Wykaz gatunków nicieni pasożytów roślin znalezionych w latach 2010-2014 w Pols
(województwo pomorskie i zachodniopomorskie) prowadzonych w ramach projektu: "O
metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. nr. WND-PO

Longidoridae
Longidorus balticus

Brzeski, Peneva et Brown, 2000

Longidorus elongatus

(De Man, 1876)

Longidorus leptocephalus

Hooper, 1961

Longidorus sp.
Xiphinematidae
Xiphinema brevicolle

Lordello et Da Costa, 1961

Xiphinema diversicaudatum

(Micoletzky, 1927)

Xiphinema vuittenezi

Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964

Xiphinema sp.
Trichodoridae

Paratrichodorus pachydermus

(Seinhorst, 1954)

Paratrichodorus teres

(Hooper, 1962)

Paratrichodorus sp.
Trichodorus cylindricus

Hooper, 1962

Trichodorus primitivus

(De Man, 1880)

Trichodorus similis

Seinhorst, 1963

Trichodorus sparsus

Szczygieł, 1968

Trichodorus viruliferus
Trichodorus sp.

Hooper, 1963

Aphelenchidae

Aphelenchus avenae

Bastian, 1865

Aphelenchoididae
Aphelenchoides arcticus

Sanwal, 1965

Aphelenchoides asterocaudatus

Das, 1960

Aphelenchoides blastophthorus

Franklin, 1952

Aphelenchoides breviuteralis

Eroshenko, 1968

Aphelenchoides emiliae

Romaniko, 1966

Aphelenchoides helophilus

(De Man, 1880)

Aphelenchoides macronucleatus

Baranovskaya, 1963

Aphelenchoides nonveilleri

Andrássy, 1959

Aphelenchoides parietinus

(Bastian, 1865)

Aphelenchoides pusillus

(Thorne, 1929)

Aphelenchoides richardsoni

Grewal, Siddiqi et Atkey, 1992

Aphelenchoides ritzemabosi

(Schwartz, 1911)

Aphelenchoides sacchari

Hooper, 1958

Aphelenchoides saprophilus

Franklin, 1957

Aphelenchoides sp.
Laimaphelenchus penardi

(Steiner, 1914)
Paraphelenchidae

Paraphelenchus pseudoparietinus

Micoletzky, 1922
Parasitaphelenchidae

Bursaphelenchus crenati

Rühm, 1956

Bursaphelenchus eremus

Rühm, 1956

Bursaphelenchus eucarpus

Rühm, 1956

Bursaphelenchus fagi

Tomalak et Filipiak, 2014

Bursaphelenchus fraudulentus

Rühm, 1956

Bursaphelenchus leoni

Baujard, 1980

Bursaphelenchus mucronatus

Mamiya et Enda, 1979

Bursaphelenchus piniperdae

Fuchs, 1937

Bursaphelenchus pinophilus

Brzeski et Baujard, 1997

Bursaphelenchus poligraphi

Fuchs, 1937

Bursaphelenchus ratzeburgii

Rühm, 1956

Bursaphelenchus tiliae

Tomalak et Malewski, 2014

Bursaphelenchus xerokarterus

Rühm, 1956
Criconematidae

Criconema annuliferum

(De Man, 1921)

Criconema demani

Micoletzky, 1925

Criconema princeps

(Andrássy, 1962)

Criconema sp.
Criconema sphagni

Micoletzky, 1925

Criconemoides informis

(Micoletzky, 1922)

Criconemoides sp.
Crossonema aquitanense

(Fies, 1968)

Crossonema menzeli

(Stefański, 1924)

Mesocriconema curvatum

(Raski, 1952)

Mesocriconema dherdei

(De Grisse, 1967)

Mesocriconema pseudosolivagum

(De Grisse, 1964)

Mesocriconema rotundicaudatum

(De Grisse, 1964)

Mesocriconema rusticum

(Micoletzky, 1915)

Mesocriconema solivagum

(Andrássy, 1962)

Mesocriconema xenoplax

(Raski, 1952)

Mesocriconema sp.
Ogma cobbi

(Micoletzky, 1925)

Ogma murrayi

Southern, 1914

Ogma octangulare

(Cobb, 1914)

