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Możliwość błędnej diagnozy
Rozpoznanie poszczególnych gatunków z rodzaju Epitrix 

jest bardzo trudne i powinno zostać potwierdzone przez 

entomologa. Chrząszcze z tego rodzaju Epitrix należą do 

podrodziny Alticinae, obejmującej w Polsce ponad 190 

gatunków. Wszystkie gatunki z tej podrodziny posiadają 

skoczną, trzecią parę nóg i najczęściej są niewielkich 

rozmiarów. Wiele gatunków, w odróżnieniu od rodzaju 

Epitrix, jest jaskrawo ubarwionych lub posiadają plamy 

albo żółte pasy na pokrywach. Dobrze odróżniającą cechą 

rodzaj Epitrix od innych przedstawicieli pchełek ziemnych 

jest obecność włosków na pokrywach.

Żerowisko larw pchełek może być mylone z żerowiskami 

drutowców (larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych 

(Elateridae)), które niekiedy również mogą uszkadzać bulwy 

ziemniaka. Jednak drutowce są najczęściej większe od larw 

pchełek i ich chodniki larwalne mają większą średnicę.

Bulwy ziemniaka importowane z regionu Morza Śródziem-

nego mogą być porażone przez gąsienice skośnika ziem-

niaczka (Phthorimaea operculella Zell.), ale obraz ich żero-

wania jest odmienny. Nie ma też informacji o pojawieniu 

się tego gatunku w Polsce.

Próg szkodliwości
Zwalczanie E. subcrinita zaleca się gdy liczba chrząszczy 

odłowiona przy użyciu czerpaka entomologicznego jest 

większa niż 10 osobników na 50 uderzeń czerpaka lub gdy 

liście noszą ślady znacznych uszkodzeń.

Metody zwalczania i redukcji liczebności populacji
W Polsce nie stwierdzono jeszcze występowania północno-

amerykańskich pchełek z rodzaju Epitrix, dlatego nie ma 

zarejestrowanych środków do zwalczania tego rodzaju 

szkodników. Badania wykazały, że insektycydy stosowane 

np. przeciwko stonce ziemniaczanej, działają również na 

pchełki.

Do metod redukcji liczebności populacji można zaliczyć też 

agrotechnikę. Utrzymując pola wolne od chwastów i nisz-

cząc resztki po zbiorach, można utrudnić przezimowanie 

szkodników.

Środki nadzwyczajne, zapobiegające wprowadzaniu na 

terytorium Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiu się 

wymienionych wyżej gatunków podaje Decyzja Wykonaw-

cza Komisji z dnia 16 maja 2012 r.
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Rodzaj Epitrix – możliwości pojawienia się w Polsce
Rodzaj Epitrix należy do rodziny stonkowatych (Chrysome-

lidae), podrodziny pchełek ziemnych (Alticinae). Wszystkie 

gatunki z tej podrodziny posiadają mocno powiększone 

uda trzeciej pary nóg, co umożliwia im wykonywanie 

skoków. Na pokrywach chrząszczy występują odstające, 

dość długie, choć rzadkie włoski. Cecha ta pozwala łatwo 

odróżnić gatunki z rodzaju Epitrix od innych przedstawicieli 

podrodziny Alticinae.

W Polsce występują naturalnie 2 gatunki pchełek:

· E. atropae Foudras, 

· E. pubescens (Koch).

Pchełki, będące potencjalnym zagrożeniem dla upraw ziem-

niaka w Polsce występują na większej części, rozległego tery-

torium Ameryki Północnej, co świadczy o dużej plastyczności 

środowiskowej tych owadów. Istnieją duże szanse, że po 

pojawieniu się wyżej wymienionych gatunków w Polsce, 

mogą się one tu zaaklimatyzować. Zagrożenie jest o tyle 

większe, że 2 obce gatunki z rodzaju Epitrix (E. cucumeris i E. 

similaris) stwierdzono już w Europie (Portugalia i Hiszpania). 

