Szkodniki
występujące na działkach
Gryzonie: za najczęściej spotykany gatunek na działkach i w ogrodach uważa się
nornicę. Natomiast najczęściej spotykanym i najbardziej szkodliwym
gatunkiem jest nornik polny, odznaczający się niezwykłą płodnością
i rozwojem trwającym nieprzerwanie przez cały rok. Obok nornika
polnego na działkach spotkać można nornika burego, karczownika
ziemnowodnego oraz myszy.
Kret: zaliczany do owadożernych jest zwierzęciem chronionym poza działkami
i ogrodami. W powszechnej opinii kret tępi owady żyjące w glebie / pędraki,
drutowce / Tymczasem ponad 90 % pokarmu kreta stanowią dżdżownice,
które wyłapuje podczas bezustannych wędrówek wzdłuż tuneli wygrzebanych
w glebie.
Mrówki: w powszechnej opinii uważane są za pożyteczne owady. Tymczasem na
działce czy w ogrodzie mogą się stać uciążliwymi szkodnikami trawników
lub spełniać inną, małą znaną rolę. Kiedy widzimy mrówki wędrujące po
pniu drzewa to znak, że gdzieś powyżej, w koronie drzewa znajduje się
kolonia mszyc.
Mszyce: to owady, które fascynują niespotykaną u innych zwierząt płodnością
i zwyczajami występującymi wyłącznie u tej grupy organizmów. Zdarza się,
że pozornie z niczego, w ciągu kilku tygodni dochodzi do szybkiego
rozmnożenia mszyc, których kolonie pokrywają grubą warstwą
powierzchnię liści czy pędów.
Owocnice i owocówki: te dwie nazwy często są mylone przez działkowców, a
przecież dotyczą dwóch całkowicie różnych grup szkodników. Owocnice
/ jabłkowa, gruszowa, żółtoroga, jasna /, to błonkówki, latające w okresie
kwitnienia jabłoni, gruszy czy śliw. Jaja zawsze składają do kwiatów, a ich
larwy uszkadzają zawiązki owoców, które następnie opadają na ziemię.
Owocówki to motyle wylatujące później od owocnic i uszkadzają większe
zawiązki / w przypadku jabłoni wielkości orzecha włoskiego. Ponadto
owocówki mają dwa pokolenia, toteż ich gąsienice / np. owocówki
śliwkóweczki / mogą w poważnym stopniu uszkodzić dojrzewające owoce.
Okresy zwalczania tych szkodników są różne; owocnice zwalczamy zaraz
po kwitnieniu, podczas gdy owocówki później.
Przędziorki: to niewielkie / 0,5 mm / pajęczaki, atakujące wiele różnych gatunków
roślin. Najczęściej spotykany jest przędziorek chmielowiec, a lista jego
roślin żywicielskich liczy kilkaset gatunków. Spotykany jest zarówno w
szklarniach i tunelach foliowych, jak i na drzewach owocowych oraz
truskawkach.
Stonka ziemniaczana: piękny a zarazem groźny owad znany każdemu od dziecka.
Na działkach stonka pojawia się często, zwłaszcza na bakłażanach, których
liście potrafi zjeść całkowicie. Spotykana jest również na pomidorach,
które jednak nie stanowią dla larw stonki wartościowego pokarmu i

powodują ich wysoką śmiertelność w najwcześniejszych stadiach rozwoju.
Szpeciele: to niewidoczne gołym okiem pajęczaki, o długości ciała sięgającej 0,2 mm
Żyją wewnątrz tkanek lub narządów roślinnych, wysysając soki i powodując
zniekształcenia.
Ślimaki: to prawdziwe utrapienie zwłaszcza starych, wilgotnych ocienionych działek
Żerują nocą, w ciągu dnia pozostając w wilgotnych miejscach, gdzie nie
grozi im wyschnięcie. Lśniące, białe jaja składają po kilkanaście sztuk do
gleby.
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