Xenocriconemella macrodora

De Grisse et Loof, 1985
Hemicycliophoridae

Hemicycliophora thienemanni

(Schneider, 1925)
Paratylenchidae

Paratylenchus bukowinensis

Micoletzky, 1922

Paratylenchus elachistus

Steiner, 1949

Paratylenchus microdorus

Andrássy, 1959

Paratylenchus nanus
Paratylenchus neoamblycephalus

Cobb, 1923
Geraert, 1965

Paratylenchus projectus

Jenkins, 1956

Paratylenchus similis

Khan, Prasad et Mathur, 1967

Paratylenchus sp.

Telotylenchidae
Amplimerlinius globigerus

Siddiqi, 1979

Bitylenchus dubius

(Bütschli, 1873)

Geocenamus tenuidens

Thorne et Malek, 1968

Merlinius alboraniensis

(Tobar Jimenéz, 1970)

Merlinius brevidens

(Allen, 1955)

Merlinius micordorus

(Geraert, 1966)

Merlinius nanus

(Allen, 1955)

Merlinius nothus

(Allen, 1955)

Nagelus leptus

(Allen, 1955)

Nagelus obscurus

(Allen, 1955)

Neodolichorhynchus judithe

(Andrássy, 1962)

Sauertylenchus maximus

(Allen, 1955)

Scutylenchus lenorus

(Brown, 1956)

Scutylenchus quadrifer

(Andrássy, 1954)

Scutylenchus tartuensis

(Krall, 1959)

Scutylenchus tessellatus

(Goodey, 1952)
Heteroderidae

Heterodera avenae

Wollenweber, 1924

Heterodera goettingiana

Liebscher, 1892

Heterodera schachtii

Schmidt, 1871

Heterodera sp.
Hoplolaimidae
Helicotylenchus canadensis

Waseem, 1961

Helicotylenchus cephalatus

Brzeski, 1998

Helicotylenchus digonicus

Perry, 1959

Helicotylenchus exallus

Sher, 1966

Helicotylenchus pseudorobustus

(Steiner, 1914)

Helicotylenchus varicaudatus

Yuen, 1964

Helicotylenchus vulgaris

Yuen, 1964

Rotylenchus buxophilus

Golden, 1956

Rotylenchus capitatus

Eroshenko, 1981

Rotylenchus goodeyi

Loof et Oostenbrink, 1958

Rotylenchus pumilus

(Perry, 1959)

Rotylenchus robustus

(De Man, 1876)

Rotylenchus sp.
Pratylenchidae
Pratylenchoides sp.
Pratylenchus crenatus

Loof, 1960

Pratylenchus fallax

Seinhorst, 1968

Pratylenchus flakkensis

Seinhorst, 1968

Pratylenchus neglectus

Pratylenchus pratensis
Anguinidae
Ditylenchus equalis

Heyns, 1964

Ditylenchus longimatricalis

(Kazachenko, 1975)

Ditylenchus sp.
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piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, wierzba
klon cukrowy, dąb, wierzba
bylica polna
wierzba, topola biała, brzoza, dąb czerwony

grusza
trawa, rzepak, tulipan, wierzba, jabłoń, orzech, buk zwyczajny
araukaria, świerk, żywotnik
wierzba

wydmuchrzyca piaskowa, bobik, facelia, ziemniak, żyto, truskawka,
buk zwyczajny, czereśnia ptasia, głóg, jabłoń, śliwa, klon cukrowy,
klon zwyczajny, magnolia gwiaździsta, malina, parocja perska, sosna
zwyczajna, topola biała, wierzba
rzepak, klon
grusza
orzech włoski
trawa, truskawka, ziemniak, buk zwyczajny, czereśnia ptasia, grusza,
jabłoń, kasztanowiec zwyczajny, klon cukrowy, lipa, orzech,
porzeczka, agrest, rzepak, śliwa, wierzba, żywotnik
klon
wydmuchrzyca piaskowa
rzepak
bobik

