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Męczlik szklarniowy jest uciężliwym szkodnikiem wielu roślin uprawianych w 
szklarniach nie tylko w Polsce, ale i 1~ innych częściach świata. Najszybciej jego 

rozwój przebiega w temperaturze 20-30°C. W wyższej temperaturze, zwłaszcza latem, 

opuszcza szklarnie i zasiedla rośliny ogrodowe i parkowe [ 4). Mączlik szklarnim1y 

jest polifagiem, a Russel [BJ sporządził nawet listę 249 gatunków roślin z 82 ro

dzin, na których może on żerować. 

tJajwięcej badań nad rozwojem i zachowaniem tego owada przeprowadzono w pier

wszej połowie naszego stulecia [ 6, 7,. "9]. Z nm~szych prac należy wymienić: Kamp 

i Lenteren(3J, Ekbor.i(2], Bartos i 1~sp.(l] i Landa [5]. 
Celem pracy było ustalenie: a) gatunków roślin, które zasiedla mączlik szklar

niowy w okresie letnim w polu, b) na których roślinach może się rozmnażać, c) kie

dy wraca do szklarni. 

OBSER\~ACJE WŁASNE 

W słoneczne, upalne dni lata, gdy temperatura wewnętrz szklarni przekraczała 

30°C, dorosłe osobniki masowo opuszczały szklarnie. Najliczniej zasiedlane były 

rośliny rosnęce w bezpośrednim sęsiedztwie szklarni. Niekiedy znajdowano jednak 

męczlika \'J odległości około 1 km od najbliższych szklarni. W lata deszcz0\'1e i 

chłodne (1~79 i 1980) mączlik niechętnie opuszczał szklarnie i spotykano go na 

nielicznych roślinach rosnęcych tuż obok szklarni . 

Szklarnie, obok których prm,adzone były obserwacje, znajdowały się w bezpo

średnim sęsiedzt1-1ie kolekcji odmian roślin uprawnych. Rośliny pr.zeględano co 7 dni . 
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Tabela 1 

Zasiedlanie roślin przez męczlika szklarniowego w okresie letnim 
w polu 

Licznie dorosłe 
Tylko osobniki oraz pojedynczo 

dorosłe pozostałe stadia 
rozwojowe 

rabarbar fasola Saxa 

sałata masło- pomidory 
wa 

selery korze- pap:ryka 
niowe i nacio-
we truska~1ki 

stokrotki komosa 

bratki g~1iazdnica 

peluszka powój polny 

mlecz 

Licznie 
wszystkie stadia 

rozwojowe 

fasola Juliska 

i Jaś 

ogórki 

kabaczki 

melony 

malwa 

pelargonia (tylko 
P. graveolens i 
P. radula) 

Brak męczlika 

topola, lipa 

więz, tarnina, 

ałycza 

berberys 

śliwa 

orzech włoski, 

morela 

czereśnia 

morwa, maliny 

porzeczki, 

peonie, dalie 

mieczyki, zboża 
i trawy 

W tabeli 1 zebrano dane dotyczęce zasiedlania upraw polowych przez męczlika szkla

rniowego w okresie letnim i jesiennym. Najlepszymi żywicielami męczlika okazały 

się fasole Jul iska i Jaś, ogórki, melony, mah1a i dwa oatunki pelargonii - Pelar

gonium graveolens i P. radula. Na tych roślinach obserwowano rozwój dwóch poko

leń tego gatunku. Płodność na malwie i fasoli wynosiła od 69 do 162; średnio 111 

jaj, a więc była tak wysoka jak płodność męczlika na ogórkach w szklarni. Nato-

miast na fasoli S3xa, pomidorach, papryce, truskawkach, komosie, gwiazdnicy i po

woju polnym obserwowano liczne osobniki dorosłe oraz pojedynczo pozostałe stadia 

roz~mjowe. Jest to jednak dowodem, że na tych roślinach męczlik może się również 

rozmnażać. Na rabarbarze, sałacie masłowej, selerach korzeniowych i naciowych, 

stokrotkach, bratkach, peluszce i mleczu licznie żerowały osobniki dorosłe, lecz 

nigdy nie składały na nich jaj. Nigdy natomiast nie znaleziono męczlika szklarnio

wego na drzewach i krzewach ozdobnych i mmcowych, trawach oraz peoniach, daliach 

i mieczykach. Te rośliny można więc wysiewać lub wysadzać w pobliżu szklarni. 

