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PESTS OCCURRING IN PLUM ORGANIC NURSERY  
 

Summary 
 

The occurrence and an intensity of the pests in plum organic nursery in 2008-2010 were investigated. Aphids Aphidoidea, 
plum rust mite Vasates fockeui, thripses Thripidae and midges Cecidomyiidae were the main pests encountered on plum 
apical and twigs. They have been drastically reduced plant growth. Thrips were preferentially drawn to blue and midges to 
yellow sticky tables. At the lower intensity tortricid larvae and spider mites were encountered and the beetles of Phyllobius 
genus were found occasionally. 
 
 

SZKODNIKI UTRUDNIAJ ĄCE PRODUKCJĘ DRZEWEK ŚLIWY W SZKÓŁCE 
PROWADZONEJ METODAMI EKOLOGICZNYMI  

 

Streszczenie 
 

Występowanie i nasilenie szkodliwych owadów i roztoczy określano w latach 2008-2010. Obserwacje prowadzono w szkół-
ce doświadczalnej zlokalizowanej na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
w Nowym Dworze Parceli koło Skierniewic. Szkodnikami utrudniającymi rokrocznie produkcję śliwy i ałyczy były pordze-
wiacz śliwowy (Vasates fockeui), mszyce (Aphidoidea), wciornastki (Thripidae) i pryszczarki (Cecidomyiidae). W mniejszym 
nasileniu występowały gąsienice zwójkowatych (Tortricidae) i chrząszcze naliściaków (Phyllobius sp) oraz przędziorki (Te-
tranychidae). 
 
 
1. Wprowadzenie 
 

Możliwość uzyskiwania wolnych od chorób i szkodni-
ków drzewek jest podstawą ekologicznego systemu pro-
dukcji owoców. Występowanie niektórych szkodników 
uniemożliwia prawidłowy wzrost roślin oraz stanowi za-
grożenie dla nowo posadzonych upraw [6]. Szczególnie 
szkodliwe są owady przenoszące wirusy. Do szkodników 
żerujących na najmłodszych częściach roślin sadowniczych 
należą między innymi wciornastki [1, 13, 14, 20]  
i pryszczarki [2, 8, 19]. Żerowanie dużej liczby tych szkod-
ników powoduje obumieranie wierzchołków pędów, a to 
jest przyczyną zahamowania wzrostu roślin [4, 12]. Do 
szkodników przenoszących wirusy należą niektóre gatunki 
mszyc [5, 7] oraz wciornastków [9, 10, 18]. W wielu kra-
jach za przydatne w monitoringu i ocenie progu zagrożenia 
tymi szkodnikami uważa się różnego rodzaju kolorowe pu-
łapki chwytne [3, 11]. Z drzewek wolnych od chorób wiru-
sowych uzyskuje się wyższe plony [15]. 
 
2. Cel badań 
 
 Celem pracy była ocena zagrożenia produkcji drzewek 
śliwy w szkółce prowadzonej systemem ekologicznym 
przez najważniejsze gatunki lub grupy szkodników. 
 
3. Założenia badawcze 
 
 Sprawdzenie zasiedlenia szkółki oraz ocena wielkości 
populacji najgroźniejszych owadów i roztoczy roślinożer-
nych występujących na podkładkach śliwy. Przedmiotem 
badań były siewki ‘Węgierki Wangenheima’ oraz siewki 
ałyczy. Określenie, które ze szkodników mogą zagrażać 
ekologicznym uprawom tych roślin będzie pomocne przy 
opracowywaniu metod ich zwalczania, a przede wszystkim 
ułatwi w przyszłości opracowanie programu zwalczania 
szkodników w tych uprawach.  

