak

Śmietka kapuściana

Wciornastek

Kalarepa
SZKODNIKI



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mszyca kapuściana - mały pluskwiak w kolorze zielono-
żółtym. Pojawia się na liściach, pędach i kwiatostanach.
Jego obecność powoduje deformację liści i żółknięcie róż,
przez co może dochodzić do całkowitego zamierania
rośliny.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza łodygi i korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkodnikiem są małe larwy muchówki, najczęściej w
kolorze białym. Są grube i błyszczące. Żerują na
korzeniach, wgryzają się w tkanki i prowadzą do
hamowania wzrostu, deformacji, a nawet obumierania
rośliny. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgotność
podłoża i powietrza.

Zwalczanie: 
Do podjęcia walki ze śmietką możesz użyć ekologicznego
środka z wyciągiem z czosnku. W przypadku
zaawansowanego stadium pozostaje użycie silniejszych
preparatów z insektycydami.

Śmietka kapuściana



KALAREPA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach i pędach. Początkowo na
liściach pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Kapusta Pak Choi
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Kiła kapusty

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Pak Choi
CHOROBY



PAK CHOI - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się podłużne, ciemnobrunatne
plamy.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



PAK CHOI - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Występuje najczęściej podczas dużej wilgotności i
wysokiej temperatury powietrza. Na korzeniach
pojawiają się kuliste narośla, które podczas
zaawansowanego rozwoju hamują wzrost rośliny. Liście
początkowo żółkną lub fioletowieją, a następnie więdną.

Zwalczanie: 
Jako profilaktykę, na wczesnym etapie wzrostu, możesz
stosować naturalny preparat ze skrzypu polnego. Jeżeli
zauważysz oznaki choroby, natychmiast usuń porażone
rośliny, tak aby choroba nie rozprzestrzeniła się przez
glebę.

Kiła kapusty



PAK CHOI - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



PAK CHOI - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



PAK CHOI - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zaatakowanych przez tę chorobę powstaje
biała, puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do
gnicia i przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Ślimak

Śmietka kapuściana

Pak Choi
SZKODNIKI



PAK CHOI - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie. 

Gąsienica



PAK CHOI - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik 



PAK CHOI - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mszyca kapuściana - mały pluskwiak w kolorze zielono-
żółtym. Jego obecność powoduje deformację liści, przez
co może dochodzić do całkowitego zamierania rośliny.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



PAK CHOI - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



PAK CHOI - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkodnikiem są małe larwy muchówki, najczęściej w
kolorze białym. Są grube i błyszczące. Żerują na
korzeniach, wgryzają się w tkanki i prowadzą do
hamowania wzrostu, deformacji, a nawet obumierania
rośliny. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgotność
podłoża i powietrza.

Zwalczanie: 
Do podjęcia walki ze śmietką możesz użyć ekologicznego
środka z wyciągiem z czosnku. W przypadku
zaawansowanego stadium pozostaje użycie silniejszych
preparatów z insektycydami.

Śmietka kapuściana



Kolendra
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Kolendra
CHOROBY



 KOLENDRA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Mszyca

Zmienik

Kolendra
SZKODNIKI



KOLENDRA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



KOLENDRA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści, co prowadzi do ich opadania. Młode liście mają
powyginane brzegi, a na starszych liściach zauważysz
brunatne plamki.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Koperek
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Koperek
CHOROBY



KOPEREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



KOPEREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



KOPEREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Mszyca

Koperek
SZKODNIKI



KOPEREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Kukurydza
CHOROBY I SZKODNIKI



 

Rdza

Żółta plamistość liści

 

Kukurydza
CHOROBY



KUKURYDZA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się żółtawe lub jasnobrunatne
plamy z ciemnymi uwypukleniami. Z wyglądu
przypominają rdzę, stąd nazwa choroby. Przy silnej
infekcji plamy widoczne są także na łodygach.

Zwalczanie: 
Chore części rośliny natychmiast usuń i zniszcz. Możesz
zastosować biopreparaty ze skrzypu polnego lub wyciąg
z wrotyczu. W skrajnych przypadkach musisz zastosować
preparaty zawierające fungicydy, znajdziesz je w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Rdza



KUKURYDZA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pierwsze objawy choroby pojawiają się na dolnych
liściach, później przechodzą coraz wyżej aż do liści
okrywowych kolb. Możesz zauważyć wodniste, szaro-
zielone plamy, które z czasem zmieniają kolor na szaro-
brunatny z czerwono-fioletową obwódką. Plamy są
owalne, często o nieregularnych, wydłużonych brzegach.

Zwalczanie: 
Choroba ta zwykle atakuje monokultury kukurydzy (duże
przestrzenie obsiane jednym gatunkiem rośliny), w
uprawie w ogródku nie powinna zagrażać Twoim
roślinom. Jeśli jednak pojawi się, zwalczaj ją za pomocą
preparatów grzybobójczych. Brak domowych sposobów
na skuteczną walkę z tą chorobą.

