
Zagrożenie małoobszarowych upraw 

ogrodniczych przez inwazyjne owady na 

podstawie danych z bazy „Agrofagi” w 2017 r. 

Łabanowski Gabriel i Rybczyński Dariusz

Konferencja „Nauka Praktyce”

Skierniewice, 24 listopada 2017 r.



 Prezentacja przygotowana w ramach Programu 

Wieloletniego (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy 

konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z 

uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz 

ochrony środowiska naturalnego”, zadanie 2.3 – "Analiza 

możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin 

ogrodniczych dla upraw małoobszarowych", finansowanego 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Podzadanie 2.3.2 „ Występowania agrofagów w uprawach 

małoobszarowych na terenie UE i ocena ich zagrożenia dla 

tych upraw (PRA) w Polsce” 



 W 2015 r. opracowano elektroniczny system 

gromadzenia danych dotyczących organizmów 

kwarantannowych znajdujących się na listach 

EPPO A1, A2 i alertowej w celu oceny zagrożenia 

przez te organizmy upraw ogrodniczych w Polsce 

określające te organizmy za gatunki inwazyjne 

obce. 

 W 2016 r. dodatkowo dokonano oceny organizmów 

pochodzenia rodzimego, które występowały 

dotychczas tylko w środowisku naturalnym, a 

obecnie wyrządzają lub przypuszczalnie będą 

wyrządzać szkody o znaczeniu gospodarczym.



 Za organizmy zagrażające uprawom ogrodniczym 

uznano te, które

 w Polsce mają rośliny żywicielskie uprawne i dziko 

rosnące

 mogą być zawlekane w wyniku importu roślin do 

nasadzeń lub rozmnażania



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 
paprykowiec

 W 2004 r. przeniesiony z listy A1 na listę A2 EPPO po 
zadomowieniu się w Izraelu

 Pochodzi z południowej Azji, rozprzestrzeniony w strefie 
tropikalnej i subtropikalnej Azji, Afryki i Oceanii

 Rośliny żywicielskie: ponad 100 gatunków z ok. 40 
rodzin: bluszcz, celozja, chryzantema, eustoma, 
figowiec, gardenia, kufea, pelargonia, petunia, 
poinsecja, róża, szeflera, cebula, fasola, kukurydza, 
oberżyna, papryka, pomidor, truskawka, brzoskwinia, 
winorośl

 W Japonii szkodnik hortensji, w USA papryki i róży, w 
Australii truskawki



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 

paprykowiec

http://mrec.ifas.ufl.edu/lso/thripslinks.htm



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek paprykowiec

Identyfikacja - samicahttp://mrec.ifas.ufl.edu/lso/DOCUMENTS/identification%20aid.pdf

Pola mikrotrichalne z 3 szczecinami

Na VIII tergicie kompletny grzebień

Czułki 8-członowe

Przedplecze
Szczeciny przyoczkowe

Stożki czuciowe



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 

paprykowiec

 Rodzaj uszkodzeń: 

http://mrec.ifas.ufl.edu/lso/thripslinks.htm



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 

paprykowiec

 Rodzaj uszkodzeń: 

truskawka szeflera

http://mrec.ifas.ufl.edu/lso/thripslinks.htm

papryka

Fot. Vivek Kumar



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 

paprykowiec

 Warunki rozwoju poszczególnych stadiów

rozwojowych w dniach

http://mrec.ifas.ufl.edu/lso/thripslinks.htm

Temp. L1 L2 PP pokolenie

16 17,2 12,4 9,9 40,2

20 12,0 8,1 6,5 26,1

25 7,6 6,4 4,4 18,2

30 5,8 4,4 3,7 14,0



Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek 

paprykowiec

 Analiza ryzyka: 

 W Europie przechwytywany w przesyłkach z Indii, Kenii, 
Saint Lucia i Tajlandii

 W Holandii na kufea i figowcu (1992), na szparagu 
ozdobnym (1999)

 W Wielkiej Brytanii na storczykach (1999)

