
SZKODLIWE NICIENIE GLEBOWE

Nicienie stanowią najliczniejszą grupę zwierząt glebowych (około 90%). Na powierzchni 1 m2 znajduje się od kilku do 
kilkudziesięciu milionów sztuk tych organizmów. Podobnie licznie zasiedlają one swoje rośliny żywicielskie. Niezwykła 
liczebność tych zwierząt uwarunkowana jest dużą dynamiką ich rozmnażania się, a także znaczną łatwością przystosowy-
wania się do różnorodnych warunków środowiska. 

Nicienie odznaczają się bardzo małymi, często mikroskopijnymi wymiarami ciała, które jest wydłużone, wrzeciono-
wate, cylindryczne lub nitkowate i niesegmentowane. Budowa nicieni jest prymitywna. Ich ciało stanowi wór skórno-mię-
śniowy okryty oskórkiem. W jamie ciała znajduje się przewód pokarmowy i inne narządy wewnętrzne. Dzięki warstwie 
silnych mięśni nicienie są sprężyste i łatwo poruszają się ruchem ślizgowym. W ich budowie rozróżnia się część głowową, 
ciało właściwe i część ogonową, najczęściej dość ostro zakończoną. W części głowowej znajduje się otwór gębowy otoczony 
fałdami skórnymi, które spełniają funkcję warg. Torebka gębowa, zwana również jamą gębową, jest u nicieni roślinożer-
nych przekształcona w sztylecik, który służy do rozrywania tkanki roślinnej. Za torebką gębową znajduje się gardziel i je-
lito. Gardziel spełnia funkcję pompy, która transportuje pokarm do jelita w kształcie prostej rurki. Jej zakończenie stanowi 
poprzeczna szczelina odbytu. Nicienie nie mają oczu i układu krwionośnego, a oddychają przez skórkę. Układ nerwowy 
stanowi pierścień otaczający gardziel i tzw. pnie nerwowe biegnące wzdłuż ciała.

Ważną rolę w życiu nicieni spełnia zmysł, który umożliwia im wyczuwanie zmian chemicznych w środowisku, a także 
wyszukiwanie pożywienia.

Nicienie są na ogół rozdzielnopłciowe i jajorodne, a tylko wyjątkowo dzieworodne. Samice gatunków roślinożernych 
składają jaja do gleby lub do tkanek roślin. Samice niektórych gatunków mątwika mogą również zatrzymywać jaja w swo-
im ciele. Po ich obumarciu, ciało wypełnione jajami stanowi tzw. cystę, najczęściej zimującą w glebie. Z jaj wylęgają się 
larwy, które u większości gatunków linieją 4-krotnie. Niekiedy pierwsze i drugie linienie larw może odbywać się w osłonie 
jajowej. Rozwój jednego pokolenia trwa kilkadziesiąt dni, ale w związku z diapauzą może ulegać znacznemu przedłużeniu.

Zdolność przechodzenia od życia aktywnego do życia utajonego, czyli zapadania w diapauzę lub anabiozę, ułatwia za-
chowanie gatunku w warunkach niesprzyjających. W takim uśpieniu nicienie mogą przeżyć kilka, a nawet kilkanaście lat.

Wiele gatunków nicieni, żyjąc wolno w glebie, odżywia się wyłącznie produktami rozpadu substancji organicznej. 
Jednak w niektórych przypadkach mogą stać się pasożytami roślin (pasożytnictwo częściowe). Gatunki roślinożerne od-
żywiają się tkankami żywych roślin, zubożając je w wodę i substancje pokarmowe oraz zatruwając produktami przemiany 
materii, dlatego są groźnymi szkodnikami. 

Objawy wywołane u roślin przez nicienie często nazywane są chorobami. Jest to słuszne, ponieważ rośliny porażone 
przez nicienie chorują, a objawy zewnętrzne i zakłócony metabolizm roślin przypominają objawy niektórych chorób grzy-
bowych, bakteryjnych czy wirusowych. Zewnętrzne objawy „nematoz” to przede wszystkim zły wzrost roślin, skrócony 
okres wegetacji, skręcanie się, żółknięcie i opadanie liści, gnicie części podziemnych, tworzenie się wyrośli na korzeniach, 
rozszczepianie się korzeni lub nienormalny wzrost korzeni bocznych i niewłaściwe formowanie się nasion. 

