
Zagrożenie przez szkodniki w produkcji roślin 

ozdobnych w szkółkach 

Skierniewice, 1  grudnia 2016  

Grażyna Soika  

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 



Nicienie: Węgorek chryzantemowiec 

(Aphelenchoides ritzemabosi) 

Krzewuszka (Weigela spp.) 

Budleja (Buddleia ) Jaśminowiec (Philadelphus  spp 



Rośliny żywicielskie: róża, piwonia, powojnik 

Okresy występowania larw: przełom IV/V i przełom VIII /IX 

Nicienie – guzak północny (Meloidogyne hapla)    



Roztocze : szpecielowate : Eriophyidae 

szpeciele wolno żyjące 

Pordzewiacz lilakowy 

 (Aculops sp.) 

Zawijacz mahoniowy (Aceria 
caliberberis) 

Przebarwiacz robiniowy 
(Aculops allotrichus) 

Wzdymacz tawułowy 

(Phyllocoptes spiraeae) 



Roztocze: szpeciele galasotwórcze 

Rozetkowiec jałowcowy (Trisetacus 

juniperinus) 

Szpeciel kolcowojowy (Aceria kuko) 
Pilśniowiec kalinowy  

(Eriophyes viburni) 



Roztocze: Szpeciele galasotwórcze 

Wzdymacz bukszpanowy 

(Eriophyes canestrini) 

Podskórnik gruszowy 

(Eriophyes pyri) 



Roztocze: Przędziorkowate (Tetranychidae)  
Przędziorki zimujące w stadium jaj: 

 Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi)  

Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), 

jarząb mączny (S. aria). 

 



Wierzba  iwa (Salix caprea) Wierzba krucha (S. fragilis), 

biała (S. alba), purpurowa  (S. purpurea) 

Roztocze :Przędziorek wierzbowiec (Schizotetranychus 

schizopus)  



 

Roztocze: Przędziorek 

sosnowiec (Oligonychus 

ununguis) 

  

  
Świerk biały ‘Conica’ 



Mączliki (Aleyrodidae) 
Mączlik różanecznikowy - Massilieurodes chittendeni 

Rhododendron catawbiense, R. caucasicum, R. 
campylocarpum  

Polska - 1997 



 
 

Larwy II  

VI 

Samice 

VIII-IX 

jaja zimowe 

VIII - V 

Larwy I   

V 

 Jedna samica- 20-80 jaj 
 
 Zwalczanie: Okres kwitnienia głogów ( VI) 

Rośliny żywicielskie: bukszpan, runianka  

Czerwce: Tarczniki (Diaspididae) 

Skorupik jabłoniowy (Lepidosaphes ulmi) 



  
  

• Juniperus, Chamaecyparis   

 samice (stadium zimowe) - połowa maja  

  jaja (około 9-60 sztuk) -     początek czerwca 

 larwy  –  okres  żerowania –czerwiec ; samice - połowa VII 

Czerwce : Tarczniki (Diaspididae) 

Tarcznik jałowcowiec syn. Zaśnieżek jałowcowy  - Carulaspis 

juniperi 



Czerwce: Tarczniki (Diaspididae) 

Tarcznik morwowiec  

Pseudaulacaspis pentagona 

Codiaeum variegatum 
‘Aucubaefolia’ i ‘Picta’  
Polska- 2011 

Łabanowski G. 

Katalpa bignoniales  
Polska- 2013 
 



Czerwce – Miseczniki (Coccidae) 

Misecznik śliwowiec  (Parthenolecanium corni) 

Irga wczesna Jarząb pospolity 
(Sorbus aucuparia) 



 

 

  

  

Jaja 

     (koniec V-VI) 
 

Larwy II 

(zimowe 

VII-III) 

Samice  

(koniec IV) 

Larwy I 

    (połowa VI) 

Jedna samica składa do  

5000 jaj  

Czerwce: Misecznikowate (Coccidae) 

Misecznik śliwowiec (Parthenolecanium corni) 



•• Cis Cis pospolity  pospolity  ((TaxusTaxus  baccatabaccata),),  

•• Cis japoński Cis japoński ((T. T. cuspidatacuspidata),),  

•• Cis Cis pośrednipośredni    (T(T. media. media))  

Czerwce: Miseczniki  (Coccidae) 

Misecznik cisowiec (Parthenolecanium pomeranicum 



•• ThujaThuja  occidentalisoccidentalis  ‘Szmaragd’, ‘‘Szmaragd’, ‘DanicaDanica’, ‘’, ‘MirjamMirjam’’  

  

Czerwce: Miseczniki  

  Misecznik Misecznik tujowiectujowiec    --ParthenolecaniumParthenolecanium  fletcherifletcheri 



Czerwce: Miseczniki 

Świerkowiec większy (Physokermes picea) 



 
Czerwce : Pilśnikowate (Eriococcidae) –  

 Łysik wiązowiec (Pilśnik łysy)  
(Gossyparia spuria)  

Wiąz  (Ulmus spp.) 