4. Materiał i metody 
 

Obserwacje prowadzono w szkółce doświadczalnej na 
terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Nowym Dworze Parceli 
koło Skierniewic. Występowanie oraz nasilenie szkodli-
wych owadów i roztoczy określano w latach 2008-2010. 
Wielkość populacji szkodników oceniano bezpośrednio na 
roślinach, w próbach liści i pędów oraz metodą odławiania 
ich na tablice lepowe. Liczebność szpecieli, przędziorków 
oraz wciornastków i pryszczarków sprawdzano przy użyciu 
mikroskopu stereoskopowego. Próby liści i pędów, pobie-
rane 3-4 razy w każdym sezonie wegetacji analizowano  
w laboratorium. Występowanie wciornastków i pryszczar-
ków określano za pomocą kolorowych tablic lepowych. 
Bezpośrednio na roślinach liczono kolonie mszyc i inne 
uszkodzenia roślin, np. powodowane przez gąsienice.  
 W programie ochrony szkółki stosowano tylko prepara-
ty dozwolone w produkcji ekologicznej. Przeciwko mszy-
com stosowano naprzemiennie „Bioczos płynny” i „Mydło 
Ogrodnicze Potasowe” o silnym zapachu czosnku (3-4 razy 
w sezonie). Do obniżania liczebności pryszczarków stoso-
wano żółte, a wciornastków – niebieskie tablice lepowe. 
Umieszczano je zależnie od wielkości roślin na wysokości 
od 0,5 do 1,5 m nad ziemią i wymieniano co 2-3 tygodnie. 
Szkodniki odławiano najczęściej od II dekady maja do po-
łowy października. 
 

5. Analiza wyników 
 

 Najważniejsze aspekty szkodliwości, objawy żerowania 
szkodników i ich nasilenie w uprawach siewek i okulantów 
śliwy podano w tab. 1 i 2. Największe zagrożenie dla pro-
dukcji drzewek śliwy stanowiły mszyce i pordzewiacz śli-
wowy. W wyniku żerowania dużej liczebności tych szkod-
ników najczęściej dochodziło do zahamowania wzrostu ro-
ślin. Każdego roku ponad 30% roślin miało zdeformowane 
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wierzchołki wzrostu. W okresach sprzyjających rozwojowi 
mszyc w wyniku ich żerowania dochodziło do zasychania 
wierzchołków wzrostu niektórych roślin. Nawet licznie wy-
stępujące owady pożyteczne w koloniach mszyc nie były  
w stanie ograniczyć szkód. W czerwcu i lipcu do najczę-
ściej notowanych należały biedronkowate Coccinellidae, 
pryszczarkowate Cecidomyiidae i bzygowate Syrphidae. 
 Uciążliwym szkodnikiem występującym w dużym nasi-
leniu i powodującym zahamowanie wzrostu zarówno sie-
wek, jak i okulantów śliwy był pordzewiacz śliwowy.  
W pierwszych tygodniach wzrostu roślin (tab. 3) szkodnik 
ten występował zazwyczaj w niewielkim nasileniu (od kil-
ku do kilkunastu osobników /liść) nie powodując widocz-
nych zmian na roślinach. Wysoką jego liczebność notowa-
no najczęściej w III dekadzie czerwca i w lipcu (tab. 3). 
Wtedy na powierzchni 1 cm2 liścia notowano po kilkadzie-
siąt osobników, tj. po kilkaset na jednym liściu. Takie liście 
miały początkowo zmarszczone blaszki i silnie ordzawione 
nerwy (tab. 1). Już w połowie lipca dochodziło do opadania 
liści, a to było przyczyną zahamowania wzrostu roślin. 
Pordzewiacz zimuje w postaci samic pod łuskami nowo 
utworzonych pąków i stąd wraz z drzewkami rozpowszech-
niany jest do nowo zakładanych sadów. 

