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Owady (Insecta: Lepidoptera, Diptera) uszkadzające owoce róży
pomarszczonej, Rosa rugosa (THUNB.)

Insects (Insecta: Lepidoptera, Diptera) damaging fruits of Rosa rugosa (THUNB.)
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ABSTRACT: The degree of damage to Rosa rugosa (THUNB.) fruits by larvae of Aspila
tenebrosana DUP. and Rhagoletis alternata (FALL.) in the city area of Lublin was investi-
gated.
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Owoce szupinkowe róży pomarszczonej stanowią surowiec dla przemysłu
zielarskiego i farmaceutycznego. Są one bogatym źródłem witamin, posiada-
ją też walory smakowe, dzięki czemu nadają się na przetwory. Przeznaczone
do przetwórstwa owoce powinny być wolne od uszkodzeń i od organizmów
powodujących te uszkodzenia. Tymczasem w Polsce brak plantacji róż pro-
wadzonych w celu produkcji surowca dla przemysłu , brak też informacji na
temat owadów  uszkadzających owoce tej róży. Nieliczne doniesienia pocho-
dzą z Litwy i Ukrainy, gdzie takie plantacje istnieją.

Specyficznymi szkodnikami, których larwy żerują w owocach dzikiej róży
(Rosa canina L.) i róży pomarszczonej (R. rugosa THUNB.) są: Rhagoletis al-
ternata (FALL.) (Diptera, Tephritidae) i Aspila tenebrosana DUP. [=Cydia te-
nebrosana (DUP.), =Grapholita roseticolana ZETT.] (Lepidoptera, Tortrici-
dae).

Na Litwie larwy Rh. alternata uszkadzaja 94 – 98 % szupinek, a zawartość
witamin w zniszczonych owocach jest o 30 – 40 % niższa, niż w zdrowych
(RILIKENE, SEMJANOV, 1981; SLAUTA 1984). Na Ukrainie opanowuje ona
corocznie 18 – 48 % owoców róży (ISAJČEV i in., 1989). Według RICHTER’a
(1970) larwy Rh. alternata mogą żerować również w owocach wiciokrzewu
(Lonicera sp.). Lot muchówek rozpoczyna się na początku kwitnienia dzikiej
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róży i trwa około miesiąca. Muchówki rozpoczynają składanie jaj do mięki-
szu owoców po upływie 7–9 dni od wylotu. Larwy opuszczają dojrzałe szu-
pinki od drugiej połowy sierpnia do początku września; wchodzą do gleby
gdzie przepoczwarczają się na głębokości ok. 5 cm, pod krzewami, na któ-
rych żerowały (ISAJČEV i in., 1989; SLAUTA, 1984)

Informacje o szkodliwości A. tenebrosana również pochodzą z Litwy
i Ukrainy, gdzie zwójka ta jest zaliczana do najgroźniejszych szkodników róż
(KUDINA, MISJURENKO, 1987). W północnych i północno-zachodnich rejo-
nach Litwy uszkadzała ona 3,2 – 18 % owoców. Dorosłe gąsienice zimują w
kokonach, w resztkach roślinnych pod krzewami. Na Litwie lot motyli obser-
wowano w czerwcu, równocześnie z wylotami nasionnic. Pierwsze jaja zau-
ważono 5–8 dnia od początku wylotów.  Jaja były składane na powierzchni
owoców i działkach kielicha. Rozwój embrionalny trwał 10 do 15 dni. Wylę-
głe gąsienice wgryzały się do wnętrza owocu i żerowały w nim 43 do 50 dni,
silnie zanieczyszczając wnętrze odchodami. Wychodzenie gąsienic na zimo-
wanie obserwowano na początku września. Na Litwie zwójka była kilkakrot-
nie mniej liczna, niż nasionnica (SLAUTA, 1984). Opanowane przez nią owo-
ce przedwcześnie czerwienieją, a w zagłębieniu kielichowym widoczne są od-
chody. Szkodnik występuje w Europie (SORAUER, 1955).

