
WPŁYW OCIEPLENIA KLIMATU 
NA WZROST ZAGROŻENIA ZE STRONY SZKODNIKÓW 

W UPRAWACH ZBÓŻ W POLSCE

Produkcja zbóż w Polsce należy do najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej, a produkty zbożowe stano-
wią podstawę w żywieniu ludności i zwierząt. 

W Unii Europejskiej największymi producentami zbóż są: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska. Jak 
widać Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Jedynie nieco mniej uprawia 
się ich w Hiszpanii i Włoszech. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę całą Europę do największych produ-
centów dołączy także Rosja, Ukraina, Białoruś oraz Turcja. Poza Europą największymi producentami zbóż są: 
Chiny, Indie, Pakistan, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia oraz Egipt, Argentyna i Brazylia. 

Utrzymanie się Polski na europejskich, a zwłaszcza światowych rynkach handlu zbożami jest bardzo waż-
ne. Dlatego każde zachwianie w ich produkcji spowodowane czynnikami niezależnymi od producenta, może  
w znacznym stopniu zmienić jej pozycję. W 2019 r. uprawa zbóż w Polsce ogółem zajmowała 7806311 ha. Naj-
więcej uprawiano ich w województwach: wielkopolskim (1078336 ha), mazowieckim (1064555 ha), lubelskim 
(789508 ha), kujawsko-pomorskim (679889 ha) i łódzkim (615771 ha).

Rys. 1. Powierzchnia uprawy zbóż w Polsce w 2019 r. w hektarach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 2 przedstawia natomiast lokalizację największych obszarów uprawy zbóż w Polsce. Położone są one 
zatem na obszarze o klimacie umiarkowanym, który do tej pory charakteryzował się dużą zmiennością pogody 
oraz znacznym zróżnicowaniem przebiegu pór roku w kolejnych latach. 
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Biorąc pod uwagę całą Polskę różnice 
temperatur na obszarze Polski układały 
się zawsze równoleżnikowo. Na południu 
kraju było najcieplej, a na północy naj-
chłodniej. Na wschodzie Polski najwcze-
śniej jesienią występowały przymroz-
ki we wrześniu, a najpóźniej na wiosnę  
w maju. Natomiast zimą spadek tempera-
tur następował w układzie południkowym 
z zachodu na wschód. Ważną cechą kli-
matu umiarkowanego w okresie zimy była 
liczba dni mroźnych.

Najczęściej występowała ona od listo-
pada do marca (z kulminacją w styczniu)  
i wzrastała z zachodu na północny wschód. 
Czas trwania poszczególnych pór roku 
był zróżnicowany w zależności od regio-
nu Polski i zdecydowanie odgraniczony 
od siebie (typowe cztery pory roku). Lato  
w północnej części kraju zwykle trwało od 
60-70 dni, a na południowym wschodzie, 
części środkowej, zachodniej i południo-
wo-zachodniej Polski do 100 dni. Nato-
miast zima  trwała 10-40 dni nad morzem 
i na zachodzie, 3-4 miesiące na północ-
nym wschodzie, do 6 miesięcy w Tatrach.

Obecnie obserwuje się dużą zmien-
ność temperatury powietrza w latach. 
Dwa ostatnie dziesięciolecia XX w.  
i początek XXI w. były najcieplejszymi  

w ostatnim 200 leciu i zaczęły zacierać się granice między poszczególnymi porami roku. Jak widać z obserwacji 
meteorologów klimat Polski wykazuje systematyczną tendencję do wzrostu temperatury powietrza. Natomiast 
obserwacja opadów nie wykazuje na razie tendencji wzrostowych. Na ogół poszczególne lata charakteryzu-
ją się okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Natomiast widocznie uległa zmianie sama struktura opadów, 
zwłaszcza w porach letnich. Stały się one ostatnio bardziej gwałtowne, krótkotrwałe i niszczycielskie dla upraw.  
W kolejnych latach zanikły opady, które były niższe niż 1 mm/dobę, a wzrosła liczba opadów bardzo zlewnych.

Gwałtowne ulewy i towarzyszące im silne wiatry przyczyniają się do wylegania zasiewów oraz zwiększają 
prawdopodobieństwo porażenia przez liczne choroby, utrudniają zbiór, a także pogarszają wartość technolo-
giczną ziarna, co pociągała za sobą straty gospodarcze.