Żółta plamistość liści



Gąsienica

Omacnica prosowianka

Stonka kukurydziana

Kukurydza
SZKODNIKI



KUKURYDZA- SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



KUKURYDZA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Małe, przypominające larwy, gąsienice motyla żerują we
wnętrzu rośliny, dlatego musisz obserwować kukurydzę
z bliska. Zaczynają one od łodyg, następnie atakują kolby
i liście. Możesz zauważyć wygryzione otwory z białawymi
trocinami.

Zwalczanie: 
Szkodnik ten zwykle atakuje monokultury kukurydzy
(duże przestrzenie obsiane jednym gatunkiem rośliny), w
uprawie w ogródku nie powinien zagrażać Twoim
roślinom. Jeśli jednak pojawi się, możesz walczyć z nim z
pomocą kruszynka. To niewielki, drapieżny owad, który
ogranicza populację omacnicy. Możesz go dostać w
małych saszetkach, które wieszasz na roślinie i dajesz im
czas działać.

Omacnica prosowianka



KUKURYDZA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy chrząszcza, bytujące w glebie, wgryzają się w
korzenie, prowadząc do ich zamierania i gnicia. Liście
zaatakowanej rośliny żółkną i więdną.

Zwalczanie: 
Szkodnik ten zwykle atakuje monokultury kukurydzy
(duże przestrzenie obsiane jednym gatunkiem rośliny), w
uprawie w ogródku nie powinien zagrażać Twoim
roślinom. Jeśli jednak pojawi się, możesz walczyć z nim
za pomocą biopreparatów na bazie nicieni:
Heterorhabditis bacteriophora.

Stonka kukurydziana



Lubczyk
CHOROBY I SZKODNIKI



 

Plamistość liści

 

Lubczyk
CHOROBY



LUBCZYK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach możesz zauważyć brązowe, wilgotne plamy, z
szarym nalotem.

Zwalczanie: 
Choroba ta zwykle rozwija się w wilgotnych, słabo
nasłonecznionych miejscach, zadbaj więc o to, by Twoja
roślina rosła w przewiewnym miejscu i miała
wystarczająco dużo światła. Zainfekowane części roślin
odetnij i usuń. Możesz zastosować gnojówkę ze skrzypu
polnego lub czosnku. Jeżeli naturalne metody nie
działają, użyj środków grzybobójczych.

Plamistość liści



 

Mszyca

 

Lubczyk
SZKODNIKI



LUBCZYK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Malina
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza malin

Szara pleśń

Malina
CHOROBY



MALINA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na młodych pędach pojawiają się purpurowe plamki,
które potem zmieniają kolor na biało-szary, z fioletowo-
czerwoną obwódką. Z czasem kora w miejscu plam pęka.
Na liściach, kwiatach i owocach możesz zaobserwować
drobne ciemne plamy.

Zwalczanie: 
Antraknozie sprzyja wysoka wilgotność powietrza,
dlatego zadbaj o prawidłowe przewietrzanie roślin. Usuń
zaatakowane pędy i zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza malin



MALINA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Kwieciak malinowiec

Mszyca

Przędziorek

Malina
SZKODNIKI



MALINA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielki chrząszcz żeruje wiosną na młodych liściach,
wygryzając w nich małe otwory. Gdy roślina zaczyna
wytwarzać pąki, samica składa w ich wnętrzu jaja i
podcina pąk. Po kilku dniach pąk wysycha, brązowieje i
odpada.

Zwalczanie: 
Działaj szybko, stosując wywar z wrotyczu, który
odstrasza szkodnika. Jeżeli ta metoda nie działa, użyj
preparatów z grupy insektycydów.

Kwieciak malinowiec



MALINA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



MALINA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



Marchew
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak prawdziwy

Marchew
CHOROBY



MARCHEW - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są czarno-brązowe plamy na liściach, które z
czasem zlewają się w całość. Silnie porażone liście
zasychają i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



MARCHEW - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Gąsienica

Mszyca 

Połyśnica marchwianka

Ślimak

Marchew
SZKODNIKI



MARCHEW - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



MARCHEW - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.
Na marchwi żeruje również inna, jasnożółta mszyca,
bawełnica topolowo marchwiana. Przylatuje z topoli, na
której się rozwija. Żeruje na korzeniach, hamując ich
rozwój, są one przez to mniejsze i krótsze. Zaatakowane
korzenie pokryte są białą, watową woskowiną.

Zwalczanie: 
W walce z mszycami możesz stosować preparaty na
bazie szarego mydła lub olejów. Sprawdza się także
wyciąg z pokrzywy.
Unikaj uprawiania większych ilości marchwi w
sąsiedztwie topoli. W przypadku zmasowanego ataku
zastosuj preparaty z grupy insektycydów.

Mszyca



MARCHEW - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem żerowania larw połyśnicy na korzeniu są
powygryzane dziury i wąskie kanaliki o ciemnym
zabarwieniu. Oznaki możesz zauważyć również na
liściach, które czerwienieją, a następnie żółkną.

Zwalczanie: 
Walcz naturalnymi metodami. W pobliżu marchwi zasiej
cebulę lub rzeżuchę, ich zapach odtrasza szkodnika.
Możesz również stosować preparaty z wyciągiem z
czosnku.