Mniej szkodliwe dla roślin są mechaniczne uszkodzenia tkanek spowodowane przemieszczaniem się nicieni lub na-
kłuwaniem ścian komórek sztylecikiem oraz pobieraniem soku komórkowego. Znacznie bardziej szkodliwe dla roślin są 
wydzieliny narządów nabocznych oraz gruczołów gardzieli nicieni. W ich skład wchodzą enzymy hydrolityczne, które 
niszczą strukturę komórki. Za ich pomocą nicienie trawią częściowo pokarm i rozpuszczają ściany komórek roślinnych, 
co ułatwia im przemieszczanie się w tkance. W wydzielinie nicieni stwierdzono obecność celulozy, hemicelulozy, pek-
tynazy, inwertazy, glukozydazy, lipazy, fosfotazy kwaśnej oraz enzymów proteolitycznych. W następstwie ich działania 
ulegają zniszczeniu nie tylko komórki przylegające do nicieni, ale również położone o 2-4 warstwy dalej. Tym tłumaczy 
się obumieranie całych tkanek, a nawet narządów rośliny. Przykładem tego może być ziemniak zasiedlany przez niszczyka 
ziemniaczaka (Ditylenchus destructor Thorne) i mątwika ziemniaczanego (Globodem rostochiensis Wall.).

Oprócz bezpośredniego zniszczenia tkanek, enzymy wydzielane przez nicienie mogą również zmieniać metabolizm 
roślin, zakłócając równowagę między syntezą a hydrolizą na niekorzyść syntezy lub powodować zaburzenia w metaboli-
zmie hormonów roślinnych. Zaburzenia te mogą powstawać wskutek wyzwalania fizjologicznie czynnych substancji (np. 
kwas indolilooctowy, kwas giberelowy, związki fenolowe), z niektórych nieaktywnych kompleksów, np. białkowych lub 
glikozydowych, uruchamiania w roślinie układów syntetyzujących czynniki wzrostu i podziału komórek, rozkładu tych 
czynników lub hamowania ich syntezy czy też wydzielania przez nicienie do tkanek rośliny fizjologicznie czynnych sub-
stancji o działaniu podobnym do roślinnych hormonów wzrostu.

Wymienione zakłócenia w metabolizmie substancji wzrostowych powodują hipertrofię komórek i nienormalne po-
działy, wskutek czego powstają tzw. komórki olbrzymie, różnego rodzaju kalusy i wyrośla. Często zaburzenia w gospodarce 
hormonalnej nie ograniczają się do tkanek uszkadzanych przez nicienie, ale obejmują całą roślinę, co pociąga za sobą 
zakłócenia ogólnego metabolizmu.

Niezależnie od niszczenia tkanek oraz powodowania zmian w metabolizmie rośliny, nicienie stymulują także rozwój 
grzybów i bakterii patogenicznych (Fusarium spp., Phytophthora spp., Rizoctonia solani, Pseudomonas solanacearum oraz 
Corynobacterium spp.). Polega ono na stwarzaniu w roślinie odpowiedniego dla nich środowiska w wyniku wydzielania 
przez nicienie do tkanki rośliny enzymów hydrolitycznych.



Głównymi wrogami naturalnymi nicieni są liczne grzyby glebowe (niektóre gatunki z grupy Archimycetes lub Hypho-
mycetes), śluzowce (Myxomycetes), drapieżne nicienie (rodzaj Mononchus) i skoczogonki (Collembola).