Od kilku lat wiele wiele mówi się o ociepleniu klimatu i jego wpływie na rolnictwo. Naukowcy zastanawiają 
się jakie będzie miało to skutki dla upraw zbóż w Polsce. Zapewne wyższe temperatury w całym sezonie wege-
tacyjnym wymuszą zmiany w strukturze zasiewów, w stosowanych dotychczas technikach i sposobach uprawy. 

Ocieplenie klimatu z pewnością pociągnie za sobą zmiany w terminach siewu zbóż, zbioru, hodowli nowych 
i lepiej dostosowanych do zmieniających się warunków odmian zbóż, a zwłaszcza w ich ochronie. 

Przewidywane ocieplenie klimatu w Polsce spowoduje wiele zmian i stworzy szereg zagrożeń dla roślin 
uprawianych w Polsce ze strony szkodników w uprawach zbóż w Polsce. 

Można oczekiwać, że na teren Polski przeniknie wiele nowych szkodników, np. bardzo ekspansywna ro-
syjska mszyca pszenna (Diuraphis noxia (KURD.). Jest ona jednym z najbardziej inwazyjnych szkodników 
rolniczych na świecie. Zaczęła się szybko rozprzestrzeniać z Azji na inne kraje. Mszyce te mogą przetrwać  
w różnych siedliskach, ponieważ są w stanie wytrzymać szeroki zakres temperatur. W przeciwieństwie do in-
nych mszyc, żyją przez cały rok w zwiniętych liściach roślin zbożowych i traw. Z roślin zbożowych najczęściej 
atakują pszenicę i jęczmień. 

Cykl życiowy rosyjskiej mszycy pszennej rozpoczyna się od partenogenetycznych samic, które rodzą kolejne 
pokolenie. Dojrzewanie mszycy zależy od temperatury ich środowiska. Jeśli temperatura w ich otoczeniu jest 
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Rys. 1. Rejony o największy powierzchni uprawy zbóż w Polsce w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS



niższa niż 25oC, dojrzewają powoli, natomiast jeśli temperatura  
w środowisku jest równa lub wyższa niż 25oC populacja będzie 
rosła znacznie szybciej. W niektórych populacjach rozmnażanie 
płciowe ma miejsce tuż przed zimą. Samica składa jaja, które zi-
mują i na wiosnę pojawiają się nowe osobniki. W wyniku ich że-
rowania następuje odbarwienie roślin. Powstają białe, fioletowe 
i żółte plamy. Następuje zahamowanie rozwoju roślin. Może do-
chodzić do bielenia ziaren pszenicy i braku ich wypełnienia. Żeby 
chronić się przed niskimi temperaturami w sezonie jesiennym, 
przenoszą się do wnętrza zwiniętych liści. Gdy jesień jest ciepła 
pojawiają się na krawędziach liści i żerują. 

Szkodliwość gatunków napływających z innych rejonów 
świata może okazać się znacznie większa ponieważ nie opracowano przed nimi żadnej ochrony. Ponadto 
szkodniki migrujące na nowe tereny, gdzie dotąd nie występowały, nie mając naturalnych wrogów będą 
powodować znacznie większe straty w uprawach niż gatunki rodzime. Dotyczy to także szkodników wystę-
pujących w Polsce, ale tylko na określonym obszarze.

Ocieplanie klimatu może spowodować wydłużenie wegetacji roślin, ekspansję rodzimych gatunków ciepło-
lubnych na północ Polski oraz wzrost liczby pokoleń w roku. 

Cieplejszy klimat oraz dłuższy okres wegetacji będzie sprzyjał rozwojowi wielu pokoleń mszyc (Aphididae) 
występujących w Polsce, w następstwie czego ich gospodarcze znaczenie wzrośnie, zarówno z uwagi na bez-
pośrednią szkodliwość dla roślin, a także jako wektorów chorób wirusowych. Może nastąpić także zwiększenie 
w sezonie wegetacyjnym ilości pokoleń szkodników. Efektem tego będzie dłuższy okres ich żerowania i tym 
samym znacznie większe ryzyko uszkodzenia roślin. 