 Zagraża szklarniowej uprawie: papryka, pomidor, róża, 
truskawka, winorośl 



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek 

hortensjowiec

 W 2014 r. na liście alertowej EPPO

 Pochodzi z Azji

 Zawleczony do Europy: w 2014 r. do Holandia na 

hortensji, w 2015 r. do Niemiec na hortensji, w 2016 r. 

do Chorwacji i Francji, w 2016 r. do Wielkiej Brytanii 

na poinsecji

 Wektor brązowej plamistości pomidora (Tomato 

spotted wilt virus)



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek 

hortensjowiec

 Rośliny żywicielskie: papryka, ogórek, dynia 

piżmowa, tytoń, groch, pomidor, oberżyna, 

ziemniak, chryzantema, dalia, hipeastrum, 

kosaciec, wiesiołek, aksamitka



Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek 

hortensjowiec

https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/nieuws/thrips-

setosus-onderscheiden-van-echino-thrips/



Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek hortensjowiec

identyfikacja http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136443



Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek hortensjowiec

Rodzaj uszkodzeń

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/insects/thrips_setosus.htm



Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek hortensjowiec

Analiza ryzyka

Ze względu na uprawę w Polsce hortensji w gruncie i 

pod osłonami oraz coroczny import hortensji z 

Holandii przed Wielkanocą, a także występowanie w 

innych krajach europejskich (Niemcy, Francja, Wielka 

Brytania) istnieje duże prawdopodobieństwo 

zawleczenia tego wciornastka do Polski. 



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Ceratothripoides brunneus Bagnall, 1918 –

wciornastek psiankowiec

 Na liście A1 EPPO

 Pochodzi z Afryki, rozprzestrzeniony w Azji, Ameryce 

Srodkowej i na Karaibach

http://www.infonet-

biovision.org/PlantHealth/Pests/Thrips



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Ceratothripoides brunneus Bagnall, 1918 –

wciornastek psiankowiec

 Rośliny żywicielskie: 23 gatunki z 15 rodzin, 

głównie psiankowate oberżyna, papryka, pomidor, 

ziemniak, dyniowate: melon, dynia olbrzymia, 

bazylia, fasola, marchew



Ceratothripoides brunneus Bagnall, 

1918 – wciornastek psiankowiec

http://www.bioone.org/doi/pdf/10.

1653/024.100.0245

http://thripsnet.zoologie.uni-halle.de/key-server-

neu/data/0a0b0a0e-0d03-4106-8306-

08060a080902/media/Html/Ceratothripoides%20brunneus.htm

l



 Rodzaj uszkodzeń: 

Ceratothripoides brunneus Bagnall, 1918 –

wciornastek psiankowiec

http://mymebox.org/wp-content/uploads/infonet-

biovision/export/print$ct$78$pests.html



 Analiza ryzyka

 Ze względu na powszechną uprawę pod osłonami 

pomidora, papryki oraz oberżyny stanowi zagrożenie 

dla tych upraw po zawleczeniu z krajów azjatyckich, 

amerykańskich lub afrykańskich.

Ceratothripoides brunneus Bagnall, 1918 –

wciornastek psiankowiec



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Ceratothripoides clariatis (Schumsher, 1946) –

wciornastek pomidorowiec

 Na liście A1 EPPO

 Pochodzi z Azji, rozprzestrzeniony od Indii po 

Tajlandię, Filipiny, znany w krajach afrykańskich



Przylżeńce (Thys., Thripidae)

 Ceratothripoides clariatis (Schumsher, 1946) –

wciornastek pomidorowiec

 Rośliny żywicielskie: pomidor, oberżyna, papryka, 

tytoń oraz przedstawiciele dyniowatych, bobowatych

i astrowatych.

 Wektor tospowirusów: 

Capsicum chlorosis virus (CCV) i Tomato

necrotic ringspot virus (TNRV)



Ceratothripoides clariatis (Schumsher, 1946) –

wciornastek pomidorowiec

http://www.padil.gov.au/pests-and-

diseases/pest/main/136407



Ceratothripoides clariatis (Schumsher, 1946) –

wciornastek pomidorowiec



Ceratothripoides clariatis (Schumsher, 1946) –

wciornastek pomidorowiec

 Analiza ryzyka

 Ze względu na powszechną uprawę pod osłonami 

pomidora, papryki oraz oberżyny stanowi zagrożenie 

dla tych upraw po zawleczeniu z krajów azjatyckich lub 

afrykańskich.