Połyśnica marchwianka



MARCHEW - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Aby go odstraszyć możesz polać glebę wokół roślin
wyciągiem z bylicy piołunu. Boi się też cebuli lub
czosnku. W przypadku plagi ślimaków nie zalecamy
chemii. Często są to preparaty na tyle silnie toksyczne, że
mogą negatywnie wpływać na nas, otoczenie i inne
pożyteczne owady.

Ślimak



Melon
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza

Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Parch dyniowatych

Szara pleśń

Melon
CHOROBY



MELON - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Mogą przechodzić też na sam owoc.
Zaawansowana faza choroby prowadzi do obumierania
liści, a nawet owoców, co prowadzi do zakończenia
Twojej uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście lub/i owoce, na których pojawiła się
choroba oraz zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



MELON - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



MELON - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



MELON - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy pojawiają się najczęściej na łodygach, liściach i
owocach. Na porażonym liściu tkanka zasycha i
wykrusza się. Zainfekowane owoce stają się koloru
brunatnego, przestają rosnąć i w konsekwencji usychają.

Zwalczanie: 
Z naturalnych środków żaden nie ma tyle siły, aby
skutecznie zwalczyć tę chorobę. W celu walki zastosuj
preparat fungicydowy.

Parch dyniowatych



MELON - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Gąsienica

Mączlik 

Mszyca

Przędziorek

Ślimak

Wciornastek

Zmienik

Melon
SZKODNIKI



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



MELON - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Mięta
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Mięta
CHOROBY



MIĘTA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Mszyca

Mięta
SZKODNIKI



MIĘTA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Ogórek
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Antraknoza

Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

 

Ogórek
CHOROBY



OGÓREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są niewielkie plamki z szarawym środkiem. Z
czasem plamy powiększają się i brązowieją.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



OGÓREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



OGÓREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



OGÓREK- CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



Mączlik

Mszyca

Przędziorek

Wciornastek

Zmienik

Ogórek
SZKODNIKI



OGÓREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



OGÓREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



OGÓREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



OGÓREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



OGÓREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Oregano
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Oregano
CHOROBY



OREGANO - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Mszyca

Oregano
SZKODNIKI



OREGANO - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Papryka
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Antraknoza

Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Zgnilizna wierzchołkowa

Papryka
CHOROBY



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są niewielkie brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się. Liście stopniowo żółkną i
zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



PAPRYKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
W początkowej fazie, na spodzie owoców, możesz
zauważyć szkliste plamy. Następnie plamy te zapadają
się i ciemnieją. Plamy są suche i zawsze powstają u
wierzchołka owocu.

Zwalczanie: 
Choroba związana z brakiem wapnia. Najczęściej rozwija się w 

wysokiej temperaturze. Pamiętaj też, aby Twoja roślina, 

szczególnie podczas upałów była regularnie podlewana. Tę 

chorobę fizjologiczną możesz zwalczyć stosując środki z 

wapniem doglebowo lub dolistnie. Dobrze sprawdzi się 

saletra wapniowa. Zarażone owoce możesz zerwać i zjeść.

Zgnilizna wierzchołkowa



Mączlik

Miniarka

Mszyca

Przędziorek

Ślimak

Wciornastek

Zmienik

Papryka
SZKODNIKI



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



PAPRYKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści i pąków kwiatowych, co prowadzi do ich opadania.
Młode liście mają powyginane brzegi, a na starszych
liściach zauważysz brunatne plamki. Może uszkadzać też
owoce, powodując ich deformację.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Pietruszka
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak prawdziwy

Septorioza

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Pietruszka
CHOROBY



PIETRUSZKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są czarno-brązowe plamy na liściach, które z
czasem zlewają się w całość. Silnie porażone liście
zasychają i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



PIETRUSZKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



PIETRUSZKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są drobne, brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się i pojawiają się na nich
czarne punkciki. Silnie porażone liście żółkną i opadają.

Zwalczanie: 
Chorobie sprzyja ciepło i wilgoć, zadbaj więc, by Twoje
rośliny stały w przewiewnym miejscu, gdzie będą mogły
obeschnąć. Możesz stosować wyciąg z czosnku lub
cebuli. Jeżeli choroba postępuje, musisz sięgnąć po
silniejsze preparaty, znajdziesz je w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Septorioza



PIETRUSZKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



PIETRUSZKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mszyca

Połyśnica marchwianka

Ślimak

Pietruszka
SZKODNIKI



PIETRUSZKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



PIETRUSZKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



PIETRUSZKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem żerowania larw połyśnicy na korzeniu są
powygryzane dziury i wąskie kanaliki o ciemnym
zabarwieniu. Oznaki możesz zauważyć również na
liściach, które czerwienieją, a następnie żółkną.

Zwalczanie: 
Walcz naturalnymi metodami. W pobliżu pietruszki zasiej
cebulę lub rzeżuchę, ich zapach odtrasza szkodnika.
Możesz również stosować preparaty z wyciągiem z
czosnku.

