Klucz do identyfikacji gatunków nicieni z rodzaju APHELENCHOIDES
Fischer, 1894 występujących w Polsce i mających znaczenie gospodarcze
z uwzględnieniem nie występującego w Polsce A. besseyi Christie, 1942
Opracowanie:

dr Aneta Chałańska
Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice;
e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl

Klucz umożliwia identyfikację, najistotniejszych z gospodarczego punktu widzenia, gatunków z rodzaju
Aphelenchoides Fischer, 1894 występujących w Polsce. Przeznaczony jest do oznaczania samic. W odniesieniu
do wielu gatunków z tego rodzaju występujących w Polsce brak jest informacji świadczących o ich istotnym
znaczeniu jako szkodników roślin. W kluczu zostały one ujęte jako Aphelenchoides sp.

Wykaz gatunków Aphelenchoides Fischer, 1894 ujętych w kluczu
A. besseyi Christie, 1942
A. blastophthorus Franklin, 1952
A. composticola Franklin, 1957
A. fragariae (Ritzema Bos, 1890) Christie, 1932
A. ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner & Buhrer, 1932
A. subtenuis (Cobb, 1926) Steiner & Buhrer, 1932

Klucz*
1. Koniec ogona bez mucro (Fot. 1) ........................................................... Aphelenchoides sp.
–. Koniec ogona z mucro prostym lub złożonym (Fot. 2)........................................................ 2
2. Koniec ogona ze złożonym (gwiaździstym) mucro (Fot. 3) ................................................. 3
–. Koniec ogona z prostym mucro (Fot. 4) ............................................................................. 7
3. Sztylet bez guzków ............................................................................... Aphelenchoides sp.
–. Sztylet z guzkami (Fot. 5) ................................................................................................. 4
4. Pole boczne z 4 liniami ..................................................................................................... 5
–. Pole boczne z mniejszą liczbą linii ........................................................ Aphelenchoides sp.
5. Długość woreczka zapochwowego jest równa 2–3 szerokościom ciała na poziomie wulwy
(Fot. 6, 7) i jest krótsza niż 1/3 odległości od wulwy do odbytu ......................................... 6
–. Długość woreczka zapochwowego wynosi więcej niż 7 szerokości ciała na poziomie wulwy
(Fot. 8) i więcej niż 1/2 odległości od wulwy do odbytu ................................ A. ritzemabosi
6. Otwór wydalniczy położony znacznie poniżej obrączki nerwowej, a<32 .... Aphelenchoides sp.
–. Otwór wydalniczy położony na wysokości lub powyżej obrączki nerwowej, a>32 .... A. besseyi
7. Długość ciała mniejsza niż 0,43 mm ...................................................... Aphelenchoides sp.
–. Długość ciała nie mniejsza niż 0,43 mm ............................................................................ 8
8. Woreczek zapochwowy krótszy niż 50% odległości od wulwy do odbytu ... Aphelenchoides sp.
–. Woreczek zapochwowy dłuższy niż 50% odległości od wulwy do odbytu ............................ 9
9. Pole boczne z 3 liniami ................................................................................................... 10
–. Pole boczne z 2 liniami ................................................................................................... 12
10. Długość ciała poniżej 0,8 mm ..................................................................... A. composticola
–. Długość ciała powyżej 0,8 mm ........................................................................................ 11
11. Długość sztyletu 11–12 µm .............................................................................. A. subtenuis
–. Długość sztyletu 16–18 µm ..................................................................... A. blastophthorus
12. Długość sztyletu 10–11 µm, ogon prosty........................................................... A. fragariae
–. Długość sztyletu powyżej 12 µm, ogon mniej lub bardziej zagięty .......... Aphelenchoides sp.

* Klucz został opracowany na podstawie materiałów literaturowych oraz własnych wyników badań.
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Ilustracje do klucza
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Fot. 1–4. Koniec ogona bez mucro – A. limberi (1); koniec ogona z mucro – A. arcticus (2); koniec ogona ze złożonym
(gwiaździstym) mucro – A. besseyi (3); koniec ogona z prostym mucro – A. parietinus (4). Fot. Aneta Chałańska
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Ilustracje do klucza
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Fot. 5–8. Sztylet z guzkami – A. ritzemabosi (5); woreczek zapochwowy równy 2–3 szerokościom ciała na poziomie wulwy
– A. cyrtus (6), A. beseyi (7); woreczek zapochwowy dłuższy niż 7 szerokości ciała na poziomie wulwy – A. ritzemabosi (8).
Fot. Aneta Chałańska
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Dane tabelaryczne

Tabela 1. Cechy morfometryczne samic z rodzaju Aphelenchoides powodujących straty gospodarcze w rolnictwie
Stosunek długości
woreczka zapachowego
w stosunku do
względem
szerokości ciała na
odległości
wysokości wulwy wulwa-odbyt (%)

Długość (µm)
Gatunek

a
ciała

A. besseyi
A. blastophthorus
A. composticola
A. fragariae
A. ritzemabosi
A. subtenuis

b

c

c’

sztyletu

580–800 10–12
700–900 15.7–18.0
450–610 10–11
450–800 10–11
770–1200 11–12
860–1150 11–12

32–50 10.0–11.2 16–21
32–45
9–12
16–22
30–42
8–10
11–17
45–70
8–15
12–20
40–54
10–13
18–24
45–60
12–17
24–28

3–5
4–5
3.0–3.5
3.5–5.0
4–5
3

2–3
3–5
>2
ok. 8
>5
6–7

30–35
50
50–75
>50
>50
50

Tabela 2. Cechy morfologiczne samic z rodzaju Aphelenchoides powodujących straty gospodarcze w rolnictwie

Gatunek
A. besseyi

Głowa
wyraźnie odcięta od reszty
ciała, nieco szersza niż
ciało u jej podstawy

Guzki
sztyletu
małe

A. blastophthorus delikatnie odcięta od reszty
duże
ciała, szersza niż ciało
i wyraźne
u jej podstawy
A. composticola

A. fragariae

Otwór wydalniczy

Liczba linii
bocznych

Ogon

Typ mucro

na wysokości lub
nieco powyżej
obrączki nerwowej

4

lekko wygięty,
stożkowaty

gwiaździste
(3–4 ramiona)

poniżej obrączki
nerwowej

3

prosty, regularnie
stożkowaty

pojedyncze

3

prosty,
zwężający się,
tępo zakończony

pojedyncze, nieco
przesunięte względem
osi symetrii końca
ogona

delikatnie odcięta od reszty małe, ale
na wysokości
ciała, szersza niż ciało
wyraźne obrączki nerwowej
u jej podstawy
odcięta od reszty ciała,
nieznacznie szersza niż
ciało u jej podstawy

małe, ale
wyraźne

na wysokości lub
tuż za obrączką
nerwową

2

wydłużony,
stożkowaty

pojedyncze, wyraźnie
odcięte od końca
ogona

A. ritzemabosi

wyraźnie odcięta od reszty
ciała, nieco szersza niż
ciało u jej podstawy

małe, ale
wyraźne

tuż za obrączką
nerwową

4

prawie prosty,
stożkowaty

gwiaździste
(2–3 ramiona)

A. subtenuis

wyraźnie odcięta od reszty
ciała

małe, ale
wyraźne

powyżej obrączki
nerwowej

3

prosty, o ściętym
i nieco
zaokrąglonym
końcu

pojedyncze,
przesunięte na jedną
stronę względem osi
symetrii końca ogona
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