Chrząszcze (Col., Curculionidae) 

 Anthonomus eugenii Cano, 1894 – kwieciak 
paprykowiec

 Na liście A1 EPPO

 Pochodzi z Meksyku, rozprzestrzeniony w krajach 
Ameryki Srodkowej, na Karaibach i Oceanii oraz 
południowych stanach USA

 W Europie wykryty na papryce w szklarniach –
Holandia 2012 r., Włochy 2013 r.

 Rośliny żywicielskie: papryka roczna, papryka ostra



Anthonomus eugenii Cano, 1894 – kwieciak 

paprykowiec

http://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/beetle/

pepper_weevil.htm
https://bugguide.net/node/view/184395



Anthonomus eugenii Cano, 1894 – kwieciak 

paprykowiec

http://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/beetle/pepper_weevil.htm



Anthonomus eugenii Cano, 1894 – kwieciak 

paprykowiec

Analiza ryzyka

 Ze względu na powszechną uprawę pod osłonami 

papryki i występowania na terenie Holandii i 

Włoszech stanowi zagrożenie dla tej uprawy. 



Motyle (Lep., Noctuidae)  

 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) –

słonecznica orężówka

 Lista A2 EPPO

 Pochodzi z Europy i Azji

 Rozprzestrzeniona w Afryce, zadomowiła w 

Ameryce Północnej i Południowej 

 W południowej Polsce występuje na kukurydzy



Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) –

słonecznica orężówka

Fot. G. Łabanowski



Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) –

słonecznica orężówka

Fot. G. Łabanowski



Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) –

słonecznica orężówka

Analiza ryzyka

Ze względu na powszechną uprawę pod 
osłonami pomidora i papryki oraz 
występowanie na terenie południowej 
Polski istnieje duże zagrożenie 
zadomowienia się w szklarniach na tych 
uprawach. 



Motyle (Lep., Noctuidae)  

 Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) –

sówka jesienna

 Na liście A1 EPPO

 Pochodzi z tropiku i subtropiku obu Ameryk

 W 2016 r. pojawiła się na kontynencie afrykańskim

 Rośliny żywicielskie: 80 gatunków z 27 rodzin

 Szkodnik kukurydzy, pomidora, papryki, cebuli, 

fasoli, warzyw dyniowatych i kapustnych  



Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) –

sówka jesienna

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Spodoptera_frugiperda_worm.jpg

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.ph

p?hodges=9666



Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) –

sówka jesienna

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-

compendium/pests-diseases-weeds/pests/spodoptera-

frugiperda



Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) –

sówka jesienna

 Analiza ryzyka

 Ze względu na powszechną uprawę pod 
osłonami pomidora i papryki oraz 
występowanie na kontynencie amerykańskim i 
zawleczeniu jej do Afrykik istnieje zagrożenie 
zadomowienia się jej w szklarniach na tych 
uprawach. 



Motyle (Lep., Gelechiidae)  

 Tuta absoluta (Meyrick, 1917) – skośnik 
pomidorowy

 Na liście A2 EPPO

 Pochodzi z południowej Ameryki 

 Rośliny żywicielskie: psiankowate, głównie 
pomidor 

 W Polsce po raz pierwszy stwierdzony w 
szklarniach w rejonie Lublina w 2013 r.

 W 2016 r. w szklarni koło Rawy Mazowieckiej



Tuta absoluta (Meyrick, 1917) – skośnik 

pomidorowy

Fot. G. Łabanowski



Tuta absoluta (Meyrick, 1917) – skośnik 

pomidorowy

Fot. G. Łabanowski



Tuta absoluta (Meyrick, 1917) – skośnik 

pomidorowy

 Analiza ryzyka

 Ze względu na powszechną uprawę pomidora 

pod osłonami oraz wykrywanie w szklarniach 

na Lubelszczyźnie i w Polsce Centralnej 

istnieje duże zagrożenie rozprzestrzenienia się 

na tej uprawie w całej Polsce. 



Dziękuję za uwagę