Na malwie obserwowano męczlika szklarniowego w roku 1981 od 10 sierpnia do 

11 września (tab. 2). Malwa była tak silnie zasiedlona, że na 1 cm2 liścia znajdo

dawano w tym okresie od 165 do 294 osobników teoo gatunku. Nieco słabiej zasiedla-
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Tabela 2 

Liczebność męczlika szklarniov,ego na roślinach ~, polu w okresie letnim 

Termin Liczebność na 1 2 l ' ś . Razem na 1 cm 2 
Roślina 

cm .1 c1a 
obsernacji osobniki puparia lan~y jaja liścia 

dorosłe 

Malwa 10.08 .81 12,40 30,10 63,0 60,15 165,65 
18.08.81 8,14 35 ,01 172,12 18,04 233,31 
28.08.81 3,22 6 ,0 196,11 89,01 294,34 
4.09.81 o o 96,20 120 ,33 216,53 

11.09.81 o 2 96,77 78,12 176,89 

Fasola 24.08.81 3,12 1,08 o 61,10 65,30 
Juliska 4.09.81 1, 77 1,13 74,0 172,01 248,91 

11.09.81 2,44 2,0 o 24 ,0 28,44 
1.10.81 3,33 11,17 64,0 5,15 83,65 

31.08.82 5,19 12,01 80,15 7 ,10 104,45 
25 .09.82 7,22 14,88 2,24 12 ,11 36,45 
15 .10 .82 5,10 7,02 10,10 2,02 24,24 
15 .10 .82 3,19 2,01 1,80 1,0 7,0 

Selery 15.10.82 3,10 o o o 3,10 
naciowe 1.11 . 82 2,05 o o o 2,05 

10 .11.82 0,50 o o o 0,50 

Cukinia 31.08.82 0,29 o 25,10 12,78 38,17 
6.09.02 0,36 2,47 16,19 9,35 28,37 

15.09.82 0,48 8,93 24,75 14,21 48,37 

Kabaczek 31.08.82 0,53 o o 13 ,08 13,61 
6:09.82 0,55 2,51 1,0 19,78 43,84 

15 .09.82 0,23 3,31 0,95 12,00 16,49 

na była fasola Juliska . Na 1 cm2 l iścia tej rośliny znajdowano od 7 do 248 osob
nikó1,i męczlika szklarnim1ego w różnych stadiach rozwojowych. Na tej roślinie mę

czliK żerował od 24 sierpnia do 25 października. Mniej licznie i przez krótszy 

okres zasiedlone były kabaczki, cukinia i selery naciowe (tab. 2). 

Zasiedlanie upraw polowych przez mączlika szklarniowego w okresie letnim, i 

namnażanie się na niektórych z nich, stanowi źródło infekcji dla szklarni w okre

sie jesiennym. Dlatego też we ~irześniu i \'i październiku należy przeprowadzać czę

ste lustracje roślin w szklarniach i zwalczać powracające z pola osobniki doro
słe , aby nie dopuścić do złożenia przez nie jaj. 

Mączlik szklarniowy obserwowany był \'i polu do pierwszych przymrozków. Rośliny, 

które nie marzły podczas spadków temperatury do -5°C umożliwiały pobieranie po

karmu przeż larny i osobniki dorosłe. Na liściach truskawek i selerów naciO\'lych, 

które nie marzły w przypadkach obniżenia się temperatury do-5°C, po ponmmym wzro-
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ście temperatury obserwowano żerowanie osobników dorosłych, wylęg larw i dalszy 

rozwój stadiów larwalnych oraz wyloty osobników dorosłych z pupar1ow. Pomidory, 

ogórki i fasola sę wrażlh1e na przymrozki i w czasie obniżania się temperatury 

poniżej 0°C rośliny te marzły. Na tych roślinach zginęły wszystkie jaja.i młode 

larwy, natomiast z 8% pupariów wyszły osobniki dorosłe. 

Męczlik szklarniowy przeżywał przymrozki od o•c do -5°C, nawet gdy powtarzały 

się one przez kilka kolejnych dni. Natomiast spadków temperatury poniżej -S°C nie 

przeżywały żadne stadia rozwojowe tego gatunku. 

