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Abstract 

During the autumn 2010 and 2011, at the experimental fields of the Re-

search Institute of Horticulture in Skierniewice, the species composition of phy-

tophagous insect, occurring on winter onion crop, was determined. Observations 

were conducted on five cultivars of winter onion: ‘Elody’, ‘Hi-Keeper’, ‘Labra-

dor’, ‘Sibir’ and ‘Swift’. Each of the cultivars were seeded in the middle of Au-

gust, in the area of 240 m2. During the period from the second decade of Septem-

ber (germination of onion) until mid-November (the end of the growing season) 

were collected and identified onion trips, leek moth and onion fly. Some damage 

caused by cutworms was also observed. There were no significant differences 

between cultivars of onions in the number of harmful insect species. 

 

Key words: winter onion, phytophagous insect, species composition 

 

WSTĘP 

Cebula zwyczajna (Allium cepa L.) jest jedną z najstarszych roślin 

uprawnych, znaną od ponad 5000 lat. W Polsce szerzej zaczęto ją uprawiać 

od XIV wieku. Ze względu na wielkość produkcji cebula, obok kapusty 

i marchwi, należy do najważniejszych gatunków warzyw uprawianych 

w naszym kraju (Anonim 2012). Największy obszar uprawy zajmuje ce-

bula uprawiana z siewu wiosennego z przeznaczeniem do bezpośredniego 

spożycia i przechowywania w okresie jesienno-zimowym. Wiosną wzrasta 

popyt na świeżą cebulę, która ma większe wartości odżywcze i jest bar-

dziej atrakcyjna dla konsumenta niż cebula z długotrwałego przechowy-

wania. Największe możliwości przyspieszania zbiorów cebuli daje uprawa 

z siewu letniego, zwana potocznie uprawą ozimą (Felczyński 2000, 2001, 
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2008). W Polsce badania nad wprowadzeniem tej metody do produkcji to-

warowej zostały zapoczątkowane przez Doruchowskiego i Krawczyka 

(1987) na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.  

Dość dobrze poznano i opisano gatunki szkodliwych owadów wy-

stępujące na cebuli wysiewanej wiosną i zbieranej jesienią. W obserwa-

cjach prowadzonych od lat dwudziestych ubiegłego wieku odnotowano na 

cebuli kilkadziesiąt gatunków fitofagów (Ruszkowski 1933; Ruszkowski 

i in. 1935; Szwejda 1998). Prawie 30 z nich może wyrządzać szkody 

istotne gospodarczo, a powszechnie i corocznie występują m.in.: śmietka 

cebulanka Delia antiqua (Meigen 1826), wciornastek tytoniowiec Thrips 

tabaci (Lindeman, 1889), wgryzka szczypiorka Acrolepiopsis assectella 

(Zeller, 1839), chowacz szczypiorak Oprohinus suturalis (Fabricius, 

1775), udnica cebulówka Eumerus strigatus (Fallen, 1817), rolnice (Agro-

tis spp.) (Szwejda i Wrzodak 2009). 

Wprowadzenie do produkcji towarowej cebuli ozimej – z siewem 

w sierpniu, a zbiorami w maju następnego roku, spowodowało, że zmie-

niły się termin i okres, w którym rośliny zajmują stanowisko na polu. Ob-

serwacje prowadzone na polu doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa 

w Skierniewicach wykazały zasiedlanie cebuli ozimej przez kilka gatun-

ków szkodliwych owadów w okresie jesiennym i wiosennym, nie poznano 

jednak w pełni ich szkodliwości (Szwejda 2005).  

Celem niniejszej pracy było ustalenie struktury gatunkowej fitofa-

gicznej entomofauny na cebuli uprawianej z siewu letniego.  