W latach 1993–1995 prowadzono obserwacje nad występowaniem szko-
dników owoców róży pomarszczonej na terenach zieleni miejskiej Lublina,
gdzie róża ta jest często sadzona jako roślina ozdobna. W pierwszych dwóch
latach, kiedy zbierano w pełni dojrzałe owoce, wyhodowano z nich wyłącznie
muchówki Rh. alternata. Wyniki hodowli zostały opublikowane (WINIAR-
SKA, 1995). W 1995 roku w dniu 1 sierpnia zebrano 200 zarumienionych,
dojrzewających owocow R. rugosa, które umieszczono w klatce hodowlanej.
Na skórce owoców były widoczne zbrązowiałe ślady nakłuć, często po 2 do 3
na jednym owocu. Już od dnia zbioru do 18 VIII obserwowano wychodzenie
z owoców larw zwójki A. tenebrosana. W okresie tym owoce opuściło 26 gą-
sienic (Tab.). Budowały one białe kokony w zakamarkach tektury falistej,
umieszczonej w klatce hodowlanej i tam się przepoczwarczały. Wychodzenie
larw nasionnic obserwowano w okresie od 12 VIII do 2 IX 1995 roku. W tym
czasie owoce opuściło 85 larw. Opuszczały one owoce więdnące, a bobowki
tworzyly się na dnie klatki w ciągu ok. pół godziny po wyjściu larwy z owocu.
Ze względu na to, że w naturze przepoczwarczają się one w glebie, bobówki
wyjmowano i umieszczano w naczyniach z piaskiem. Poczwarki obu gatun-
ków owadów umieszczono w lodówce na okres trzech miesięcy (listopad
1995 – styczeń 1996). W kilka dni po wyjęciu ich z lodówki rozpoczęły się wy-
loty zarówno motyli, jak i muchówek.

Wnętrze owocu opuszczonego przez larwy zawierało resztki zbrunatnia-
łego miąższu, a liczne chodniki były wypełnione odchodami. Wyschnięte
owoce zniszczone przez szkodniki byly ciemniejsze niż zdrowe, ale w proce-



OWADY USZKADZAJĄCE OWOCE RÓŻY POMARSZCZONEJ                            107

sie szybkiego suszenia objaw ten może pozostać niezauważony, zwłaszcza
gdy zbierane są owoce już opuszczone przez owady. Stopień zniszczenia i za-
nieczyszczenia miąższu był tak znaczny, że owoce traciły wszelką wartość
jako surowiec dla przemysłu.

Aby do przetwórstwa nie trafiał surowiec bezwartościowy, owoce prze-
znaczone do produkcji leków i preparatów zielarskich powinny pochodzić z
chronionych plantacji. Tylko w warunkach takiej plantacji możliwe jest za-
stosowanie nieszkodliwych dla środowiska i konsumenta niechemicznych
metod zwalczania i kontrolowane stosowanie pestycydów.

W celu zniszczenia bobówek Rh. alternata, SLAUTA (1984) poleca spulch-
nianie gleby w międzyrzędziach przed kwitnieniem róż. Okres wylotu obu
gatunków jest zbliżony, zabieg ten prowadzi więc do zniszczenia części po-
czwarek obu gatunków. Metoda ta zmniejszała liczbę uszkodzonych owoców
o 33 do 47%, gdy zabieg spulchniania gleby był prowadzony systematycznie
corocznie. Ustalono również, że przy pierwszym zbiorze owoców wykona-
nym w okresie, gdy nie więcej niż 50% z nich osiąga dojrzałość, większość
larw obu gatunków trafia do zebranego plonu. Aby we właściwym czasie za-
stosować insektycydy przeciwko Rh. alternata można w pobliżu krzewów

Tab. Daty opuszczania owoców Rosa rugosa (THUNB.) przez larwy Aspila tenebrosana DUP.
i Rhagoletis alternata (FALL.) w 1995 roku oraz liczba larw opuszczających owoce.