Połyśnica marchwianka



PIETRUSZKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



Pietruszka naciowa
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak prawdziwy

Pietruszka
naciowa

CHOROBY



PIETRUSZKA NACIOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są czarno-brązowe plamy na liściach, które z
czasem zlewają się w całość. Silnie porażone liście
zasychają i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



PIETRUSZKA NACIOWA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Mszyca

Pietruszka
naciowa

SZKODNIKI



PIETRUSZKA NACIOWA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Pomidor
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Antraknoza

Septorioza

Szara pleśń

Zaraza ziemniaka

Zgnilizna wierzchołkowa

Pomidor
CHOROBY



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są niewielkie brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się. Liście stopniowo żółkną i
zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, żółte plamki na liściach,
które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po czasie
czernieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi do
obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Początkowo na dolnych, starszych liściach, pojawiają się
brunatne plamki, które następnie przenoszą się również
na młodsze liście i kwiaty. Z czasem plamy powiększają
się, a ich środki stają się biało-szare. Na plamach
pojawiają się również małe, czarne punkciki. Silnie
porażone liście obumierają, a kwiaty opadają nie
tworząc owoców.

Zwalczanie: 
Chorobie sprzyja ciepło i wilgoć, zadbaj więc, by Twoje
rośliny stały w przewiewnym miejscu, gdzie będą mogły
obeschnąć. Możesz stosować wyciąg z czosnku lub
cebuli. Jeżeli choroba postępuje, musisz sięgnąć po
silniejsze preparaty, znajdziesz je w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Septorioza



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach i łodygach możesz zauważyć wodniste, szaro-
zielone plamy, które stopniowo brązowieją i powiększają
się. Przy dużej wilgotności powietrza, na spodzie liści, w
miejscach plam, widoczny jest biały nalot. Porażone
liście zamierają.

Zwalczanie: 
Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza oraz
częste opady, dlatego zadbaj, aby Twoje rośliny stały w
przewiewnym miejscu. Możesz zastosować wywar ze
skrzypu polnego lub pokrzywy. Jeżeli choroba jest
oporna, stosuj preparaty fungicydowe.

Zaraza ziemniaka



POMIDOR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
W początkowej fazie, na spodzie owoców, możesz
zauważyć szkliste plamy. Następnie plamy te zapadają
się i ciemnieją. Plamy są suche i zawsze powstają u
wierzchołka owocu.

Zwalczanie: 
Choroba związana z brakiem wapnia. Najczęściej rozwija się 
w wysokiej temperaturze. Pamiętaj też, aby Twoja 
roślina, szczególnie podczas upałów była regularnie 
podlewana. Tę chorobę fizjologiczną możesz zwalczyć 

stosując środki z wapniem doglebowo lub dolistnie. Dobrze 

sprawdzi się saletra wapniowa. Zarażone owoce możesz 

zerwać i zjeść.

Zgnilizna wierzchołkowa



Gąsienica

Mączlik

Mszyca

Przędziorek

Ślimak

Wciornastek

Pomidor

SZKODNIKI



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
 Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie. 

Gąsienica



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



POMIDOR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Chętnie porusza się na liściach, pędach i kwiatach, a
czasem na zawiązkach owoców. Początkowo na liściach
pojawiają się małe, jasne plamki, które po czasie
przejawiają się w większe smugi. Często też w tych
miejscach pojawiają się ich odchody (małe, czarne
grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do czynienia
właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że podłożysz pod
liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną. Jeśli opis pasuje z
tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że to właśnie
wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Por
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Rdza

 

Por
CHOROBY



POR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



POR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach pojawiają się żółtawe lub jasnobrunatne
plamy z ciemnymi uwypukleniami. Z wyglądu
przypominają rdzę, stąd nazwa choroby.

Zwalczanie: 
Chore części rośliny natychmiast usuń i zniszcz. Możesz
zastosować biopreparaty ze skrzypu polnego lub wyciąg
z wrotyczu. W skrajnych przypadkach musisz zastosować
preparaty zawierające fungicydy, znajdziesz je w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Rdza



Gąsienica

Miniarka

Ślimak

Śmietka cebulanka

Wciornastek

Por
SZKODNIKI



POR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



POR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



POR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



POR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkody wyrządzają kremowe lub żółtawe larwy
muchówki, osiągające do 7 mm długości. Uszkadzają one
podziemne części roślin i drążą korytarze w porze.
Oznaką ich ataku jest matowienie i żółknięcie liści, a w
efekcie, również usychanie.

Zwalczanie: 
Śmietkę możesz odstraszyć za pomocą wyciągu z
wrotyczu lub bylicy piołunu. Skuteczne jest również
sianie pora w pobliżu marchwi, jej obecność ogranicza
liczebność śmietki cebulanki. Jeżeli naturalne metody
zawiodą, musisz sięgnąć po insektycydy, znajdziesz je w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Śmietka cebulanka



POR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Poziomka
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Poziomka
CHOROBY



POZIOMKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



POZIOMKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Kwieciak malinowiec

Roztocz truskawkowiec

Ślimak

Poziomka
SZKODNIKI



POZIOMKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielki chrząszcz żeruje wiosną na młodych liściach,
wygryzając w nich małe otwory. Gdy roślina zaczyna
wytwarzać pąki, samica składa w ich wnętrzu jaja i
podcina pąk. Po kilku dniach pąk wysycha, brązowieje i
odpada.