Ze względu na małe rozmiary ciała nicienie są trudne do zauważenia. Dla praktyków ważna jest znajomość najprost-
szych, orientacyjnych metod, którymi można wyodrębnić nicienie z gleby czy z roślin. Zaatakowanie rośliny przez mątwiki 
tworzące cysty jest łatwe do stwierdzenia na podstawie obserwacji systemu korzeniowego roślin. Widać na nich przylega-
jące do korzonków kuliste ciała samic. Barwa ich jest początkowo biała, w okresie tworzenia się cysty żółtawa, a następnie 
brązowa. Aby stwierdzić obecność nicieni w podejrzanych o zasiedlenie roślinach, można także umieścić kawałek liścia 
lub pędu w szklanym naczyniu z wodą, po czym rozdrobnić igłą tkankę roślinną. Znajdujące się w niej nicienie, po pew-
nym czasie, wyjdą do wody. Badanie gleby na zawartość nicieni wolno żyjących przeprowadza się w ten sposób, że próbkę 
gleby umieszcza się w woreczku z gazy i zanurza w szklanym naczyniu z wodą. Po pewnym czasie nicienie przechodzą  
z gleby do wody. Aby zbadać glebę na zawartość cyst, jej próbkę wsypuje się powoli do głębokiego talerza z wodą, następnie 
miesza delikatnie i pozostawia w spokoju. Po pewnym czasie cysty wypływają na powierzchnię i zbierają się na brzegach.

Gromada nicieni dzieli się na dwie podgromady: Phasmidia i Aphasmidia. Phasmidia odznaczają się obecnością gru-
czołów przyogonowych, a u Aphasmidia one nie występują. Aphasmidia mają małe znaczenie praktyczne i są słabo po-
znane, Phasmidia natomiast dzielą się na szereg rzędów, z których szczególnie duże znaczenie, ze względu na szkodliwość, 
ma rząd Tylenchidae. Cechą charakterystyczną należących tu nicieni jest przekształcenie się torebki gębowej w sztylecik 
służący do rozrywania tkanek roślinnych. Rząd ten dzieli się na wiele rodzin, których przedstawiciele są groźnymi szkod-
nikami roślin. W artykule przedstawiam dwie, które atakują rolnicze rośliny uprawne.

Odymkowate (Anquinidae)
Nicienie należące do tej rodziny mają ciało nitkowate, obłe, długości około 1 mm. Ujście gruczołu grzbietowego gardzieli 
znajduje się poniżej guzów sztylecika. Tylne rozszerzenie gardzieli jest gruszkowate, wyraźnie oddzielone od jelita, rozsze-
rzenie środkowe gardzieli jest jajowate. Rodzina ta obfituje w gatunki szkodliwe, np. niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci 
[Kuhn.] Filipjev).

Niszczyk ziemniaczak (Ditylenchus destruc-
tor Thorne)
Rozwój: Larwy przebywające w glebie lub 
zawleczone z zasiedlonymi przez niszczy-
ka sadzeniakami, atakują rośliny na wiosnę. 
Rozwój jednego pokolenia trwa 15-45 dni, 
zależnie od temperatury. Liczebność popu-
lacji nicienia zależy w zna cznym stopniu od 

obecności grzybów 
glebowych. Szkodnik 
rozprzestrzenia się 
przede wszystkim z 
zasiedlonymi przez ni-
cienia bulwami.
Objawy żerowania: 
Pod skórką zaatakowa-
nych bulw można za-
uważyć białe wełniste 
skupiska nicieni. Skór-



ka w tym miejscu przybiera barwę szarobrunatną i zapada się. Po rozcięciu takiej bulwy można zaobserwować pod binokula-
rem nicienie gromadzące się na zniszczonej i zdrowej warstwie miąższu. Silnie uszkodzone bulwy ulegają mumifikacji, a wło-
żone do wody nie toną. Zaatakowane bulwy łatwo gniją w czasie przechowywania, zwłaszcza w warunkach dużej wilgotności,  
a nicienie zaś atakują sąsiednie bulwy. Oprócz bulw uszkodzeniu ulegają podziemne części łodyg  
i stolony. Do części nadziemnych niszczyk ziemniaczak nie przenika.
Integrowana ochrona: Na terenach opanowanych stosować prawidłowe zmianowanie z udziałem zbóż. Ziemniaki upra-
wiać po sobie nie częściej niż co 3-5 lat. Po stwierdzeniu w czasie zbioru, że bulwy są silnie opanowane przez nicienie, nale-
ży przeznaczyć je po uprzednim uparowaniu na paszę. Podstawowym elementem zwalczania jest profilaktyczne używanie 
tylko sprawdzonych, zdrowych sadzeniaków. Próg ekonomicznej szkodliwości: ziemniak − 10 jaj z żywymi larwami 
na1 g gleby.
Uwaga: Szkodniki stają się aktywne w temperaturze powyżej 3°C.

Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci Kühn.)
Rozwój: Zimują larwy w resztkach roślinnych, z których 
z chwilą rozpoczęcia wegetacji wnikają do roślin na wyso-
kości szyjki korzeniowej, a następnie do nadziemnych czę-
ści rośliny. Niszczyk zjadliwy jest wędrownym pasożytem 
wewnętrznym, występującym tylko w nadziemnej części 
rośliny. Zapłodniona samica składa w roślinie kilkaset jaj,  
z której rozwijają się larwy kilku pokoleń.

Objawy żerowania: Jest to szkodnik 
wielożerny. Na zbożach i trawach wy-
stępują rasy: żytnia i owsiana. Uszko-
dzenia żyta ozimego widoczne są na 
wiosnę, a podczas ciepłej jesieni mogą 
wystąpić już w listopadzie (szczegól-
nie na glebach lekkich). Uszkodzone 
rośliny są skarłowaciałe, silnie roz-
krzewione i mają mało kłosów. Źdźbła 
są krótkie, zgrubiałe, liście skręcone  
w korkociąg, początkowo ciemnozielo-
ne, potem żółknące. Kłosy najczęściej 
nie wychodzą z pochew liściowych. 
System korzeniowy jest słabo rozwi-
nięty. Plon zmniejsza się nawet przy 
słabym uszkodzeniu. Nicienie rasy 
żytniej żerują w tkance miękiszowej li-
ści lub niekiedy w szypułkach kwiatowych. W czasie dojrzewania żyta większość nicieni schodzi do gleby, część jednak 
pozostaje w słomie i razem z nią może być roznoszona. Rasa żytnia niszczyka może oprócz żyta atakować owies, grykę, 
liczne gatunki traw, kukurydzę, buraka, ziemniaka i wiele innych roślin. Rasa owsiana wywołuje podobne uszkodzenia 

roślin. Uszkodzona tkanka ma gąbczastą strukturę, a źdźbła zaatakowa-
nych roślin często gniją u podstawy. Owies opanowany przez niszczyka 
słabo się kłosi, wiechy są częściowo ukryte w pochwach, a na części wy-
kłoszonej kłoski są puste, z pomarszczonymi plewkami. Źdźbło jest skrę-
cone i skrócone. Rośliny, które przetrzymały uszkodzenia, wykłaszają 
się później niż zdrowe i dają znacznie mniejszy plon ziarna. Rasa owsia-
na niszczyka zjadliwego może również atakować żyto, niektóre gatunki 
traw, buraki, warzywa i wiele pospolitych chwastów. Pszenica i jęczmień 
są znacznie rzadziej i słabiej atakowane przez niszczyka niż inne zboża. 
Uszkodzona kukurydza dorasta do wysokości 40 cm. Rośliny są skręcone  
i wskutek osłabienia systemu korzeniowego łatwo wylegają. 
Integrowana ochrona: Zwalczanie polega na stosowaniu odpowiedniego 
zmianowania. Rośliny podatne na zasiedlenie przez tę samą rasę nie po-
winny być uprawiane po sobie. Niszczenie resztek pożniwnych i stosowanie 
nawożenia potasem i azotem wzmacnia rośliny, co ogranicza straty powo-
dowane przez nicienie. Gleby ciężkie, zwłaszcza wilgotne, należy drenować, 
ograniczając termin rozwoju nicieni. Próg ekonomicznej szkodliwości: 
ziemniak − 10 jaj z żywymi larwami na 1 g gleby.



Mątwikowate (Heteroderidae). Przedstawiciele tej rodziny mają silny sztylecik. Poniżej guzów sztylecika znajduje się 
ujście gruczołu grzbietowego gardzieli. Dorosłe samice mają kształt kulisty lub gruszkowaty, samce zaś są robakowate. 
Groźnymi szkodnikami roślin są dwa rodzaje: Heterodera i Meloidogyne. Przedstawiciele rodzaju Meloidogyne nie tworzą 
cyst. Znanymi szkodnikami z tej rodziny są: mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis Woli.) i mątwik burakowy 
(Heterodera schachtii [Schmidt]). 