Dates of leaving the fruits of Rosa rugosa (THUNB.) by larvae of Aspila tenebrosana DUP.
and Rhagoletis alternata (FALL.) in 1995, and the number of larvae leaving the fruits.

     Data (Date)     A. tenebrosana     Rh. alternata

         1 VIII                3
         6 VIII                1
         7 VIII                4
         8 VIII                6
       11 VIII                4
       12 VIII                3               2
       13 VIII                2
       14 VIII                2
       15 VIII               1
       16 VIII             20
       17 VIII               5
       18 VIII                1             17
       20 VIII             10
       21 VIII               7
       23 VIII             11
       25 VIII               2
       29 VIII               8
         2 IX               3
   Razem (Total)              26             85
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ustawić pułapki lepowe o żółtej barwie, z substancją przynęcającą muchów-
ki, w okresie gdy suma efektywnych temperatur na głębokości 5 cm w glebie
osiągnie 625°C (SLAUTA, 1984).

Opracowania wymaga problem zwalczania A. tenebrosana, której larwy
opuszczają owoce wcześniej, niż larwy nasionnic (Tab.). Można próbować
zwalczać motyle w okresie składania jaj, wykorzystując zjawisko reagowania
ich na feromony płciowe innych zwójek (KUDINA, MISJURENKO, 1987).
W celu zmniejszenia liczebności populacji tego gatunku skuteczne mogłoby
być zbieranie i niszczenie przedwcześnie dojrzewajacych owoców róż z wi-
docznymi w zagłębieniu kielichowym odchodami larw.

Panu Magistrowi Krzysztofowi PAŁCE z Muzeum Zoologicznego UMCS
dziękuję za oznaczenie zwójek.

SUMMARY

Observations on insects causing injuries to the fruits of Rosa rugosa (THUNB.) were con-
ducted in the city area of Lublin in 1993 – 1995. Larvae of Aspila tenebrosana DUP. (Lep.,
Tortricidae) and Rhagoletis alternata (FALL.) (Dipt., Tephritidae) were found to feed in the
fruits. The injuries decreased the quality of fruits regarding their value as raw materials for
drug and food industries. Larvae of A. tenebrosana left the fruits earlier (1st decade of Au-
gust) than larvae of R. alternata (2nd decade of August).

PIŚMIENNICTWO

ISAJČEV S. V., NOSYREV V. I., BUŠKOVSKAJA L. M., 1989: Protiv vreditelej šipovnika. Zašč.
Rast., nr 6: 42-43.

KUDINA  Z. D. , MISJURENKO I. P., 1987: Privlekaemost' feromona vostočnoj plodožorki
dla listovertok . Zašč. Rast., nr 4: 51.

RICHTER V. A., 1970: Tephritidae (Trypetidae) – Pestrokrilki. [W:] Opredelitel nasekomych
evropejskoj časti SSSR v piati tomach, 2 Dvukrylye, blochi (red. BIEJ-BIENKO)]. Izd. Na-
uka, Leningrad: 132-172.

RILIŠKENE M. A., SEMJANOV V. P., 1981: Novejše dostiženija selskochozjajstvennoj entomo-
logii (po materjalam sjezda VEO, Vilnjus, 9–13 Oktjabrja 1979 g.): 140-144.

SLAUTA V., 1984: Vrediteli plodov šipovnika. Zašč. Rast., nr 6: 45.

SORAUER P. (red.), 1955: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 4, 1, Lepidoptera, Trichoptera.
Paul Parey, Berlin u. Hamburg. 518 ss.

WINIARSKA W., 1995: Nasionnica Rhagoletis alternata FALL. jako szkodnik owoców szupin-
kowych róży pomarszczonej. Ochr. Rośl., nr 7: 4.


