
Uszkodzenia roślin powodowane  
przez szkodniki z gryzącym aparatem gębowym

Szkodniki z elementami gryzącymi w budowie aparatu 
gębowego to głównie chrząszcze, gąsienice motyli, larwy 
błonkówek i muchówek, owady prostoskrzydłe. Ich szko-
dliwość wynika nie tylko z powodowania ubytku tkanek 
roślin. Przez wygryzione rany do rośliny wnikają patoge-
ny i szkodniki wtórne, roślina traci wodę, a uzyskiwany 
surowiec jest niepełnowartościowy i zanieczyszczony 
odchodami. Uszkodzenia takie mogą dotyczyć praktycz-
nie wszystkich organów rośliny. Poniżej podano przykła-
dy owadów żerujących na liściach, łodygach, korzeniach, 
kwiatach i nasionach roślin uprawnych.

Liście
Liście są delikatne, łatwo dostępne i występują praktycz-
nie przez cały okres wegetacji, dlatego wiele szkodników 
żeruje właśnie na nich. Czasem kształt obserwowanych 
na liściach wygryzień jest charakterystyczny dla grupy 
owadów, na przykład półokrągły (tzw. zatoczkowaty)  
w przypadku oprzędzików czy liniowy u skrzypionek. 
Jednak najczęściej uszkodzenia są nieregularne, mogą 
też obejmować różną powierzchnię. W przypadku maso-
wego wystąpienia szkodników może dochodzić do goło-
żerów, kiedy praktycznie wszystkie liście są zjedzone. Je-
żeli uszkodzone zostaną rośliny w początkowych fazach 
rozwojowych, mogą wypadać. Tak dzieje się na przykład 
w zasiewach rzepaku zaatakowanych przez pchełki. Co 
prawda pojedyncze wygryzienia są małe, ale, jeśli pokry-
wają dużą powierzchnię liścieni, roślinki usychają. Rów-
nież szarek komośnik, od kilku lat występujący masowo 
w niektórych rejonach Polski, zjadając rośliny buraka cu-
krowego już w fazie liścieni, zupełnie niszczy zasiewy.
Specyficzną formą żerowania na liściach jest tzw. mino-
wanie. Dochodzi do niego, gdy owady, np. larwy mu-
chówek albo młode gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, 
wygryzają tunele lub komory wewnątrz liścia, między 
skórką dolną i górną. Uszkodzenia takie, widziane z ze-
wnątrz, mają jaśniejszy kolor niż pozostała część liścia. 
Jeśli są wypełnione odchodami żerującej larwy, mogą 
odznaczać się ciemniejszą barwą.

Łodygi
Ze względu na swoją funkcję łodygi mają duży udział 
tkanek wzmacniających, a to utrudnia dostęp owadom. 
Szkodniki żerują zazwyczaj wewnątrz łodyg, a o ich obec-
ności świadczą objawy pośrednie. Przykładem może być 
chowacz brukwiaczek. Jego larwy żerują w łodygach 
między innymi rzepaku. Powoduje to deformację rośliny, 
wyginanie się łodyg, a w razie silnego uwilgotnienia na-
wet ich pękanie. Żerowanie larw ździeblarzy na zbożach 
objawia się zasychaniem kłosów. W łodygach kukurydzy 
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często żerują gąsienice omacnicy prosowianki. Ich obecność moż-
na poznać po odchodach, które wydobywają się z wygryzionych na 
zewnątrz dziurek. Podstawę łodygi, na przykład u bobiku, grochu, 
ziemniaka czy tytoniu, mogą podgryzać larwy rolnic. Silne uszko-
dzenia tego typu powodują zamieranie całej rośliny. 

Korzenie
Do korzeni mają dostęp szkodniki glebowe, odżywiają się nimi m.in. 
larwy chrząszczy – pędraki i drutowce. Uszkodzenie systemu korze-
niowego upośledza pobieranie wody i składników pokarmowych, 
może objawiać się więdnięciem części nadziemnej. W przypadku 
uszkodzenia przez larwy stonki korzeni właściwych i podporowych 
kukurydzy, rośliny mogą wylegać. Chociaż zwykle nie zamierają, ich 
niewłaściwy pokrój bardzo utrudnia zbiór. W glebie żerują również 
larwy oprzędzików. Zjadają włośniki na korzeniach roślin motylko-
watych, ale największe szkody związane są z wygryzaniem przez nie 
brodawek korzeniowych.