 

MATERIAŁ I METODY 

W latach 2010-2011 na polu doświadczalnym Instytutu Ogrodnic-

twa w Skierniewicach prowadzono obserwacje nad składem gatunkowym 

szkodliwej entomofauny występującej na cebuli ozimej. W 2010 roku wy-

siano trzy odmiany cebuli: ‘Hi-Keeper’ (odmiana wczesna), ‘Swift’ (od-

miana średniowczesna) i ‘Labrador’ (odmiana późna). W 2011 roku ko-

lejne trzy odmiany: ‘Sibir’ (odm. wczesna), ‘Swift’ (odm. średniowcze-

sna) i ‘Elody’ (odm. późna).  

Cebulę wysiewano w drugiej dekadzie sierpnia metodą pasowo-rzę-

dową z 3 rzędami w pasie szerokości 135 cm. Każda odmiana zajmowała 

6 pasów o łącznej powierzchni 240 m2. Przyjęto normę wysiewną 3,5 jed-

nostki na hektar. 

Obserwacje składu gatunkowego fitofagicznej entomofauny w upra-

wie cebuli ozimej oraz określanie terminów i liczebności pojawu szkodli-

wych owadów prowadzono od drugiej dekady września (wschody cebuli) 
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do połowy listopada (koniec okresu wegetacji). Zebrane owady identyfi-

kowano do gatunku na podstawie dostępnych kluczy do oznaczania. Li-

czebność owadów ustalano w odstępach 5-7-dniowych na 12 dwumetro-

wych odcinkach rzędów, które wyznaczano losowo dla każdej odmiany. 

W przypadku wciornastków liczebność określano na 20 losowo wybra-

nych roślinach. W czasie obserwacji notowano fazy rozwojowe roślin oraz 

dane meteorologiczne (rys. 1 i 2), co mogło mieć wpływ na terminy poja-

wiania się i liczebność owadów. Uzyskane wyniki poddano analizie staty-

stycznej z wykorzystaniem programu Statistica PL. Istotność różnic po-

między średnimi określono przy pomocy testu Newmana-Keulsa. 

 

Rys. 1. Przebieg pogody w okresie jesiennym, podczas prowadzenia doświadczeń. 

Skierniewice 2010 

Fig. 1. Weather conditions in the autumn, during the experiments. Skierniewice 2010 

 

Rys. 2. Przebieg pogody w okresie jesiennym, podczas prowadzenia doświadczeń. 
Skierniewice 2011 

Fig. 2. Weather conditions in the autumn, during the experiments. Skierniewice 2011 
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WYNIKI I DYSKUSJA 
Charakterystyka warunków atmosferycznych 

Przebieg pogody w okresie letnio-jesiennym 2010 roku charaktery-

zował się długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu. Suma opadów 

w sierpniu wyniosła 84,6 mm, a we wrześniu 82,2 mm (rys. 1). Dla po-

równania średnia wieloletnia z lat 1970-2000 dla sierpnia wynosi 59 mm, 

a dla września 49 mm (Anonim 2007). Suma opadów w tych dwóch mie-

siącach była więc o 60% wyższa niż średnia wieloletnia dla tego okresu. 

Wysoka wilgotność gleby ograniczyła liczbę wschodzących roślin. Spa-

dek liczby wschodów był spowodowany wymywaniem nasion i wygniwa-

niem siewek. Okres jesienny w 2011 roku charakteryzował się mniejszą 

ilością opadów w porównaniu do pierwszego roku prowadzenia obserwa-

cji i wyższą średnią temperaturą dobową. Natomiast pierwsze spadki śred-

niej temperatury dobowej poniżej zera zanotowano ponad dwa tygodnie 

wcześniej, w pierwszej dekadzie listopada (rys. 2). 

Występowanie i liczebność fitofagicznych owadów w uprawie cebuli ozimej 

Jesienią 2010 i 2011 roku najliczniejszymi owadami szkodliwymi 

na cebuli ozimej były: wciornastek tytoniowiec, wgryzka szczypiorka, 

śmietka cebulanka i rolnica zbożówka. 