•Zimują larwy II 
stadium 
•maj-samice 
•połowa czerwca- 
składanie jaj przez 
samice  (120-420  
sztuk  każda) 
• koniec lipca –
wylęganie larw 



Acalypha wilkesiana -1987  
 Ilex aquifolium -1999 
 

Czerwce : Misecznikowate (Coccidae) 

Przylepnica szklarniowa ( Pulvinaria floccifera)  

SamiceSamice  

IVIV  

JajaJaja  

IVIV--VIVI  

Larwy ILarwy I  

VIVI--VIIVII  

Larwy II Larwy II   

IXIX--IIIIII  

ZimoweZimowe  

Ostrokrzew Meserve 



Czerwce : Misecznikowate (Coccidae)  

Pulvinaria hydrangea)  

Klon japoński (Acer japonicum) 



Ochojniki (Adelgidae)  

Ochojnik świerkowy zielony 

(Sacchiphantes viridis ) 

Ochojnik świerkowiec 

 (Sacchiphantes abietis) 

Przybyszka daglezjowa 

(Gilletteella cooleyi) 

Ochojnik świerkowo-sosnowy 

Pineus orientalis  



Ochojnik sosnowy 
Pineus pini 

Pinus strobus, P. peuce 

-sosna pospolita (Pinus 

sylvestris), 

-sosna górska (P. mugo) 

-sosna czarna (P. nigra) 

Ochojniki (Ochojniki (AdelgidaeAdelgidae) )   

Ochojnik wejmutkowy 
Pineus strobi 



Ochojniki (Ochojniki (AdelgidaeAdelgidae) )   

Przybyszka daglezjowa 

(Gilletteella cooleyi) 



Ochojniki (Ochojniki (AdelgidaeAdelgidae) )   

Ochojnik jodłowy (Aphrastasia pectinatae) 

Jodła pospolita (Abies alba), Jodła jednobarwna (Abies concolor), 

Jodła arizońska (A. lasiocarpa var. arizonica) 



MSZYCE: Mszycowate (MSZYCE: Mszycowate (AphididaeAphididae))  

Mszyca świerkowa zielona 

(Elatobium abietinum) 



Mszyce: Zdobniczkowate (Phyllaphididae) 

Zrostek świerkowy 

(Mindarus obliquus) 



Mszyce: Zdobniczkowate (Phyllaphididae) 

Zrostek jodłowy (Mindarus 

abietinus) 



Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi) 

Jarząb  (Sorbus spp.) Jabłoń  ozdobna 

Mszyce :Aphididae 



Brzozy (Betula spp.) 

Mszyca podlistnobrzozowa 

(Euceraphis betulae) 

Zdobniczka brzozowa 
(Callpterinella tuberculata) 

Mszyce: Włochatki (Chaitophorinae) 



Włochatka klonowa 
czarna (Periphyllus 
testudinaceus) 

Rośliny żywicielskie: 
Klon pospolity (Acer 
platanoides) 
Klon srebrzysty (A. 
saccharinum), 
Klon jesionolistny 
’Odessanum’, ‘Flamingo’ 

Mszyce: Włochatki (Chaitophorinae) 



Periphyllus 

californiensis  

Acer palmatum 

Polska (2011 r.)  

MSZYCE: Włochatki (MSZYCE: Włochatki (ChaitophorinaeChaitophorinae))  



MMszyce : : MMiodownice  

Miodownica żywotnikowa - Cinara  cupresii 

•Jałowiec wirginijski, Burkii, 

Grey Owl,  

•Jałowiec skalny (J. 

scopulorum) Skyrocket, 

Witchita Blue,  

•cyprysiki (Chamaecyparis 

spp., 

•żywotniki (Thuja spp.)  



Mszyce :Miodownice 

Miodownica świerkowa 

(Cinara pruinosa) 

Miodowca pędowososnowa 

(Cinara pinea) 
 

Miodownica szpilkowa bura 

(Eulachnus rileyi) 



Mszyce : Aphididae  

Bawełnica jesionowo-jodłowa (Prociphilus bumeliae) 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 



Bawełnica wiązowo – porzeczkowa  

(Schizoneura ulmi))  

Żywiciele pierwotni: wiąz górski, wiąz holenderski  i jego odmiany, 

‘Dampieri’, ‘Camperdownii’ i ‘Wredei’,  żywiciele wtórni — 

porzeczki i agrest, w tym porzeczka krwista (Ribes sanguineum).  



Bawełnica wiązowo-gruszowa 

(Eriosoma lanuginosum) 

Żywiciele pierwotni: 

wiąz holenderski i 

jego odmiany: 

‘Wredei’, 

‘Camperdownii’. 