Zwalczanie: 
Działaj szybko, stosując wywar z wrotyczu, który
odstrasza szkodnika. Jeżeli ta metoda nie działa, użyj
preparatów z grupy insektycydów.

Kwieciak malinowiec



POZIOMKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem jest deformacja młodych liści, z których
szkodnik wysysa soki. Owoce uszkodzonej rośliny są
drobne, twarde i kwaśne.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować naturalne opryski z wywaru z cebuli.
Przy zmasowanym ataku sięgnij po insektycydy, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Roztocz truskawkowiec



POZIOMKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



Rabarbar
CHOROBY I SZKODNIKI



Antraknoza

Rabarbar
CHOROBY



RABARBAR - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Najczęściej pojawiają się małe, wydłużone plamki na
liściach, które dość szybko się rozprzestrzeniają, a po
czasie ciemnieją. Zaawansowana faza choroby prowadzi
do obumierania liści, co prowadzi do zakończenia Twojej
uprawy.

Zwalczanie: 
Oderwij liście, na których pojawiła się choroba oraz
zastosuj oprysk fungicydowy.

Antraknoza



Gąsienica

Rabarbar
SZKODNIKI



RABARBAR - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie. 

Gąsienica



Roszponka
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Roszponka
CHOROBY



ROSZPONKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



ROSZPONKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



ROSZPONKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



ROSZPONKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Miniarka

Roszponka
SZKODNIKI



ROSZPONKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



ROSZPONKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



Rukola
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Rukola
CHOROBY



RUKOLA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



RUKOLA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



RUKOLA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



RUKOLA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



RUKOLA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Miniarka

Rukola
SZKODNIKI



RUKOLA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



RUKOLA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



Rzodkiewka
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Rzodkiewka
CHOROBY



RZODKIEWKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



RZODKIEWKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



Gąsienica

Śmietka kapuściana

Rzodkiewka
SZKODNIKI



RZODKIEWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



RZODKIEWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkodnikiem są małe larwy muchówki, najczęściej w
kolorze białym. Są grube i błyszczące. Żerują na
korzeniach, wgryzają się w tkanki i prowadzą do
hamowania wzrostu, deformacji, a nawet obumierania
rośliny. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgotność
podłoża i powietrza.

Zwalczanie: 
Do podjęcia walki ze śmietką możesz użyć ekologicznego
środka z wyciągiem z czosnku. W przypadku
zaawansowanego stadium pozostaje użycie silniejszych
preparatów z insektycydami.

Śmietka kapuściana



Sałata
CHOROBY I SZKODNIKI



 

Mączniak prawdziwy

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

 

Sałata
CHOROBY



SAŁATA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego. 

Mączniak prawdziwy



SAŁATA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



SAŁATA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



SAŁATA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Gąsienica

Mączlik

Miniarka

Ślimak

Wciornastek

Zmienik

Sałata
SZKODNIKI



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pierwszą oznaką tego, że gąsienice chcą się zabrać za
Twoje rośliny jest obecność skupisk jajeczek na spodzie
liści. Ten etap łatwo jest przeoczyć, ale już na pewno
zauważysz jeśli gąsienice zaczną pożerać liście. Widoczne
są wtedy duże ubytki, a może się nawet zdarzyć, że
gąsienice pozostawią jedynie szkielet (unerwienie) liścia.

Zwalczanie: 
Jeżeli gąsienic jest niewiele, możesz spróbować pozbyć
się ich ręcznie, jednak zawsze warto zastosować
biopreparaty na bazie wyciągów z bylicy piołunu,
krwawnika lub wrotyczu. Jeżeli dojdzie do zmasowanego
ataku, musisz sięgnąć po silniejsze preparaty, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Gąsienica



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mała, biała muszka o wielkości 1-1,5 cm z drobnymi
skrzydełkami. Żeruje i składa jaja na spodniej stronie
liści. Larwa szkodnika jest płaska i owalna. Na
zaatakowanych liściach zauważysz drobne, żółte plamy.
Po czasie liście żółkną całkowicie, usychają i opadają.
Możesz zauważyć też charakterystyczne nakłucia
(wygryzione otwory) na liściach.

Zwalczanie: 
Usuń liście, na których znajdują się larwy i jaja, by
uniknąć ich dalszego rozwoju. Możesz użyć lepów, aby
oczyścić liście z muszek.

Mączlik



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



SAŁATA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści, co prowadzi do ich opadania. Młode liście mają
powyginane brzegi, a na starszych liściach zauważysz
brunatne plamki.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Seler korzeniowy
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Chwościk

Mączniak prawdziwy

Septorioza

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Seler
korzeniowy

CHOROBY



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na najstarszych liściach pojawiają się jasne plamki, które
stopniowo ciemnieją. Następnie środek plamki wykrusza
się, tworząc dziurę w liściu. Z czasem liście żółkną i
zasychają.