Pierwsze dorosłe osobniki wciornastka tytoniowca zaobserwowano 

jesienią 2010 roku na cebuli odmiany ‘Swift’, kiedy siewki osiągnęły fazę 

1-2 liści właściwych (6-8 października). Owady dorosłe i larwy były 

obecne na roślinach do trzeciej dekady listopada, a najliczniej pojawiły się 

na przełomie października i listopada (tab. 1). W 2011 roku pierwsze do-

rosłe osobniki wciornastka tytoniowca zaobserwowano już w fazie liścia 

flagowego w połowie września, czyli o trzy tygodnie wcześniej niż w roku 

poprzednim. Najwcześniej i najliczniej zasiedlana była odmiana ‘Swift’. 

Najwyższą liczebność szkodnika stwierdzono na przełomie września 

i października, kiedy rośliny znajdowały się w fazie 1-2 liści właściwych. 

Średnia liczebność wciornastków osiągnęła poziom ponad 5 osobników na 

roślinę, przekraczając obowiązujący w przypadku konwencjonalnej 

uprawy cebuli próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 2 osob-

niki/liść (6-10 osobników na roślinę w fazie 3-5 liści właściwych) (Ano-

nim 2013). Najwyższą liczebność wciornastka obserwowano w drugiej 

i trzeciej dekadzie października – 5,65-6,85 osobników na roślinę (tab. 1). 

Późniejsze i mniej liczne wystąpienie wciornastka tytoniowca jesienią 

2010 r. mogło być spowodowane długotrwałymi i intensywnymi opadami 

deszczu, jakie miały miejsce w tym okresie (rys. 1). Temperatura i wilgot-

ność są według Walczaka i Tratwala (2008), obok intensyfikacji produkcji 
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i zmian w agrotechnice, jednymi z głównych czynników oddziaływują-

cych na warunki środowiskowe, determinujących występowanie i szkodli-

wość agrofagów.  

 
Tabela 1. Średnia liczba osobników dorosłych i larw wciornastka tytoniowca na 

roślinę. Skierniewice 2010-2011 

Table 1. Mean number of adults and larvae of onion thrips per plant. Skierniewice 

2010-2011 

 

Data obserwacji 

Date of observation 

Odmiany cebuli; Cultivars of onion  

‘Hi-Keeper’ ‘Swift’ ‘Labrador’ 

23.09.2010 0* 0 0 

30.09.2010 0 0 0 

08.10.2010 0,25 0,35 0,2 

15.10.2010 0,35 0,4 0,25 

21.10.2010 0,85 1,1 0,45 

27.10.2010 1,8 2 1,6 

03.11.2010 1,3 1,6 1,3 

08.11.2010 1,05 1,25 0,95 

15.11.2010 1,15 1,5 0,85 

22.11.2010 1,05 1,05 0,8 

Razem w okresie obserwacji 

Total in observation period 
156 185 128 

 ‘Sibir’ ‘Swift’ ‘Elody’ 

22.09.2011 0,25* 1,05 0,4 

30.09.2011 2,7 4,7 3,25 

06.10.2011 5,5 5,5 5,15 

14.10.2011 6,85 5,65 6,15 

20.10.2011 6,25 5 5,3 

28.10.2011 4,05 3,85 4,25 

04.11.2011 2 0,6 2,25 

10.11.2011 0,7 1,05 1,1 

17.11.2011 1,1 0,45 0,65 

24.11.2011 0,5 0,35 0,45 

Razem w okresie obserwacji  

Total in observation period 
598 564 579 

Test Newmana-Keulsa, przy α = 0,05 

*brak oznaczeń literowych oznacza brak istotności różnic przy α = 0,05 

*the mean numbers without letters are not significantly different at α = 0.05 
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W konwencjonalnej uprawie cebuli również najliczniej występuje 

wciornastek tytoniowiec, który żeruje i rozmnaża się od maja aż do zbio-

rów (Legutowska i Zawirska 1998; Nawrocka 2003). Ze względu na liczne 

występowanie na cebuli ozimej wciornastek tytoniowiec może stwarzać 

zagrożenie dla tej uprawy i powinien być obligatoryjnie zwalczany, po-

dobnie jak w przypadku cebuli uprawianej konwencjonalnie (Szwejda 

i Wrzodak 2009).  