 Uszkodzenia wierzchołków roślin przez larwy wcior-
nastków i pryszczarka były zmienne w poszczególnych la-
tach i tylko w drugim roku obserwacji notowano odpo-
wiednio silne i średnie nasilenie uszkodzeń (tab. 2). Rów-
nież ich liczebność na tablicach lepowych była znacznie 
wyższa w drugim, aniżeli w pierwszym roku obserwacji 
(tab. 4). Na obydwu kolorach tablic lepowych odławiały się 
zarówno wciornastki, jak i pryszczarki. Na niebieskich ta-
blicach lepowych notowano znacznie więcej wciornastków 
aniżeli pryszczarków, a na żółtych więcej pryszczarków 
aniżeli wciornastków (tab. 4a i 4b). W obydwu latach ob-
serwacji liczebność tych szkodników była najwyższa  
w czerwcu i lipcu. 
 
 W niewielkim nasileniu występowały trzy ostatnie gru-
py szkodników (tab. 2). Gąsienice i chrząszcze żerujące na 
liściach podkładek występowały w niewielkim nasileniu we 
wszystkie lata obserwacji. Były to przeważnie gąsienice 
zwójkowatych oraz chrząszcze naliściaków. Przędziorki 
występowały sporadycznie, tylko w ostatnim roku notowa-
no znaczne liczebności przędziorka chmielowca Tetrany-
chus urticae (tab. 2). 

 
 
 
Tab. 1. Szkodliwość i objawy żerowania szkodników w ekologicznej szkółce siewek i okulantów śliwy i ałyczy w Nowym 
Dworze Parceli, w latach 2008-2010 
Table 1. Injuries of the pests and plants damage in plum organic nursery in Nowy Dwór Parcela, in 2008-2010 
 

Objawy żerowania szkodników 
Plants damage 

Gatunek lub grupa 
szkodników 
Species or family of the 
pests 

Szkodliwość bezpośrednia 
szkodników 

Direct harmfulness 
of the pests 

Wiosenno-letnie 
Spring-summer 

Letnio-jesienne 
Summer-autumn 

Mszyce 
Aphids 

Obumieranie wierzchoł-
ków wzrostu roślin 
Reduced plant growth 

Podwijanie najmłodszych liści, 
deformacja wierzchołków 
Infested leaves are twisted 

Przebarwienie i zasychanie liści, za-
hamowanie wzrostu roślin 
Severe leaf curl, considerably stunting 
growth 

Wciornastki 
Thripses 

Uszkadzanie najmłodszych 
liści 
Reduced plant growth 

Plamki, nekrozy, przebarwienia 
liści wierzchołkowych 
Spots, necroses, discoloration of 
the leaves  

Zamieranie wierzchołków, zahamowa-
nie wzrostu roślin 
Considerably stunting growth 

Pordzewiacz śliwowy 
Plum rust mites 

Przedwczesne opadanie 
liści  
Premature leaves 
fall 

Plamki i pęknięcia skórki pędów, 
przebarwienia i brązowienie liści  
Spots, necroses of the shoots and 
discoloration of the leaves 

Ordzawienie nerwów, skrócenie mię-
dzywęźli pędów, srebrzenie górnej 
strony blaszki liściowej  
Nerves russeting, leaves become sil-
very 

Pryszczarki 
Gall midges  

Zasychanie oczek, zrazów 
oraz najmłodszych liści 
Drying of the eyes and the 
youngest leaves 

Przebarwienie najmłodszych liści 
Discoloration of the youngest 
leaves  

Brązowienie i obumieranie najmłod-
szych liści, oczek i zrazów  
Bronzing of the youngest leaves, eyes 
and shoots 

Przędziorki  
Mites 

Wysysanie soków roślin-
nych 
Mites pierce plant cells 
and suck out the sap 

Przebarwienie liści i tworzenie 
pajęczyny na dolnej stronie 
blaszki liściowej 
Discoloration of the leaves  

Przebarwienie liści i osłabienie wzro-
stu roślin 
Silvering and bronzing of the foliage 