Żywiciele wtórni: 

grusze 



Mszyce : Aphididae  

Bawełnica wiązowo-zbożowa (Tetraneura ulmi 

Wiąz holenderski (U. hollandica) 

Żywiciele wtórni – trawy różnych gatunków  



Bawełnica głogowo-sosnowa 

Stagona pini (Bur.) 

•Żywiciel pierwotny: głóg 
dwuszyjkowy, 
•Żywiciele wtórni: sosna 
pospolita, sosna czarna, sosna 
górska, sosna wydmowa Zarys biologii: 

Formy uskrzydlone: IX – X (przelatują na głóg) 

Formy bezskrzydłe – cały sezon wegetacyjny (korzenie sosen) 



Bawełnica osikowo-jałowcowa -Gootiella tremulae 

• Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’; J. communis ‘Bruns’, J. 
chinensis ‘Spartan’, J. horizontalis ‘Wiltonii’ ’   



Miodówkowate (Psyllidae)  

Miodówka jabłoniowa drobna  (Cacopsylla mali) 

Głóg pośredni Paul ‘ s Scarlet 



Miodówkowate (Psyllidae)  

Miodówka bukszpanowa (Spanioneura buxi) 

 Zimują jaja 

 Okres pękania pąków –larwy 

 Po 6 tygodniach-dorosłe 



Pluskwiaki : Prześwietlikowate (Tingidae) 

 Prześwietlik pierisowiec (Stephanitis takeyai) 

Polska -  1998 
Pieris japonica, Andromeda spp.  



• Cis, żywotnik 

Chrząszcze - Ryjkowce  (Curculionidae) 

Opuchlaki (Otiorhynchus spp.)  

Opuchlak owalny (O. ovatus) 



Chrząszcze: Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus 

sulcatus) 

Winobluszcz  

Azalia japońska 



Chrząszcze - Ryjkowcowate 

Krytoryjek olszowiec (Cryptorhynchus lapathi) 

• Wierzba iwa (Salix 

caprea ) 

• Wierzba wiciowa  

• (S. viminalis) 

• Wierzba Smitha (S. 

smithiana)  



Chrząszcze – Bogatkowate  (Buprestidae) 

Opiętek gruszowiec ( Agrilus sinuatus) 

 

  

jarząb pospolity głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet 

Inne rośliny 
żywicielskie 

 Irga 

 Pigwa 

 jabłoń 

 

 

 



Chrząszcze - Bogatkowate  (Buprestidae)  

Opiętek gruszowiec (Agrilus sinuatus) 

jarząb pospolity Okres żerowania larw-2 lata 



Śuzownica lipowa (Caliroa 

annulipes) 

Rośliny żywicielskie: lipa,  dęby, 

wierzby 

Śluzownica ciemna (Caliroa 

cerasi) 

Głogi  (larwy :VI-VII; VIII-IX) 

Błonkówki szkieletujące liście   



Błonkówki tworzące oprzędy 

Osnujowate (Pamphillidae) - Przędzień pestkowiec  

(Neurotoma nemoralis) 

Rośliny żywicielskie – Prunus spp. 

Osobniki dorosłe – koniec kwietnia – początek czerwca 

Larwy -2 tygodnie później 

Czas żerowania –około 30 dni. 



Osnujowate (Pamphillidae) Przędzień gruszowy   

    (Neurotoma saltuum) 

Rośliny żywicielskie: irga, 

wiśnie, czereśnie, głogi 

Osobniki dorosłe – V-VI;  

larwy- 14 dni później,  



Cecidomyiidae  
 Pryszczarek igliczniak 
 Dasineura gleditchiae 

Polska  - 1997 

Iglicznia  trójciernista  
(Gleditsia triacanthos) 

Pryszczarek robiniowy 
Obolodiplosis robiniae  

Polska  - 2006 

Robinia akacjowa ‘Aurea’  
(Robinia pseudoacacia) 



Juniperus ‘Skyrocket’ 

Polska – 2004 

Motyle : Yponomeutidae  

Licinek jałowcowiaczek 

 Argyresthia trifasciata 

 



 

Motyle : Yponomeutidae  

Licinek tujowiaczek   

 Argyresthia tujella  

 

Polska -2004 



Motyle: Crambidae – Cydalima perspectalis   

Bukszpan (Buxus spp : Polska 2016 r. 



Podsumowanie 

W celu wczesnego wykrycia roztoczy i owadów szkodliwych  

w tym gatunków  obcego pochodzenia na roślinach 

ozdobnych: 

 1/ istnieje konieczność  ich permanentnego monitorowania, 

 2/ dokonanie oceny zagrożenia, jakie stwarzają dla roślin, 

 a w razie potrzeby podjęcie odpowiednich kroków w celu 

ich wyeliminowania.  

 

 

 

 