Zwalczanie: 
Chorobie tej sprzyja wysoka wilgotność i temperatura
powietrza, pamiętaj więc o zapewnieniu swoim roślinom
przewiewnego miejsca, w którym będą mogły
obeschnąć. Usuń zarażone liście i zastosuj gnojówkę z
czosnku. Jeżeli te metody zawiodą sięgnij po insektycydy.

Chwościk



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są drobne, brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się i pojawiają się na nich
czarne punkciki. Silnie porażone liście żółkną i opadają.

Zwalczanie: 
Chorobie sprzyja ciepło i wilgoć, zadbaj więc, by Twoje
rośliny stały w przewiewnym miejscu, gdzie będą mogły
obeschnąć. Możesz stosować wyciąg z czosnku lub
cebuli. Jeżeli choroba postępuje, musisz sięgnąć po
silniejsze preparaty, znajdziesz je w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Septorioza



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



 SELER KORZENIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Połyśnica marchwianka

Przędziorek

Zmienik

Seler
korzeniowy
SZKODNIKI



SELER KORZENIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem żerowania larw połyśnicy na korzeniu są
powygryzane dziury i wąskie kanaliki o ciemnym
zabarwieniu. Oznaki możesz zauważyć również na
liściach, które czerwienieją, a następnie żółkną.

Zwalczanie: 
Walcz naturalnymi metodami. W pobliżu selera zasiej
cebulę lub rzeżuchę, ich zapach odtrasza szkodnika.
Możesz również stosować preparaty z wyciągiem z
czosnku.

Połyśnica marchwianka



SELER KORZENIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



SELER KORZENIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści, co prowadzi do ich opadania. Młode liście mają
powyginane brzegi, a na starszych liściach zauważysz
brunatne plamki.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Seler naciowy
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Chwościk

Mączniak prawdziwy

Septorioza

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

Seler
naciowy
CHOROBY



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na najstarszych liściach pojawiają się jasne plamki, które
stopniowo ciemnieją. Następnie środek plamki wykrusza
się, tworząc dziurę w liściu. Z czasem liście żółkną i
zasychają.

Zwalczanie: 
Chorobie tej sprzyja wysoka wilgotność i temperatura
powietrza, pamiętaj więc o zapewnieniu swoim roślinom
przewiewnego miejsca, w którym będą mogły
obeschnąć. Usuń zarażone liście i zastosuj gnojówkę z
czosnku. Jeżeli te metody zawiodą sięgnij po insektycydy.

Chwościk



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są drobne, brunatne plamki na liściach. Z
czasem plamy powiększają się i pojawiają się na nich
czarne punkciki. Silnie porażone liście żółkną i opadają.

Zwalczanie: 
Chorobie sprzyja ciepło i wilgoć, zadbaj więc, by Twoje
rośliny stały w przewiewnym miejscu, gdzie będą mogły
obeschnąć. Możesz stosować wyciąg z czosnku lub
cebuli. Jeżeli choroba postępuje, musisz sięgnąć po
silniejsze preparaty, znajdziesz je w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Septorioza



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



SELER NACIOWY - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach, łodygach i innych częściach roślin
zaatakowanych przez tę chorobę powstaje biała,
puszysta grzybnia, która z czasem prowadzi do gnicia i
przedwczesnego zamierania.

Zwalczanie: 
Patogen ten ma swoich naturalnych przeciwników pod
postacią grzyba Coniothyrum minitans oraz bakterii
Pseudomonas chlororaphis i Bacillus amyloliquefaciens.
Stosuj preparaty zawierające te organizmy.

Zgnilizna twardzikowa



Połyśnica marchwianka

Przędziorek

Zmienik

Seler
naciowy

SZKODNIKI



SELER NACIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem żerowania larw połyśnicy na korzeniu są
powygryzane dziury i wąskie kanaliki o ciemnym
zabarwieniu. Oznaki możesz zauważyć również na
liściach, które czerwienieją, a następnie żółkną.

Zwalczanie: 
Walcz naturalnymi metodami. W pobliżu selera zasiej
cebulę lub rzeżuchę, ich zapach odtrasza szkodnika.
Możesz również stosować preparaty z wyciągiem z
czosnku.

Połyśnica marchwianka



SELER NACIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



SELER NACIOWY - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy są koloru jasnozielonego o nieco wydłużonym,
owalnym kształcie, a dorosły szkodnik ma około 5 mm i
najczęściej jest koloru zielono żółtego lub brązowego.
Ma długie czułki i przezroczyste skrzydełka. Wysysa soki
z liści, co prowadzi do ich opadania. Młode liście mają
powyginane brzegi, a na starszych liściach zauważysz
brunatne plamki.

Zwalczanie: 
Do zwalczania zmienika użyj produktów z grupy
insektycydów. Brak domowych sposobów na skuteczną
walkę z tym szkodnikiem.

Zmienik



Szczypiorek
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Szczypiorek
CHOROBY



SZCZYPIOREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



SZCZYPIOREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. W czasie postępowania choroby liście
zaczynają przybierać kolor brązowy, z czasem czarnieją,
a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



SZCZYPIOREK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Miniarka

Śmietka cebulanka

Wciornastek

Szczypiorek
SZKODNIKI



SZCZYPIOREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Larwy muchówki drążą wąskie, kręte tunele wewnątrz
liści. Przy silnym uszkodzeniu liście zamierają.