Osobniki dorosłe, które przeżyły kilkudniowe przymrozki przeniesiono do szkla

rni na ogórki, a rośliny nakryto izolatorami z gazy młyńskiej. Większość samic 
(84% w roku 1980 i 95% w roku 1981) złożyła jaja, lecz ich płodność była znacznie 

niższa niż w kontroli. Średnia płodność samic kontrolnych wynosiła bowiem 100,8 
jaja, a przechłodzonych 61,7 jaja w roku 1980 i 6,0 jaj w 1981 roku. Dalszy roz

wój przebiegał analogicznie jak w kontroli. Fakt wrażliwości męczlika szklarnio

wego na temperatury poniżej -5°C może być wykorzystany do zwalczania tego szkodni

ka w okresie późnojesiennym lub zimowym w szklarniach. Stwierdzono bowiem, że wy

łęczenie centralnego ogrzewania na okres 1 doby (i,.1 czasie przerw w produkcji) przy 

temperaturze zewnętrznej -8°C spowodował zamieranie wszystkich stadiów rozwojo

wych tego gatunku. \~ tych warunkach zginęły również przędziorki i mszyce. 
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B. I'Ollll'!HbCKM 

3ACEJIEHKE PACTEHM~ TETIJIHqHo~ EE~OKPWIKO~ (TRIALEURODES 
VAPORARIORUM WESTW.) B no~ B JIETIIBtł IIEPHO,IJ. 
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Bapocx~e HaceKoMhle TenJIHąHoff 6exoKpliXKH (Trialeurodes vapora
riorum Westw.) noKHAaIOt TenxHey, KOrAa TeMnepaTypa B HeA AOOTHra
eT 3o0c R MRrpHpyioT Ha OKpyJta~~He TeUJIHizy pacTeHRff. HaH60Jiee OXOTHO 
6eJioKpHnKa KOpMHTCH aaAlthea rosea1 TOrAa ee ąHc~eHHOCTb AOCTHra-
JIO 294 oco6ett Ha 1 M2 JIRCTa. EeJioKpliJIKa KOPMMTCH Ha Althea roaeaoT 
nocJieĄHlłX ĄHett T~JIH ĄO IlOJIOBHHli ceHTH6pH, upHąeM ee UJIOĄOBRTOCTb H 
pa3BHTKe npR6JIH~eHhl K H8CeKOMliM 3Toro BHĄa 06RT8~~RX H8 TenJIRqHl,IX 
oryp~ax. XopomRM pacTemreM-X03HRHOM oKaaaJiac& TaKxe <pacoJI& ( Phaeeo
lus vulgaris) copTa IDJIHCKat HB KOTopott 6eJioKpHJIK8 KOPMHJI8Cb AO 25 
oKTH6pH. Cucurbita pepo, Cucurbita pepo Zuochini H Apium h~aveo
lens var. dulce T8K~e rropa~aJIKCb TenJIRqHott 6eJIOKpHJIKofl, OAH8KO B 
A8HHOM CJiyqae CTerreHb nopa~eHHH 6HJI8 HH~e. EeJIOKpliJIKa He nopazaeT 
axaKoa, ~BeToa, TaKRx KaK Paeonia sp., Dahlia sp. H Gladiolus sp., 
a TaK~e AepeB&eB R Kyc~apHaKOB. 

BenoKp~nKa ycTottąRBa K nerKRM aaM9poaKaM (Ao -5°c) B cnyqaax 
KOpMJieHRH Ha MOp030CTOttKKX pacTeHHtt, TBKRX KaK Fragaria sp. Bee 
HaceKoM~e, oĄHaKo, rrorR6aDT B TeMnepaType HHze -60C. IlpoMep3mHe eau
KH crroco6H~ K HttueKJia~Ke, O~H8KO HX IlJIO~OBHTOCTh ropa3ĄO HHXe. 

W. Goszczyński 

COLONIZATION OF PLAtJTS BY GLASS - HOUSE WHITE FL Y (Trialeurodes 
VAPORARIORUM WESTW.) IN FIELD IN THE SU1+1ER PERIOD 

S u m m a r y 

The adult glass-house white fly insects (Trialeurodes vaporariorum Westw.) 
leave the glass-house when its temperature reaches 30°C and migrate to surroun
ding plants. They are feeding mos2 willingly on the Althea rosea when their den
si ty reaches 294 specimen per 1 m of leaf. The white fly is feeding on the Al
thea rosea plants from the late June to the mid September, their fecundity and 
development being similar to those on glass - house cucumbers. A good host plant 
appeared to be also beans (Phaseolus vulgaris) of the Juliska variety, where whi
te fly was feeding till October 25 . Cucurbita pepo, Cucurbita pepo Zucchini and 
Apium graveolens var. dulce are infested as well with the white fly, but the infe
station rate is lower. This pest kind, however, does not infest grasses, Paeonia 
sp . , Dahlia sp., Gladiolus sp., nor trees and shrubs. 

White fly is resistant to slight frosts (-5"C) in case of its 
frost-resistant plants, such as e.g . Fragaria sp. All insects perish 
perature below -6°C. Chilled females are able to lay eggs, but their 
much lower . 

feeding on 
at the tern:.. 

fecundity is 


