
Szkodliwe owady w zbożach 

Uproszczenia technologii, wysoka intensywność produkcji, stosowanie przez rolników 

nowych, wysoko wydajnych metod uprawy oraz płodozmian w którym dominują zboża, jest 

przyczyną pojawiania się szkodników, żerujących na tych roślinach. Mogą one powodować 
straty plonu sięgające nawet do 20 dt/ha. 

Główne szkodniki zbóż to: skrzypionki, mszyce oraz pryszczarki. Wielkość strat 

powodowanych przez nie jest zależy od warunków atmosferycznych poprzedzających okres 

wegetacji oraz podczas samej wegetacji. Mroźne i długie zimy wpływają na ograniczenie 

liczebności owadów żerujących na zbożach. Czynnikiem zmniejszającym występowanie 

szkodników są również ich naturalni wrogowie. Jednak stosowanie środków owadobójczych 

ogranicza także liczbę owadów pożytecznych.  

Skrzypionki 

Najpowszechniej występującymi gatunkami skrzypionek w naszym kraju są: skrzypionka 

zbożowa i skrzypionka błękitek. Owady te charakteryzują się intensywnym metalicznym 

ubarwieniem. Skrzypionka błękitna jest koloru czarnego z niebieskim połyskiem, natomiast 

skrzypionka zbożowa posiada dwukolorowe ubarwienie (pomarańczowe przedplecze i 

intensywnie zielone, połyskliwe pokrywy skrzydeł). Długość ciał dorosłych skrzypionek 

wynosi około 5 mm. Larwy obu gatunków są podobne. Mają najczęściej ciemne ciało, z 

czarną głową i krótkimi odnóżami. Ciało larw pokryte jest ciemną śluzowatą powłoką 
własnych odchodów.  Skrzypionki najczęściej żerują na pszenicy i jęczmieniu, rzadziej na 

pozostałych zbożach. Dla roślin szkodliwe są skrzypionki w formie larw i osobników 

dorosłych. Jednak uszkodzenia powodowane przez osobniki dorosłe są niewielkie. 

Gospodarcze znaczenie mają straty wywołane żerowaniem larw. Larwy pojawiają się od 

połowy maja do początku czerwca. Wyjadają one tkankę miękiszową pomiędzy nerwami 

liści, w efekcie powstają podłużne otwory. Szkodliwość obu gatunków związana jest z 

redukcją powierzchni asymilacyjnej liści plonotwórczych (liść flagowy, podflagowy). 

Uszkodzone w ten sposób liście mają mniejsze zdolności asymilacyjne, co pociąga za sobą 
spadek plonu ziarna. Larwy skrzypionek mogą powodować uszkodzenia do końca dojrzałości 

mlecznej. W czasie epidemicznego pojawu szkodników powierzchnia liści może zostać 
zredukowana nawet do 60%, przy stracie plonu sięgającej do 30%. Deszczowa pogoda w 

maju sprzyja ograniczeniu liczebności populacji skrzypionek. Zmyciu ulegają jaja i młode 

larwy z liści. Na ograniczenie liczebności tych szkodników - pasożytnicze błonkówki, larwy 

biedronek i inne. Próg ekonomicznej szkodliwości to 1–1,5 larwy na jednym źdźble.  

  

Fot. 1. Larwa skrzypionki [insektarium.files.wordpress.com]. 



  

Fot. 2. Dorosły owad skrzypionki zbożowej [agro-technika.pl]. 

Mszyce 

Najważniejsze z punktu widzenia rolniczego są: mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca 

różano-zbożowa i mszyca zbożowa. Wszystkie porażają uprawiane gatunki zbóż i traw w 

Polsce. Żywicielem zimowym mszycy czeremchowo-zbożowej jest czeremcha, mszycy 

różano-trawowej – róże, a mszyca zbożowa zimuje na trawach i zbożach.  

Owady te mają długość do 3 mm. Mszyce wytwarzają różne formy osobników, występują 
formy uskrzydlone, jak i bezskrzydłe. Mszyce charakteryzują się dużą liczbą pokoleń w roku 

(ok. 8–10). Larwy oraz osobniki dorosłe, uszkadzają rośliny przez wysysanie soków z 

zielonych części roślin, co prowadzi do ich więdnięcia i zasychania lub do niewykłaszania się 
zbóż i bielenia kłosów u starszych roślin. Największe szkody wyrządzają w okresie między 

kwitnieniem a dojrzałością mleczną. W miejscu ich żerowania często występuje 

charakterystyczna rosa miodowa, którą wydzielają. Od dojrzałości woskowej szkodliwość się 
zmniejsza. Największy wpływ na plon mają tylko wtedy, gdy zaatakowane są kłosy. Po 

żerowaniu mszyc można stwierdzić mniejsze ziarniaki, zmniejszenie całkowitej masy ziarna 

oraz zawartości białka. Mszyce są także wektorami chorób wirusowych. Stosowanie 

wysokich dawek nawozów azotowych sprzyja ich rozwojowi. Próg szkodliwości 

występowania mszyc to 3–5 osobników na kłosie, zaś udział kłosów z mszycami w łanie 

wynosi 60 - 80%. Przy wykonywaniu kolejnych zabiegów ochrony powinno się stosować 
środki z różnymi substancjami aktywnymi, by zapobiec uodpornieniu się szkodników. Do 

naturalnych wrogów należą biedronki oraz złotooki. Mszyce zbożowe zimują w postaci jaj. 

Wczesną wiosną wylatują tzw. fundatrix. W sposób bezpłciowy rozwijają się najpierw 

bezskrzydłe, potem uskrzydlone pokolenia. Opuszczają one żywiciela zimowego i zasiedlają 
zboża. Jesienią osobniki płciowe zasiedlają żywiciela zimowego. Samice składają jaja, które 

zimują. Najlepsze warunki dla rozwoju mszyc są podczas ciepłej, suchej pogody. 