mech, pszenica, trawa, turzyca, pokrzywa, szczaw, babka zwyczajna,
tulipan, niezapominajka, szczwół plamisty, jaskier, mniszek lekarski,
koniczyna biała, truskawka, bobik, rzepak, ziemniak, borówka
wysoka, jagoda kamczacka, malina, porzeczka, morela, brzoskwinia,
czereśnia ptasia, grusza, jabłoń, orzech włoski, kasztanowiec
zwyczajny, lipa, brzoza omszona, śliwa, żywotnik zachodni

grusza, maruna
tulipan, maruna
tulipan, róża dzika
tulipan
truskawka
truskawka
skrzyp, koniczyna biała, mniszek lekarski, truskawka, róża dzika,
grusza, sosna zwyczajna
sosna
mech, skrzyp, żyto, babka zwyczajna, bobik, tulipan, truskawka, róża
dzika, brzoskwinia, jabłoń, sosna
borówka wysoka, brzoskwinia
turzyca
tulipan
skrzyp
bobik, brzoskwinia, brzoza
turzyca, wydmuchrzyca piaskowa, trawa, tulipan, bobik, koniczyna
biała, stokrotka, truskawka, rzepak, piwonia, róża dzika, grusza,
jabłoń, buk zwyczajny, sosna
bylica polna

mech, pszenica, rzepak, brzoskwinia, maruna, róża dzika, jabłoń,
żywotnik

jesion - żerowiska Hylesinus crenatus
dąb - żerowiska Scolytus intricatus
czeremcha - żerowiska Scolytus mali, S. rugulosus
buk- żerowiska Taphrorychus bicolor
dąb - żerowiska Scolytus intricatus, Leiopus nebulosus
modrzew - żerowiska Cryphalus intermedius, Ips cembrae

dąb - żerowiska Monochamus galloprovincialis , Hylurgops palliatus
sosna - żerowiska Tomicus piniperda, Pissodes pini, dąb - żerowiska
Tomicus iniperda, T. minor, Hylurgops palliatus
sosna - żerowiska Tomicus piniperda , Pissodes notatus , P. pini ,
Pityogenes bidentatus
świerk - żerowiska Polygraphus poligraphus
brzoza - żerowiska Scolytus ratzeburgii
lipa - żerowiska Ernoporus tiliae
wiąz - żerowiska S. multistriatus, S. pygmaeus

trawa, stokrotka, bukszpan, forsycja, bez czarny, lilak amurski,
czereśnia ptasia, magnolia drzewiasta, magnolia gwiaździsta, jarząb,
szczwół plamisty, porzeczka, wiśnia, jabłoń, śliwa, orzech włoski,
brzoza, buk zwyczajny, dąb, jesion, kasztanowiec, klon, lipa, topola
biała, wiąz, wierzba, żywotnik olbrzymi, modrzew, sosna, świerk biały
rdestnica
brzoza omszona, buk zwyczajny, lipa, wierzba
magnolia gwiaździsta, jabłoń, wierzba
mech, torfowiec, trawa, borówka, żurawina, pokrzywa, parocja
perska, jabłoń, jałowiec, topola biała
rdestnica, trawa, żyto, bukszpan, kosaciec żółty, pokrzywa, magnolia
drzewiasta, różanecznik, porzeczka, jabłoń, śliwa wiśniowa, śliwa,
orzech włoski, jarząb, buk zwyczajny, klon, lipa, wierzba, żywotnik,
modrzew
stokrotka, żywotnik olbrzymi
mech, żurawina, borówka, wrzos zwyczajny, buk zwyczajny
bukszpan, głóg, kasztanowiec zwyczajny, sosna
trawa, żyto, truskawka, tulipanowiec amerykański, wierzba, dąb
trawa, bukszpan, truskawka, bez czarny, tulipanowiec amerykański,
ligustr pospolity, jabłoń, śliwa wiśniowa, śliwa, wiśnia, buk zwyczajny,
wiąz, cyprysik groszkowy
trawa, truskawka, magnolia drzewiasta, wierzba
trawa, truskawka, śliwa wiśniowa, lipa
trawa, jaskier, czereśnia ptasia, brzoskwinia, orzech ajlantolistny, lipa,
sosna zwyczajna
trawa, buk zwyczajny
rdestnica, trawa, borówka, bukszpan, wrzos zwyczajny, forsycja, bez
czarny, głóg, magnolia drzewiasta, czereśnia ptasia, grusza, jabłoń,
śliwa, wiśnia, orzech, orzech ajlantolistnywierzba, brzoza, buk
zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb, jesion, kasztanowiec, klon, lipa,
wiąz, parocja perska, żywotnik olbrzymi, sosna, świerk