 
Tabela 2. Średnia liczba gąsienic wgryzki szczypiorki na 2 mb rzędu. Skiernie-

wice 2010-2011 

Table 2. Mean number of caterpillars of leek moth per 2 meters of row. Skiernie-

wice 2010-2011 

 

Data obserwacji 

Date of observation 

Odmiany cebuli; Cultivars of onion  

‘Hi-Keeper’ ‘Swift’ ‘Labrador’ 

23.09.2010 0 0 0 

30.09.2010 0 0 0 

08.10.2010 0,083 0 0,167 

15.10.2010 0,083 0,167 0,25 

21.10.2010 0,334 0,583 0 

27.10.2010 0,25 0,667 0 

03.11.2010 0 0 0 

08.11.2010 0 0 0 

15.11.2010 0 0 0 

Razem w okresie obserwacji  

Total in observation period 
9 17 5 

 ‘Sibir’ ‘Swift’ ‘Elody’ 

22.09.2011 0,167 0,25 0,167 

30.09.2011 0,5 0,667 0,25 

06.10.2011 0,583 1,167 0,667 

14.10.2011 1,083 0,75 0,5 

20.10.2011 0,167 0,334 0,334 

28.10.2011 0 0 0 

04.11.2011 0 0 0 

10.11.2011 0 0 0 

17.11.2011 0 0 0 

Razem w okresie obserwacji  

Total in observation period 
29 38 23 

Test Newmana-Keulsa, przy α = 0,05 

*brak oznaczeń literowych oznacza brak istotności różnic przy α = 0,05 

*the mean numbers without letters are not significantly different at α = 0.05 
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W 2010 roku gąsienice wgryzki szczypiorki najwcześniej zaobser-

wowano na cebuli odmiany ‘Hi-Keeper’ i ‘Labrador’, kiedy rośliny osią-

gnęły fazę dwóch liści właściwych (8-15 października). Gąsienice wgryzki 

szczypiorki pojawiły się późno i w niewielkiej liczbie, na co mógł mieć 

wpływ niesprzyjający przebieg pogody (rys. 1). Jesienią 2011 roku pierw-

sze gąsienice wgryzki zaobserwowano w trzeciej dekadzie września, po-

nad dwa tygodnie wcześniej niż w roku poprzednim. Największą liczeb-

ność gąsienic wgryzki stwierdzono w drugiej i trzeciej dekadzie paździer-

nika, kiedy rośliny cebuli osiągnęły fazę 2-3 liści właściwych (tab. 2). Nie 

stwierdzono natomiast istotnych różnic w stopniu zasiedlenia poszczegól-

nych odmian cebuli ozimej przez wgryzkę. Jest ona szkodnikiem notowa-

nym na uprawach cebuli od wielu lat (Osmołowski 1980). Gąsienice 

pierwszego pokolenia uszkadzają tylko liście cebuli, drugie i trzecie poko-

lenie może uszkadzać także części generatywne (Szwejda 1998). Możli-

wość występowania gąsienic wgryzki w trzeciej dekadzie września i osią-

gnięcie największej liczebności w połowie października potwierdza infor-

macje Szwejdy (2005), który podaje możliwość żerowania trzeciego po-

kolenia wgryzki szczypiorki na wschodach cebuli ozimej. 

W roku 2010, od połowy września do końca listopada, na 24 mb 

rzędu stwierdzono 4 larwy śmietki cebulanki na odmianie ‘Hi-Keeper’; 

5 larw na odmianie ‘Swift’; 2 larwy na odmianie ‘Labrador’. Żerowanie 

larw śmietki obserwowano od końca września do połowy października. 

