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Promujemy integrowaną produkcję

Przędziorek owocowiec, złoże zimujących jaj
Panonychus ulmi

Bawełnica korówka, osobniki dorosłe
Eriosoma lanigerum

Bawełnica korówka, kolonia na pędach
Eriosoma lanigerum

Owocnica jabłkowa, objawy żerowania
Hoplocampa testudinea

Owocnica jabłkowa , owad dorosły
Hoplocampa testudinea

Owocnica jabłkowa, objawy żerowania
Hoplocampa testudinea

Owocówka jabłkóweczka
Cydia pomonelle

Owocówka jabłkóweczka, objawy żerowania
Cydia pomonella

Kwieciak jabłkowiec, osobnik dorosły
Anthonomus pomorum

Kwieciak jabłkowiec, poczwarka
Anthonomus pomorum

Kwieciak jabłkowiec, larwa
Anthonomus pomorum

Zwójka koróweczka
Enarmonia woeberiana

Licinek tarninaczek
Argyresthia ephippiella

Chrabąszcz majowy, pędrak
Melolontha melolontha

Chrabąszcz majowy, osobnik dorosły
Melolontha melolontha

Owocówka śliwkóweczka
Laspeyresia funebrana

Ogłodek owocowiec
Scolytus mali

Mszyca jabłoniowa, kolonia na pędzie
Aphis pomi

Naliściak srebrnik
Phyllobius argentatus

larwa Sprężyka - drutowiec
Elateridea

Pryszczarek jabłoniak , osobnik dorosły
Dasyneura mali

Pryszczarek jabłoniak, larwy
Dasyneura mali

Nasionnica trześniówka, mucha
Rhagoletis cerasi

Nasionnica trześniówka, larwa
Rhagoletis cerasi

Ogrodnica niszczylistka, żerująca na zawiązku
Phyllopertha horticola

Mszyca jabłoniowo babkowa
Dysaphis plantaginea

Miodówka gruszowa, larwa
Psylla pyri

Miodówka gruszowa, osobnik dorosły
Psylla pyri

Miodówka jabłoniowa
Psylla mali

Guniak czerwczyk
Amphimallon solstitiale

Zwójka bukóweczka
Pandemis heparana

Zwójka różóweczka, gąsienica
Archips rosana

Zwójka różóweczka, motyl
Archips rosana

Wydłubka oczateczka
Spilonota ocellana

Trociniarka czerwica, gąsienica
Cossus cossus

Trociniarka czerwica, motyl
Cossus cossus

Zmienniki, objawy żerowania

Zmiennik pokrzywiak
Lygus pabulinus

Przeziernik jabłoniowiec
Synanthedon myopaeformis

Misecznik śliwowy, spasożytowany
Lecanium corni

Wystrój wężowiaczek, objawy żerowania
Lyonetia clerkella

Słonkowiec orzechowiec
Curculio nucum

Mszyca jabłoniowo zbożowa
Rhopalosiphum insertum

Mszyca jabłoniowo zbożowa, zimujące jaja
Rhopalosiphum insertum

Przegibka wiciokrzewka
Orthosia gothica

Mszyca wiśniowa
Myzus cerasi

Porazik szczawiowy
Dysaphis radicicola

Porazik szczawiowy, objawy żerowania
Dysaphis radicicola

Toczyk gruszowiaczek, objawy żerowania
Leucoptera scitella

Toczyk gruszowiaczek, żerująca larwa
Leucoptera scitella

kokony poczwarkowe Toczyka gruszowiaczka
na jabłku
Leucoptera scitella

Wieczernica szczawiówka
Acronicta rumicis

Szrotówek białaczek, objawy żerowania
Phyllonorycta blancardella

Piędzik przedzimek
Operophtera brumata

Projekt powstał w ramach działania wdrażania i promocji systemu integrowanej produkcji.
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