Część pchełek ziemnych aktywnie lata i pokonuje znaczne 

odległości w poszukiwaniu roślin pokarmowych, co dodatko-

wo sprzyja ich rozprzestrzenianiu się na nowych terytoriach.

W Polsce możliwe jest pojawienie się czterech, pochodzą-

cych z Ameryki Północnej, gatunków z rodzaju Epitrix: 

· Epitrix cucumeris (Harris) · E. similaris (Gentner)

· E. subcrinita (Lec.) · E. tuberis (Gentner)

Wygląd
Owady dorosłe są drobnymi chrząszczami o długości nie 

większej niż 2 mm i owalnym zarysie ciała, barwy czarnej lub 

brązowej. Przedplecze i pokrywy grubo punktowane. Na 

pokrywach punkty ułożone są w rządki. Pokrywy dodatkowo 

pokryte rzadkimi, jasnymi i najczęściej odstającymi włoska-

mi. Czułki oraz nogi jaśniejsze od reszty ciała, jedynie uda 

trzeciej pary nóg ciemne. Nogi trzeciej pary skoczne o mocno 

nabrzmiałych udach, znacznie różniących się od ud pierwszej 

i drugiej pary.

Larwy są białe lub żółtawe o wydłużonym kształcie ciała 

z dobrze zaznaczoną głową barwy brązowej. Długość larw 

może wynosić do 12 mm.

Biologia
E. cucumeris w obrębie naturalnego zasięgu występowania 

rozwija tylko jedno pokolenie w roku. Zimują dorosłe 

chrząszcze w ziemi. Chrząszcze E. cucumeris nie latają. Po 

odbyciu żeru uzupełniającego przystępują do składania jaj. 

Jaja umieszczane są w glebie blisko roślin żywicielskich. 

Okres składania jaj może trwać od 35 do 55 dni. Co najmniej 

po 3 dniach, a najpóźniej 2 tygodniach, z jaj wylęgają cię 

larwy, które żerują na korzeniach roślin przez okres 2–4 tygo-

dni. Przepoczwarczenie ma miejsce w kolebce poczwarkowej 

w ziemi. Stadium poczwarki trwa 7–10 dni. Pod koniec lata 

dorosłe chrząszcze opuszczają ziemię i przenoszą się na rośli-

ny, gdzie żerują do późnej jesieni. Zimują w glebie lub pod 

resztkami roślin.

E. tuberis oraz E. subcrinita mają dwie generacje w granicach 

naturalnego zasięgu występowania. Chrząszcze pierwszego 

pokolenia pojawiają się na początku lipca i żyją do początku 

września. Drugie pokolenie pojawia się na początku sierpnia 

i występuje aż do listopada. Chrząszcze tych gatunków chęt-

Wykrycie obcych gatunków włochatek 
na podstawie uszkodzeń 
Chrząszcze mogą żerować na wszystkich, nadziemnych 

częściach roślin ziemniaka. Najchętniej wybierają liście poło-

żone w górnych partiach roślin, rzadziej te z dolnych ich części. 

Chrząszcze spotkać można najczęściej na górnej stronie 

blaszek liściowych. Obrazem żerowania są eliptyczne otwory 

w liściach o rozmiarach 1 x 1,5 mm, rzadziej większych. 

Larwy wszystkich, potencjalnie mogących się pojawić w 

Polsce gatunków pchełek z rodzaju Epitrix żywią się częściami 

podziemnymi roślin. Niektóre wykazują preferencje do 

konkretnych organów rośliny, np. E. cucumeris, zasiedlają 

częściej korzenie ziemniaka aniżeli bulwy i żyją w glebie przy-

legającej do korzeni, rzadziej mogą wgryźć się do wnętrza 

bulw. Natomiast larwy E. tuberis preferują bulwy ziemniaka. 