Zwójkówki 
Torthrix 

Uszkadzanie liści 
Larvae damage to plum 
foliage  

Wżery, podwijanie liści 
Larvaes feed on the leaves  

Uszkadzanie liści 
Leaves damaged is not important 

Naliściaki 
Leaf weevils 

Uszkadzanie liści  
Beatles damage to plum 
foliage 

Dorosłe osobniki wyżerają dziury 
w liściach 
The adult weevils bite holes into 
the leaves 

Obecność wżerów w liściach  
Presence of he holes into the leaves 
The number of damaged leaves is not 
important 
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Tab. 2. Występowanie szkodników w ekologicznej szkółce w Nowym Dworze Parceli, w latach 2008-2010 
Table 2. Occurence of the pests in plum organic nursery in Nowy Dwór Parcela, in 2008-2010 
 

Stopień nasilenia występowania szkodników  
Degree of occurence of the pests Szkodniki – Pests 

2008 2009 2010 
Mszyce – Aphids 
Pordzewiacz śliwowy – Plum rust mite 
Wciornastki – Thripses 
Pryszczarki – Gall midges 
Zwojkówki – Tortrix moths 
Naliściaki – Leaf weevils  
Przędziorki – Spider mites 

xxx 
xxx 
x 
x 
- 
x 
- 

xxx 
xxx 
xxx 
xx 
x 
x 
x 

xxx 
xxx 
xx 
x 
x 
x 
xx 

- brak uszkodzeń – without damage;  
x - obecność szkodnika i uszkodzeń na około 10 % roślin – damage of about 10 % of the plants,  
xx - średnie uszkodzenia (obecność szkodnika i widocznych uszkodzeń na 10 -30% roślin – medium damage of 10-30% of the plants, 
xxx - silne uszkodzenia ponad 30% roślin – intense damage of above 30% of the plants 
 
Tab. 3. Występowanie pordzewiacza śliwowego (Vasates fockeui) w ekologicznej szkółce w Nowym Dworze Parceli, w la-
tach 2007-2010. 
Table 3. Occurence of the plum rust mite Vasates fockeui in plum organic nursery in Nowy Dwór Parcela, in 2007-2010 
 

Liczba osobników/1cm2 liścia (od – do) * 
Number of the individuals per 1cm2 leaf (from – to) 

Roślina żywicielska 
Host species 

2007 2008 2009 2010 
Siewka ‚Węgierki Wangenheima‘ 
Wangenheim Prune seedling 
Siewka ałyczy 
Myrobalan seedling 

2,3 - 58,8 
 

1,4 - 58,1 

3,9 - 33,4 
 

2,1 - 36,8 

4,6 - 95,1 
 

0,8 - 28,5 

2,8 – 60,8  
 

1,1 – 41,2 

* Najniższa i najwyższa średnia liczba pordzewiacza w okresie od końca maja do końca lipca – the lowest and the number of plum rust 
mite from May to July  
 
Tab. 4. Występowanie wciornastków i pryszczarków w szkółce siewek śliwy w Nowym Dworze w latach 2008-2009 
Table 4. Occurrence of the thripses and midges in plum organic nursery in Nowy Dwór/Skierniewic in 2008-2009 
a/ 

Liczba osobników odłowionych /1 niebieską pułapkę lepową tygodniowo 
No. of individuals caught into 1 blue sticky table weekly 

Wciornastki - Thripses Pryszczarki - Gall midges 
Miesiąc 
Month 

2008 2009 2008 2009 
Maj – May 
Czerwiec – June 
Lipiec – July 
Sierpień – August 
Wrzesień – September 

23 
40 
88 
115 
74 

35 
79 
160 
126 
58 

2 
6 
9 
4 
4 

6 
9 
11 
9 
3 

b/ 
Liczba osobników odłowionych /1 żółtą pułapkę lepową tygodniowo 

No. of individuals caught into 1 yellow sticky table weekly 
Wciornastki - Thripses Pryszczarki - Gall midges 

Miesiąc 
Month 

2008 2009 2008 2009 
Maj – May 
Czerwiec – June 
Lipiec – July 
Sierpień – August 
Wrzesień – September 