   

Fot. 3.Mszyce na zbożach [http://www.abcochronyroslin.pl]. 

Pryszczarkowate 

Pryszczarkowate występujące w zbożach to pryszczarek pszeniczny i paciornica 

pszeniczanka. Owady te należą do muchówek. Są one wysmukłymi owadami o bardzo 

długich kończynach, swoim wyglądem przypominają komara. Paciornica pszeniczanka jest 

niewielkim owadem 1,5 do 2,5 mm o żółtawym ubarwieniu ciała. Samice tego gatunku 

posiadają bardzo długie pokładełko. Larwa ma od 2–2,5 mm jest barwy żółtej i nie posiada 

kończyn. Pryszczarek pszeniczny jest owadem większym, o długości ok. 2,5 mm. Ciało jego 

jest barwy pomarańczowej. Samice pryszczarka posiadają krótkie pokładełko. Larwa tego 

gatunku nie posiada odnóży. Pryszczarki żerują na zbożach oraz na gatunkach dzikich, takich 

jak perz i wyczyniec. Szkodliwą formą jest larwa. Po zaatakowaniu ziarniaków następuje 

infekcja wirusowa, a powstałe ziarno jest płonne i kiepskiej jakości. Oblot pryszczarkowatych 

następuje w pierwszej połowie czerwca. Plantacje pszenicy są zagrożone jedynie przez około 

5 dni, ponieważ tyle trwa pobyt dorosłych osobników na roślinach. Larwy uszkadzają wnętrze 

kwiatów przez co nie jest wytwarzane ziarno. Próg szkodliwości dla pryszczarka 

pszenicznego wynosi 10 owadów na 20 kłosach, a dla paciornicy pszeniczanki wynosi 10 

owadów na 10 kłosach. Obserwacje występowania szkodników należy przeprowadzać od 

momentu wykłoszenia do początku kwitnienia zbóż. Naturalnym wrogiem pryszczarka i 

paciornicy jest rdzennica. Jest to chrząszcz z rodziny kusakowatych. zarówno stadium 

dorosłe, jak i młode larwy. Agrotechniczne sposoby ograniczenia populacji tych szkodników 

to wczesny siew ziarna, zaorywanie odłogów, podorywka i głęboka orkę jesienną.  



 

Fot. 3. Pryszczarek pszeniczny – owad dorosły [www.abcochronyroslin.pl]. 

 

Fot. 4. Larwy pryszczarka pszenicznego [http://www.abcochronyroslin.pl]. 



 

Fot. 5. Larwa pięciornicy pszeniczanki [http://www.abcochronyroslin.pl]. 

Ploniarka zbożówka 

Ploniarka zbożówka żeruje na wszystkich gatunkach zbóż, kukurydzy, oraz na niektórych 

trawach. Szczególnie zagraża późnym zasiewom wiosennym. Uszkodzenie dojrzewających 

ziarniaków powoduje obniżkę plonów nawet o 10%.  Zwykle na polu nie jest to zauważalne 

aż w takim zakresie. W ciągu roku występują trzy pokolenia szkodnika. Larwy ploniarki 

zimują w zbożach lub trawach, przepoczwarzając się wiosną. Jaja składane są do fazy 4 liści 

zbóż. Ploniarki następnego pokolenia składają jaja w zawiązkach ziarniaków w czerwcu oraz 

lipcu. Ostatnie trzecie pokolenie od sierpnia do października żeruje na samosiewach zbóż, 
międzyplonach oraz zasiewach zbóż ozimych. Ploniarka zbożówka występuje przede 

wszystkim na siedliskach wilgotnych, podczas lat ciepłych. Objawami żerowania szkodnika 

na liściach sercowych młodych roślin są żółknięcie oraz możliwość łatwego wyjęcia liścia. 

Na podstawie liści wykazuje ślady żerowania oraz objawy zgnilizny. Widoczne są larwy 

długości 2–4 mm lub poczwarki. W ziarniakach zbóż jarych w czasie dojrzałości mlecznej  

widoczne są żerujące larwy, poczwarki lub też puste bobówki. 

 

Fot. 6. Ploniarka zbożówka – owad dorosły [https://agrobaseapp.com]. 



  

Fot. 7. Larwa ploniarki zbożówki [http://iung.pulawy.pl/]. 

Profilaktyka ochrony zbóż przed szkodnikami 

• Prawidłowy  płodozmian jest podstawowym element obniżania liczebności 

szkodników. 

• Prawidłowa agrotechnika. Agrotechniczne zabiegi mechaniczne - orka, 

kultywatorowanie, bronowanie – niszczą larwy i poczwarki. 

• Zrównoważone nawożenie plantacji roślin zbożowych wpływa na zdrowotność roślin i 

potencjał obronny, a także zdolności regeneracyjne. 

• Dbanie o populację naturalnych wrogów szkodników. 

Literatura: 

1. Felczak K.: Główne szkodniki zbóż. http://doradca-rolniczy.pl. 

2. Pluta M.: Groźne szkodniki w zbożach. https://www.tygodnik-rolniczy.pl. 

3. Strażyński P.: Szkodniki zagrażające uprawom zbóż. Biologia i zwalczanie. 

https://naszarola.pl/. 

4. Szkodniki zbóż. www.agro.bayer.com.pl. 

5. http://www.abcochronyroslin.pl 

6. https://agrobaseapp.com 

7. agro-technika.pl 

8. http://iung.pulawy.pl/ 

9. insektarium.files.wordpress.com. 

 

Opracował:  

 Zbigniew Samoń  

                    Dział Upowszechniania i Wydawnictw 

 