Guzak północny (Meloidogyne hapla Chitwood)
Rozwój: Zimują jaja w wyroślach lub w galaretowatych woreczkach 
złożonych przez samice do gleby. Na wiosnę wylęgają się larwy, któ-
re przechodzą pierwsze linienie w osłonie jajowej. Larwy drugiego 
stadium wychodzą z osłon. Po wniknięciu do korzenia larwa odby-
wa tam cały swój rozwój. Enzymy wydzielane przez larwy wywołują 
silne namnażanie się komórek, co powoduje tworzenie się wyrośli. 
Dorosła samica składa jaja, najczęściej niezapłodnione, do galareto-
watej wydzieliny wewnątrz tkanki korzenia lub też na zewnątrz. Jed-
na samica może złożyć nawet 2800 jaj, najczęściej jednak około 1000. 
Wylęgłe larwy atakują sąsiednie korzenie rośliny. Długość cyklu roz-
wojowego guzaka północnego zależy od warunków zewnętrznych, 
przede wszystkim od temperatury.  
W Polsce szkodnik ten daje 1-2 poko-
lenia rocznie. 
Objawy żerowania: Żeruje głównie na 
ziemniaku, buraku, warzywach, koni-
czynie, lucernie, grochu i innych. Zbo-
ża i trawy są rzadko atakowane. Ro-
śliny zasiedlone przez tego szkodnika 
rosną słabo i mają niezdrowy wygląd. 
Po wyjęciu takiej rośliny z gleby moż-
na stwierdzić obecność na korzeniach 

wyrośli o średnicy dochodzącej do 10 mm. Z wyrośli tych wyrastają 
drobne korzonki. Uszkodzone rośliny mają tendencję do wytwarza-
nia licznych korzeni przybyszowych i bocznych. Rozprzestrzenia 
się z ziemią zawierającą resztki uszkodzonych roślin lub z zasiedlo-

nymi roślinami. Szkodliwość guzaka północnego jest obecnie duża i stale wzrasta. 
Integrowana ochrona: Na opanowanych polach należy uprawiać przez kolejne lata zboża i kukurydzę, aby obniżyć bardzo 
silnie liczebność szkodnika. Konieczne jest zwalczanie chwastów. Próg ekonomicznej szkodliwości: burak − powyżej 500 
żywych jaj lub larw na 100 g gleby. 

Mątwik agresywny (Globodera pallida Stone)
Rozwój: Po zakończeniu rozwoju dojrzałe samce mą-
twika agresywnego opuszczają tkankę korzeni, a samice 
uwypuklają się na zewnątrz, co można zaobserwować na 
korzeniach nawet w niewielkim powiększeniu. W cią-
gu roku rozwijają się dwa pokolenia. Po zapłodnieniu 
samica zaczyna wytwarzanie jaj, z których wylęgają się 
larwy jeszcze w tym samym sezonie. Z chwilą zamie-
rania roślin, samica przekształca się w cystę, w której 
może znajdować się około 500 jaj. Wychodzenie larw  
z cyst i ich liczebność na wiosnę zależy od obecności ro-
ślin ziemniaka. Mątwik ziemniaczany może odżywiać się  