Bulwy
Najczęściej uszkodzenia bulw ziemniaka powodowane są przez 
szkodniki żyjące w glebie – pędraki i drutowce, a także larwy rolnic 
wchodzące do gleby. Wygryzają one powierzchniowe rany, komory 
lub korytarze w miąższu bulwy. Takie ziemniaki gorzej się przecho-
wują, wymagają większych nakładów na przygotowanie do spo-
życia, mają mniejszą wartość handlową. W latach o bardzo dużej 
liczebności stonki ziemniaczanej bulwy mogą być uszkadzane rów-
nież przez chrząszcze tego szkodnika. 

Kwiaty
Najbardziej szkodliwe jest niszczenie słupków i pręcików, mniej-
sze znaczenie mają uszkodzenia pozostałych elementów kwiatu. 
Na kwiatach, między innymi rzepaku, żerują słodyszki. Najwięk-
sze szkody powodują chrząszcze przed otworzeniem się kwiatów. 
Chcąc się dostać do pyłku, wgryzają się do pąków, co wywołuje ich 
zasychanie i opadanie. W późniejszych fazach kwitnienia nie są już 
groźne, a nawet teoretycznie mogą zwiększać zapylenie rzepaku. 
Dorosłe osobniki stonki kukurydzianej mogą przegryzać słupki ku-
kurydzy, co prowadzi do spadku zaziarnienia kolb. Larwy paciorni-
cy pszeniczanki wyjadają pyłek i kwiatki zbóż, najczęściej pszenicy  
i jęczmienia. Pąki i kwiaty grochu mogą być silnie uszkadzane przez 
gąsienice pachówki strąkóweczki. Trzmiele w poszukiwaniu nekta-
ru wygryzają dziurki u podstawy kwiatów bobiku, ale nie ma to ra-
czej negatywnego wpływu na roślinę. 

Owoce i nasiona 
Nasiona są zasobne w składniki pokarmowe, jednak zwykle 
dobrze chronione i ukryte, więc trudniej dostępne dla szkod-
ników. Na młodych, miękkich ziarniakach kukurydzy żeru-
ją chrząszcze stonki kukurydzianej. Niedojrzałe ziarniaki zbóż 
mogą być wyjadane przez chrząszcze łokasia garbatka, jednak 
dużo bardziej szkodliwe są jego larwy żerujące na młodych ro-
ślinach. Larwy chowacza podobnika uszkadzają zawiązki nasion 
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w łuszczynach rzepaku. W strąkach grochu żerują larwy pachówki strąkóweczki – wygryzają nasiona  
i zanieczyszczają je odchodami. Nasiona z torebek tytoniu potrafią wyjadać larwy sówek, ale ma to zna-
czenie tylko na plantacjach hodowlanych. Szkodniki żerują również wewnątrz nasion. W nasionach bobiku  
i grochu rozwijają się larwy strąkowców. Przed przepoczwarczeniem wygryzają w okrywie nasiennej pra-
wie przezroczyste, okrągłe okienka, przez które dorosłe chrząszcze wydostają się na zewnątrz. 

Przedstawione powyżej sposoby żerowania i jego objawy są znane i opisane. Jednak zwyczaje żywieniowe 
owadów mogą ulegać modyfikacjom np. na skutek zmian klimatu czy wprowadzania nowych gatunków  
i odmian roślin do uprawy. Na teren Polski mogą też docierać nowe, wcześniej nie notowane, szkodni-
ki. Dlatego w gospodarstwach produkcyjnych konieczna jest stała kontrola stanu zasiedlenia upraw przez 
owady, wskazane jest także śledzenie komunikatów służb zajmujących się monitoringiem szkodników  
i bieżących informacji w źródłach branżowych. 
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