Zwalczanie: 
Liście z wydrążonymi korytarzami jak najszybciej usuń z
rośliny. Przy zmasowanym ataku musisz zastosować
preparaty z grupy insektycydów, które znajdziesz w
dobrych sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Miniarka



SZCZYPIOREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Szkody wyrządzają kremowe lub żółtawe larwy
muchówki, osiągające do 7 mm długości. Uszkadzają one
podziemne części roślin i drążą w nich korytarze. Oznaką
ich ataku jest matowienie i żółknięcie liści, a w efekcie,
również usychanie.

Zwalczanie: 
Śmietkę możesz odstraszyć za pomocą wyciągu z
wrotyczu lub bylicy piołunu. Skuteczne jest również
sianie szczypiorku w pobliżu marchwi, jej obecność
ogranicza liczebność śmietki cebulanki. Jeżeli naturalne
metody zawiodą, musisz sięgnąć po insektycydy,
znajdziesz je w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Śmietka cebulanka



SZCZYPIOREK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielka (ok. 2 mm), czarna lub żółta “kreseczka”.
Początkowo na liściach pojawiają się małe, jasne plamki,
które po czasie przejawiają się w większe smugi. Często
też w tych miejscach pojawiają się ich odchody (małe,
czarne grudki). Kiedy nie masz pewności, czy masz do
czynienia właśnie z tym szkodnikiem, wystarczy, że
podłożysz pod liść białą kartkę i potrząśniesz rośliną.
Jeśli opis pasuje z tym, co spadło na kartkę, to znaczy, że
to właśnie wciornastki.

Zwalczanie: 
Spróbuj zwalczyć biologią. Nada się tutaj dobroczynek
kalifornijski. To drapieżne roztocze, które zjada
wciornastki. Jeśli nie podoła zadaniu, użyj środków z
grupy insektycydów.

Wciornastek



Szpinak
CHOROBY I SZKODNIKI



Alternarioza

Mączniak rzekomy

Szara pleśń

Szpinak
CHOROBY



SZPINAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawem są żółte plamy na liściach, które z czasem
czernieją. Silnie porażone liście żółkną i zamierają.

Zwalczanie: 
W początkowej fazie spróbuj walczyć biologicznie, za
pomocą gnojówki z czosnku. Jeżeli choroba jest oporna,
stosuj preparaty fungicydowe.

Alternarioza



SZPINAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się bladozielone plamy na liściach, które po
czasie przekształcają się w żółty kolor, tworząc przy tym
większe plamy. Na spodniej stronie mogą pojawić się w
kolorze ciemnofioletowym. W czasie postępowania
choroby liście zaczynają przybierać kolor brązowy, z
czasem czarnieją, a na końcu zaczynają obumierać.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować wyciąg z czosnku lub skrzypu
polnego. Jeżeli naturalne metody nie działają, użyj
środka grzybobójczego.

Mączniak rzekomy



SZPINAK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Na liściach zauważysz zmiany w miejscu zranienia lub
uszkodzenia rośliny. Najbardziej charakterystycznym
objawem szarej pleśni są ślady pylącego nalotu oraz
przebarwienia, które tworzą wodniste plamy.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Mszyca

Szpinak
SZKODNIKI



SZPINAK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Truskawka
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Szara pleśń

Truskawka
CHOROBY



TRUSKAWKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 
Przy niskim oblężeniu wystarczy, że zastosujesz
biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu polnego. Przy
dużym nasileniu musisz użyć silniejszego środka
grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



TRUSKAWKA - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Objawy możesz zaobserwować na liściach, pędach,
kwiatach lub samych owocach. Na liściach zauważysz
zmiany w miejscu zranienia lub uszkodzenia rośliny.
Najbardziej charakterystycznym objawem szarej pleśni
są ślady pylącego nalotu oraz przebarwienia, które
tworzą wodniste plamy. Zainfekowane pąki kwiatowe
stają się brunatne, aż w końcu zamierają. Na owocach
mogą pojawić się brunatne plamy, które z czasem gniją.
Zainfekowane miejsca pokryte są najczęściej szarym
nalotem.

Zwalczanie: 
Do podjęcia skutecznej walki możesz użyć ekologicznego
środka, który zawiera pożyteczne grzyby Pythium
oligandrum. W przypadku zaawansowanego stadium
pozostaje użycie produktów fungicydowych.

Szara pleśń



Kwieciak malinowiec

Opuchlak truskawkowiec

Przędziorek

Roztocz truskawkowiec

Ślimak

Truskawka
SZKODNIKI



TRUSKAWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Niewielki chrząszcz żeruje wiosną na młodych liściach,
wygryzając w nich małe otwory. Gdy roślina zaczyna
wytwarzać pąki, samica składa w ich wnętrzu jaja i
podcina pąk. Po kilku dniach pąk wysycha, brązowieje i
odpada.

Zwalczanie: 
Działaj szybko, stosując wywar z wrotyczu, który
odstrasza szkodnika. Jeżeli ta metoda nie działa, użyj
preparatów z grupy insektycydów.