Żerując, drążą tunele pod powierzchnią jak też wgryzają się na 

głębokość do 1,5 cm w głąb bulw. Chodniki przy powierzchni 

powodują pęknięcia skórki, tworząc charakterystyczny obraz 

żerowania. Chodniki wewnątrz bulw są wypełnione brązowy-

mi ekskrementami larw. Larwy E. similaris i E. subcrinita mogą 

żerować zarówno na korzeniach, jak i na bulwach ziemniaka.

Szkodliwość i zasiedlane rośliny
Tro�cznie wszystkie pchełki z rodzaju Epitrix związane są z 

roślinami z rodziny psiankowatych (Solanaceae). Gatunki 

naturalnie występujące w Polsce preferują dzikie rośliny 

psiankowate takie jak: pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-

donna L.), lulek czarny (Hyoscyamus niger L.), kolcowój 

szkarłatny (Lycium barbarum L.), psianka czarna (Solanum 

americanum Mill.) i inne. Natomiast gatunki obce, których 

pojawienie się w Polsce wydaje się prawdopodobne, prefe-

rują do rozwoju gatunki uprawne takie, jak: ziemniak, tytoń 

czy pomidor i rzadziej występują na roślinach dzikich, przez 

co są potencjalnym zagrożeniem dla plantacji tych roślin w 

kraju.

Pchełki uszkadzają praktycznie wszystkie części roślin 

ziemniaka, przez co wpływają na obniżenie plonu (zmniej-

szenie powierzchni aparatu asymilacyjnego oraz masy 

korzeni), jak też obniżają jego jakość (uszkodzenia bulw). 

E. cucumeris może powodować straty w plonie rzędu 20%.

Larwy E. tuberis uszkadzające bulwy ziemniaka mogą 

spowodować dyskwali�kację warzywa dla handlu, już przy 

zagęszczeniu 2–3 larwy na jedną bulwę.

Pchełki występujące na ziemniaku mogą sprzyjać pojawia-

niu się i rozwojowi jego patogenów takich, jak: Verticillium 

dahliae, Fusarium coeruleum czy Thanatephorus cucumeris. 

Potwierdzono również zdolność przenoszenia wirusa APLV 

(Andean potato latent virus) przez chrząszcze z rodzaju 

Epitrix, jednak w ograniczonym zakresie.

W przypadku braku dostępu roślin psiankowatych (np. 

w wyniku zebrania plonów wczesnych odmian ziemniaka), 

chrząszcze mogą przenosić się na inne uprawy. Uszkadzają 

wówczas: kukurydzę, ogórki, fasolę, kapustę i inne rośliny 

uprawne, jak też różne chwasty.

nie latają i potra�ą przebyć znaczne odległości w poszukiwa-

niu swoich roślin żywicielskich. Pozostałe elementy biologii 

są podobne jak u E. cucumeris.

Biologia E. similaris nie została dostatecznie zbadana. W Portu-

galii gatunek ten rozwija 2 lub 3 pokolenia. Pozostałe elementy 

biologii są prawdopodobnie podobne jak u E. cucumeris.



E. pubescens (Fot. L. Borowiec)       Chrząszcz E. similaris (Fot. J.-F. Germain)

Chrząszcze E. cucumeris na młodej roślinie ziemniaka i obraz ich żerowania (Fot. W. Cranshaw)

Chrząszcze E. cucumeris na liściu ziemniaka i obraz ich żerowania (Fot. W. Cranshaw)

Liście ziemniaka uszkodzone w nieznacznym stopniu przez chrząszcze z rodzaju Epitrix (Fot. J.-F. Germain)



Bulwy ziemniaka w różnym stopniu uszkodzone przez larwy pchełek (Fot. J.-F. Germain)

Bulwy ziemniaka w różnym stopniu uszkodzone przez larwy pchełek (Fot. J.-F. Germain)

Bulwa ziemniaka z żerowiskiem oraz widoczną larwą pchełki (Fot. J.-F. Germain)

Bulwa ziemniaka uszkodzona przez larwy E. tuberis (Fot. W. Cranshaw)