rdestnica, mech, trawa, melisa lekarska, truskawka, bez czarny,
orzech włoski, buk zwyczajny, lipa, jodła
rdestnica, mech, bukszpan, głóg
topola
brzoza
parocja perska, śliwa, dąb

bukszpan, pokrzywa, śliwa

turzyca, trawa, żyto, koniczyna, jaskier, babka lancetowata, forsycja,
bez czarny, porzeczka, jabłoń, czereśnia ptasia, klon, świerk
bez czarny, orzech włoski, brzoza
trawa, bukszpan, wierzba wiciowa
bukszpan, piwonia, lipa
trawa, forsycja
piwonia, truskawka, brzoza, żywotnik olbrzymi, świerk
pszenica, wierzba, świerk
ziemniak, rabarbar zwyczajny, malina, bez czarny, magnolia
drzewiasta, czereśnia ptasia, śliwa, brzoza, dąb, kasztan, klon, lipa

szczawik, jaskier
sit rozpierzchły, pszenica, żyto, ziemniak, truskawka, jaskier,
kosaciec żółty, rzepak, brzoskwinia, głóg, czereśnia ptasia, malina,
morela, grusza, śliwa, brzoza brodawkowata, brzoza, lipa, żywokost
lekarski
facelia
rzepak
pszenica, borówka wysoka, rzepak, porzeczka, czereśnia ptasia
borówka wysoka, bukszpan, facelia, mniszek lekarski, czereśnia
ptasia, jabłoń
rzepak, ziemniak
pszenica, żyto, ziemniak, szczaw, mniszek lekarski, pięciornik
wiosenny, rozchodnik, morela
szczaw, głóg
pszenica
jałowiec
trawa, malina, lipa

rzepak, grusza, śliwa, dąb
szczawik, szczaw, mniszek lekarski
malina, brzoskwinia, czereśnia ptasia, jabłoń, śliwa, klon
jabłoń

rzepak
żyto
stokrotka, róża pomarszczona
sit rozpierzchły, trawa, szczaw, mniszek lekarski, śliwa, brzoza,
kasztanowiec, wierzba wiciowa

bagno, tulipan, bukszpan zwyczajny, jagoda kamczacka
bylica polna
pszenica, borówka wysoka, koniczyna biała, porzeczka, morela,
czereśnia ptasia, grusza, jabłoń, śliwa
grusza, lipa
mech, turzyca, sit rozpierzchły, trawa, wydmuchrzyca piaskowa,
jęczmień, mniszek lekarski, szczaw, bylica polna, cykoria podróżnik,
jaskier, kosaciec żółty, merzyk groblowy, niezapominajka, pokrzywa,
trzęślica modra, brzoza, wierzba, olcha czarna
trawa, pszenica, szczawik, niezapominajka, koniczyna biała, mniszek
lekarski, jagoda kamczacka, porzeczka, grusza, klon, jesion
tulipan, brzoskwinia, grusza
trawa, porzeczka
cykoria podróżnik
trawa, perz, żyto, pszenżyto, koniczyna, krwawnik, śliwa, cis pospolity
jaskier
mech, sit, trawa, pszenżyto, gryka, szczaw, szczawik, pokrzywa,
łopian, mniszek lekarski, cykoria podróżnik, jaskier, krwawnik, trybula
leśna, jabłoń, grusza, brzoza, olcha czarna, dąb, lipa
ligustr pospolity

ligustr pospolity, orzech włoski
perz, facelia, krwawnik, ziemniak, malina, leszczyna pospolita, klon
pszenica, szczwół plamisty
pszenica

żyto, fiołek trójbarwny, melisa lekarska, borówka wysoka, rabarbar
zwyczajny, rzepak, ziemniak, jabłoń, leszczyna pospolita, lipa
śliwa

żyto, rzepak, maruna
brzoza
jęczmień, jabłoń