Rośliny porażone przez larwy znajdowały się pomiędzy fazą liścia flago-

wego i pierwszego liścia właściwego. Nie obserwowano larw tego owada 

w okresie późniejszym. W 2011 roku na odmianie ‘Sibir’ stwierdzono 

8 larw śmietki, na odmianie ‘Swift’ – 17 larw i na odmianie ‘Elody’ – 

13 larw. Larwy śmietki cebulanki obserwowano od trzeciej dekady wrze-

śnia do końca października, czyli przez okres o ponad 3 tygodnie dłuższy 

niż w roku poprzednim. We wszystkich rejonach występowania fitofag 

ten, niezależnie od liczebności, wymaga zwalczania. W Polsce rozwijają się 

2 pokolenia śmietki cebulanki (Szwejda 1982). W uprawie konwencjonalnej 

cebuli szkody są powodowane przez pierwsze pokolenie śmietki, natomiast 

obserwacje prowadzone przez Szwejdę (2005) wskazują również na 

znaczną szkodliwość drugiego pokolenia śmietki w okresie jesiennym, 

kiedy stwierdzano od 5 do 10% roślin uszkodzonych przez larwy tego 

owada. Uzyskane wyniki w latach 2010-2011 nie potwierdzają tych infor-

macji, ponieważ na 1 metrze bieżącym rzędu stwierdzono średnio 0,15-

0,5 larwy śmietki, a uszkodzone rośliny stanowiły zaledwie 0,5-1,6% roślin. 
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W trakcie przeprowadzanych analiz sporadycznie obserwowano 

uszkodzenia roślin powodowane przez gąsienice rolnic. W roku 2010 na 

24 mb rzędu stwierdzono 5 gąsienic na odmianie ‘Hi-Keeper’; 3 gąsienice 

na odmianie ‘Swift’ i 3 gąsienice na odmianie ‘Labrador’. Wszystkie na-

leżały do gatunku rolnicy zbożówki. W roku 2011 zaobserwowano 9 gą-

sienic na odmianie ‘Sibir’, 16 gąsienic na odmianie ‘Swift’ i 14 gąsienic 

na odmianie ‘Elody’. Z zebranych gąsienic 35 sztuk należało do gatunku 

rolnicy zbożówki, natomiast 4 do gatunku rolnicy panewki. W Polsce naj-

liczniej występujące rolnice to: Agrotis segetum (Den. & Schiff.), A. ex-

clamationis (L.) i A. ipsilon (Huf.) oraz Xestia (Megasema) c-nigrum (L.) 

(Węgorek 1966; Walczak i Jakubowska 2001). Również w uprawach cebuli 

są one wymieniane jako gatunki należące do grupy eudominantów, które 

powodują znaczne szkody w plonie i powinny być obligatoryjnie zwalczane 

(Szwejda 2005; Szwejda i Wrzodak 2009). W obserwacjach własnych na 

50 gąsienic rolnic 92% należało do gatunku rolnicy zbożówki, a pozostałe 

8% do gatunku rolnicy panewki. Dane te potwierdzają wcześniejsze obser-

wacje Rogowskiej i Wrzodaka (2006), którzy zebrali z upraw cebuli, buraka 

i marchwi ponad 90% gąsienic należących do gatunku rolnicy zbożówki. 

Dominację tego gatunku w uprawach rolniczych i warzywniczych potwier-

dzają również i inni autorzy (Walczak i Jakubowska 2001; Jakubowska 

i Walczak 2005; Bereś 2011). 

W 2011 roku stwierdzono także 9 pędraków – larw guniaka czerw-

czyka Amphimallon solstitiale solstitiale (Linnaeus, 1758) oraz 16 drutow-

ców – larw chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Elateridae). 

 

WNIOSKI 

1. Dominującymi fitofagicznymi owadami występującymi na cebuli ozi-

mej w okresie jesiennym są: wciornastek tytoniowiec, wgryzka szczy-

piorka, śmietka cebulanka i rolnica zbożówka. 

2. Nie stwierdzono istotnego różnicowania odmian cebuli ozimej pod ką-

tem zasiedlania przez wymienione wyżej owady roślinożerne. 
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