11 
18 
26 
35 
14 

15 
19 
32 
46 
18 

22 
38 
41 
28 
12 

21 
32 
46 
31 
9 

 
6. Dyskusja 
 
 W ekologicznym systemie produkcji drzewek śliwy cał-
kowicie brakuje środków do zwalczania szkodników. Wy-
konywane zabiegi „Bioczosem” i Mydłem Ogrodniczym 
Potasowym dopuszczonymi w ekologii do zwalczania 
mszyc są mało skuteczne. Szczególnie w okresach sprzyja-
jących rozwojowi dużej populacji mszyc, tj. w czasie cie-
płej i deszczowej pogody. Wymienione środki ograniczają 
liczebność mszyc jedynie w początkowej fazie pojawiania 
się pojedynczych osobników i zakładaniu przez nie pierw-
szych kolonii. Aby nie dopuścić do rozwoju dużej populacji 
mszyc zabiegi należałoby wykonywać co 2-3 dni, co  

w praktyce jest niemożliwe. Mszyce żerujące wewnątrz 
zwiniętych liści lub wytwarzające duże ilości spadzi, są ma-
ło wrażliwe na stosowane środki. Niektóre gatunki mszyc 
są wektorami m. in. wirusa ospowatości śliwy [5, 7], dlate-
go ich występowanie na roślinach szkółkarskich powinno 
być silnie ograniczane. Również niebezpieczne jest wystę-
powanie wciornastków na roślinach stanowiących materiał 
reprodukcyjny. Dotychczas, w szkółkach śliwy na terenie 
kraju notowano 6 gatunków wciornastków [4]. W najwięk-
szym nasileniu występowały wciornastek różówek Thrips 
fuscipennis i wciornastek tytoniowiec Thrips tabaci. Sta-
nowiły one odpowiednio ponad 80 i 10% w strukturze ga-
tunkowej. Ostatni z nich jest zaliczany do wektorów wiru-
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sów roślinnych [5, 7, 18]. Uszkodzenia wyrządzane przez 
wciornastki i pryszczarka śliwowego są trudne do rozpo-
znania szczególnie w początkowej fazie ich żerowania [2, 
6]. Dlatego w wielu krajach za przydatne w monitoringu, 
określaniu dynamiki populacji i ocenie progu zagrożenia 
tymi szkodnikami uważa się różnego rodzaju kolorowe pu-
łapki chwytne [11]. Zarówno wcześniejsze dane [3], jak  
i uzyskane obecnie (tab. 4) świadczą o tym, że niebieskie 
tablice lepowe odławiają najlepiej wciornastki, a żółte 
pryszczarki. Niestety, tablice lepowe odławiają jednocze-
śnie ze szkodnikami wiele pożytecznych owadów. Z tego 
powodu największą rolę mogą one spełniać jedynie w mo-
nitoringu i ewentualnym ustalaniu terminów zwalczania 
tych szkodników. Poważne zagrożenie dla upraw szkółkar-
skich śliwy stanowi. pordzewiacz śliwowy silnie hamujący 
wzrost roślin. Oprócz szkód opisanych wcześniej (tab. 2), 
ze względu na to, że zimuje pod łuskami pąków rozprze-
strzeniany jest z drzewkami i stanowi zagrożenie dla nowo 
posadzonych sadów [6].  
 

7. Podsumowanie 
 

 Całkowity brak skutecznych i dozwolonych w ochronie 
szkółek środków do zwalczania szkodników uniemożliwia 
produkcję zdrowego materiału szkółkarskiego. Metody 
agrotechniczne oraz odławianie niektórych szkodników 
zmniejszają jedynie uszkodzenia roślin i tylko w niewiel-
kim stopniu poprawiają jakość produkowanych drzewek. 
Istnieje pilna potrzeba rejestracji środków zwalczających 
szkodniki występujące w najmłodszych uprawach sadowni-
czych, które stanowią siewki i okulanty śliwy. 
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