i rozmnażać tylko na roślinach z rodzi-
ny psiankowatych. Po kilku latach bra-
ku uprawy ziemniaka na zasiedlonym 
polu, zapas larw w glebie się zmniejsza. 
Objawy żerowania: Rośliny ziemnia-
ka uszkodzone przez mątwika rosną 
wolniej, wytwarzają nieliczne, krótkie 
i cienkie pędy. Liście, począwszy od 
dolnych, zaginają się do dołu, skręca-
ją, przedwcześnie żółkną i zasychają. 
Objawy na polu występują placami. 
Rośliny silnie porażone (obumierające) 
zlokalizowane są centralnie, w miarę 
oddalenia objawy słabną. Zewnętrzne 
objawy zasiedlenia roślin nie zawsze są 
widoczne, w sprzyjających warunkach 
wegetacji i przy słabym uszkodzeniu 
roślin przez mątwiki mogą nie wy-
stąpić w ogóle. W okresie kwitnienia, na korzeniach zasiedlonych roślin, widoczne są samice, które po przekształceniu  
w cysty zamierają i opadają do gleby. Cysty mątwików mogą zachować żywotność w glebie bez rośliny żywicielskiej od 12 
do 20 lat. Larwy inwazyjne opuszczają cysty stopniowo przez wiele lat. Szkodniki rozprzestrzeniają się łatwo z zasiedloną 
glebą przylegająca do bulw, narzędzi i kół maszyn rolniczych, mogą być przenoszone przez zwierzęta, wiatr lub z wodą. 
Mątwik agresywny to jednym z najgroźniejszych szkodników ziemniaka.
Integrowana ochrona: Mątwik agresywny jest gatunkiem kwarantannowym i należy przestrzegać instrukcji postępowa-
nia pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uprawiać ziemniaka na tym samym polu co 
3-4 lata, a na glebach silnie zasiedlonych przez mątwika co 6 lat. Ograniczyć obrót zewnętrzny bulwami pochodzącymi  
z zasiedlonych przez mątwika pól. Czyścić narzędzia rolnicze po pracy. Usuwać samosiewy z pól i sąsiedztwa kopców oraz 
zakładać kopce na terenach wolnych od cyst mątwika z żywymi jajami. Dokładnie czyścić sadzeniaki. Na glebach opano-
wanych przez szkodnika wysadzać podkiełkowane sadzeniaki odmian wczesnych. W przerwie uprawiać rośliny nieżywi-
cielskie dla rozwoju mątwika: lucernę, facelię, grykę, żyto lub odporne na niego odmiany ziemniaka. Próg ekonomicznej 
szkodliwości: ziemniak − 10 jaj z żywymi larwami na 1 g gleby. 

Mątwik burakowy (Heterodera schachtii Schm.)
Rozwój: Szkodnik ma dwa pokolenia. Pierwsze rozwija się od około 
15 VI do 15 VIII, a drugie od około 15 VIII do 15 IX. W glebie zi-
mują jaja w cystach, z których wiosną wylęgają się larwy. Wnikają do 
korzeni roślin żywicielskich i tam przechodzą dalsze stadia rozwo-
jowe. Dorosły samiec opuszcza korzeń i poszukuje samicy w celu jej 
zapłodnienia, a po kopulacji ginie. Larwa, z której rozwija się samica 
grubieje, pod jej naporem pęka skórka i na zewnątrz korzenia po-
jawia się biała mikroskopijna cysta. Po zapłodnieniu samica składa 
jaja bezpośrednio do korzeni. Możliwy jest rozwój w tym samym 
roku nowego pokolenia.  
Objawy żerowania: W połowie czerwca widać więdnięcie, żółknię-
cie roślin i zasychanie liści zewnętrznych. Na zaatakowanej planta-
cji występują place roślin o silnie zahamowanym wzroście. System 
korzeniowy jest płytki i składa się z masy poplątanych, drobnych 
korzeni tworzących tzw. brodę. Po wyjęciu rośliny z ziemi można 
zauważyć na korzeniach (od połowy czerwca do zbioru) małe, dłu-
gości około l mm, białe ziarna (cysty) podobne do piasku (można je 

rozgnieść na paznok-
ciu). 
Integrowana ochro-
na: Siać odmiany 
tolerancyjne na mą-
twika. Uprawiać 
rośliny żywicielskie 
nie częściej niż co 5 lat. Na polach, gdzie występuje mątwik, należy upra-
wiać lucernę, jęczmień, pszenicę, groch lub mątwikobójcze odmiany facelii 
błękitnej, gorczycy białej i rzodkwi oleistej. Zwalczać chwasty żywicielskie 
(gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, szczaw tępolistny). 