Kwieciak malinowiec



TRUSKAWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Czarny lub brązowy chrząszcz z podłużnymi bruzdami i
żółtawymi plamkami na ciele. Wygryza półokrągłe dziury
w liściach. Jego larwy podgryzają korzenie, co prowadzi
do nagłego więdnięcia i osłabienia rośliny.

Zwalczanie: 
Istnieje kilka naturalnych sposobów na walkę z tym
szkodnikiem. Chrząszcze są aktywne w nocy, a na dzień
szukają kryjówki, rozłóż więc wokół rośliny stare deski
lub doniczki wypełnione trocinami. Ukryją się w nich, a
Ty z łatwością możesz je wynieść. Możesz również użyć
biopreparatów z nicieniami Steinernema kraussei, które
atakują opuchlaka. Kolejnym sposobem są opryski i
podlewanie gleby wywarem z wrotyczu.

Opuchlak truskawkowiec



TRUSKAWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Pajęczyny? Z pewnością zrobił je właśnie przędziorek.
Jest mikroskopijny (prawie niezauważalny gołym okiem),
atakuje liście i wysysa z nich sok. Przemieszcza się po
tworzonych niteczkach, a najczęściej żeruje na spodniej
części liści. Początkowo zauważysz na nich drobne
plamy, które z czasem stają się brązowe. Po czasie liście
usychają.

Zwalczanie: 
Na początku spróbuj zastosować biologiczne środki, np.
drapieżne roztocza, które zjadają przędziorki i wybawiają
Twoją roślinę. Możesz je dostać w małych saszetkach,
które wieszasz na roślinie i dajesz im czas działać. W
walce z przędziorkiem sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
użyć silniejszych preparatów, które znajdziesz w dobrych
sklepach ogrodniczych lub w internecie.

Przędziorek



TRUSKAWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Objawem jest deformacja młodych liści, z których
szkodnik wysysa soki. Owoce uszkodzonej rośliny są
drobne, twarde i kwaśne.

Zwalczanie: 
Możesz zastosować naturalne opryski z wywaru z cebuli.
Przy zmasowanym ataku sięgnij po insektycydy, które
znajdziesz w dobrych sklepach ogrodniczych lub w
internecie.

Roztocz truskawkowiec



TRUSKAWKA - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Jak go poznać, z pewnością wiesz. ;) Wygryza małe,
nieregularne dziurki na liściach, a czasem nawet
podgryza korzenie i zjada owoce.

Zwalczanie: 
Spróbuj wystawić mu przynętę, np. pokrojoną marchew,
a wtedy zajmie się nią, a nie uprawą. Aby go odstraszyć
możesz polać glebę wokół roślin wyciągiem z bylicy
piołunu. Boi się też cebuli lub czosnku. W przypadku
plagi ślimaków nie zalecamy chemii. Często są to
preparaty na tyle silnie toksyczne, że mogą negatywnie
wpływać na nas, otoczenie i inne pożyteczne owady.

Ślimak



Tymianek
CHOROBY I SZKODNIKI



Mączniak prawdziwy

Tymianek
CHOROBY



TYMIANEK - CHOROBY

Rozpoznanie: 
Pojawiają się białe plamy na liściach - wygląda, jakby były
posypane mąką.

Zwalczanie: 

Zwalczanie: Przy niskim oblężeniu wystarczy, że
zastosujesz biopreparat na bazie czosnku lub skrzypu
polnego. Przy dużym nasileniu musisz użyć silniejszego
środka grzybobójczego.

Mączniak prawdziwy



Mszyca 

Tymianek
SZKODNIKI



TYMIANEK - SZKODNIKI

Rozpoznanie: 
Mały owad (2-3 mm), w kolorze zielonym lub czarnym.
Najczęściej żeruje na spodniej części liści. Wysysa sok z
roślin, co powoduje osłabienie, przez co następują jasne
przebarwienia. Liście usychają.

Zwalczanie: 
Małe kolonie możesz zwalczać przy pomocy
ekologicznych środków sporządzonych samemu. Możesz
stworzyć preparaty na bazie szarego mydła lub olejów.
W walce z mszycami sprawdza się także wyciąg z
pokrzywy. W przypadku zmasowanego ataku musisz
sięgnąć po insektycydy, które kupisz w dobrych sklepach
ogrodniczych lub w internecie.

Mszyca



Ufff... To było długie 450 stron. Mamy nadzieję, że walka 
 z intruzami i chorobami przebiegnie szybciej i przede
wszystkim skuteczniej. Dla wytrwałych mamy też prezent!
Z kodem: SZKODNIKI otrzymujesz -10% na rośliny i
nasiona, które dostępne są na naszej platformie
www.fabrykarozsady.pl. Jeśli walka nie przebiegnie po
myśli, to masz szansę kupić je ze zniżką. 😉

Wpadnij do nas! ⬇

fabrykarozsady.pl
fabrykarozsady
Fabryka Rozsady

https://fabrykarozsady.pl/
https://fabrykarozsady.pl/
https://www.instagram.com/fabrykarozsady/
https://www.facebook.com/fabrykarozsady/