Stosować intensywne nawożenie, które umożliwia lepszy rozwój buraka. Wy-
konywać zabiegi uprawowe sprzyjające obniżeniu stopnia opanowania gleby 
przez mątwika (natychmiastowa podorywka po zbiorze zbóż, głęboka orka 
jesienna). Żeby nie rozprzestrzeniać mątwika należy czyścić narzędzia rol-
nicze po pracy. 
Uwaga: Szkodnik występuje na polach, na których jest wysoki udział bura-
ków w płodozmianie. Występowaniu mątwika sprzyjają ciepłe i wilgotne wa-
runki pogodowe. Przyjmuje się następującą skalę zasiedlenia wyrażoną liczbą 
cyst w 100 g suchej gleby. I stopień (zasiedlenie słabe) do 10 cyst – obniżka 
plonu do 5%; II stopień (zasiedlenie średnie) 10-20 cyst – obniżka plonu do 
10%; III stopień (zasiedlenie silne) 20-50 cyst – obniżka plonu o około 20%; 
IV stopień (zasiedlenie bardzo silne) ponad 50 cyst – obniżka plonu do 50%. 
Próg ekonomicznej szkodliwości: burak − powyżej 500 żywych jaj lub larw 
na 100 g gleby.

Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis Wollenw.)
Rozwój: Szkodnik ma jedno pokolenie rocznie. Pierwsze li-
nienie odbywa się w cystach w końcu lata i jesienią. Wiosną, 
gdy temperatura gleby osiąga 8-10°C, larwy II stadium wylę-
gają się z jaj i opuszczają cystę, wnikają do korzeni ziemniaka 
i tam przechodzą dalsze dwa linienia. W miarę wzrostu róż-
nicują się samce i samice. Dojrzałe samce opuszczają korze-
nie, a grubiejące samice przerywają skórkę korzenia i wystają 
na zewnątrz. Po zapłodnieniu samica zaczyna wytwarzanie 
jaj, z których wylęgają się larwy jeszcze w tym samym sezo-
nie. Z chwilą zamierania roślin, samica przekształca się w cy-
stę, w której może znajdować się około 700 jaj. Wychodzenie 
larw z cyst i ich liczebność na wiosnę zależy od obecności 
roślin ziemniaka. Mątwik ziemniaczany może odżywiać się 
i rozmnażać tylko na roślinach z rodziny psiankowatych. Po 
kilku latach nie uprawiania ziemniaka na zasiedlonym polu, 
zapas larw w glebie się zmniejsza. 
Objawy żerowania: Po wschodach widać na polu mniejsze lub większe grupy roślin źle rozwijających się, skarlałych  
i więdnących. Ogniska występowania mątwika mają początkowo kształty niewielkich placów, rozszerzających się stopnio-
wo i obejmujących z czasem całe pole. Najsilniej objawy uszkodzeń występują na roślinach położonych w centrum ognisk, 
a często rośliny giną jeszcze przed kwitnieniem. Im bliżej obrzeża ogniska, tym objawy są słabsze. Cysty na korzeniach 
ziemniaków można zaobserwować w czerwcu w okresie kwitnienia. Są to białe lub żółtawe kulki, podobne do ziarna kwar-
cu, które łatwo odpadają od korzenia. 

Integrowana ochrona: Mątwik ziemniaczany jest gatunkiem 
kwarantannowym i należy przestrzegać instrukcji postępo-
wania pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. Uprawiać ziemniaka na tym samym polu co 
3-4 lata, a na glebach silnie zasiedlonych przez mątwika co 
6 lat. Ograniczyć obrót zewnętrzny bulwami pochodzącymi 
z zasiedlonych przez mątwika pól. Czyścić narzędzia rolni-
cze po pracy. Usuwać samosiewy z pól i sąsiedztwa kopców 
oraz zakładać kopce na terenach wolnych od cyst mątwika 
z żywymi jajami. Dokładnie czyścić sadzeniaki. Na glebach 
opanowanych przez szkodnika wysadzać podkiełkowane sa-
dzeniaki odmian wczesnych. W przerwie uprawiać rośliny 
nieżywicielskie dla rozwoju mątwika: lucernę, facelię, gry-
kę, cebulę, żyto lub odmiany odporne ziemniaka. Od 2006 
r. w naszym kraju rejestruje się tylko odmiany odporne na 
mątwika ziemniaczanego (patotym Ro1). Próg ekonomicz-
nej szkodliwości: ziemniak − 10 jaj z żywymi larwami na  
1 g gleby.
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