Przewiduje się, że wyższe temperatury mogą wpłynąć na lepsze przezimowanie szkodników, co spowo-
duje zwiększenie zagrożenia dla upraw przez szkodniki nalatujące wiosną. 

Jaja mszycy czeremchowo-zbożowej zimują na czeremsze zwyczajnej  
w kątach pąków. W kwietniu wylęgają się pierwsze mszyce, które dają początek 
kilku pokoleniom (zwykle 3) na czeremsze. Latem pojawiają się uskrzydlone 
„migrantki”, które przelatują na zboża, na których rozwijają do kilkunastu dzie-
worodnych pokoleń. Przed żniwami przelatują na na trawy i kukurydzę, gdzie 
pojawiają się samce i samice, które przelatują z powrotem na czeremchę, gdzie 
rodzą samice, które składają jaja. Mszyca ta jest najliczniejszym spośród mszyc 
zbożowych gatunkiem zasiedlającym rośliny zbożowe w Polsce, powszechnym 
i pojawiającym się corocznie. W największym nasileniu pojawia się w okresie 
przed i w trakcie kłoszenia. Zasiedla przede wszystkim liście i źdźbła zbóż (je-
sienią, głównie dolne partie źdźbeł zbóż ozimych). Mszyce wysysają soki z roz-
wijających się źdźbeł, ponadto osobniki uskrzydlone przenoszą wirusa BYDV 
(Barley yellow dwarf virus) żółtej karłowatości jęczmienia, który jest bardzo 
niebezpieczny zwłaszcza dla jęczmienia i pszenicy, choć porażać może wszyst-
kie gatunki zbóż. Mszyca ta ma największy udział w epidemiologii tego wiru-

sa. Zakażenie może nastąpić zarówno jesienią tuż po wschodach wcze-
śnie wysianych ozimin oraz wiosną na późno sianych zbożach jarych. 
Wcześnie nalatujące mszyce na uprawy zbóż atakujące rośliny w fazie 
krzewienia (BBCH 2/20-29) lub na początku kłoszenia (BBCH 5/51) 
powodują więdnięcie i usychanie, względnie zahamowanie ich wzrostu. 
Szkodliwe są zarówno larwy, jak i postacie dorosłe, które mogą dopro-
wadzić do ubytku plonu około 10 dt/ha, spadku masy tysiąca ziaren,  
a na spadzi wydzielonej przez żerujące mszyce rozwijają się grzyby cho-
robotwórcze.

Jaja mszycy trawowo-różanej zimują na roślinach różowatych. Na 
uprawy zbóż przelatuje późną wiosną i rozwija do kilkunastu pokoleń. 

Fot. 1. Rosyjska mszyca pszenna 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 26. Mszyca czeremchowo-
zbożowa w różnych stadiach rozwo-
jowych 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)

Fot. 27. Formy nieuskrzydlone mszycy 
czeremchowo-zbożowej 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)
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Larwy wykluwają się od marca do początku kwietnia. W czerwcu migru-
ją na pszenicę, jęczmień, owies i inne gatunki zbóż, gdzie rozmnażają się 
partenogenetycznie. Jesienią pojawiają się formy dające pokolenie płciowe. 
Wówczas mszyce migrują na róże, gdzie składa jaja. Jest mniej liczna na 
zbożach niż mszyca czeremchowo-zbożowa, jednak pojawia się powszech-
nie i corocznie. Zasiedla liście i źdźbła zbóż. Mszyce żerują po dolnej stronie 
liści wzdłuż nerwów. W wyniku żerowania następuje brunatnienie i zasy-
chanie roślin, zwłaszcza w latach o małej ilości opadów atmosferycznych. 
Osobniki uskrzydlone przenoszą wirusa BYDV (Barley yellow dwarf virus). 
Na spadzi i innych wydzielinach mszyc mogą rozwijać się grzyby sadzako-
we ograniczające powierzchnię asymilacyjną, a miejsca nakłuć tkanek mogą 
być „bramą wejściową” dla sprawców chorób.

Jaja zimowe składane są przez mszycę zbożo-
wą na trawach i samosiewach zbóż. W marcu 
wylęgają się nieuskrzydlone założycielki rodu, 
które dają liczne potomstwo. Loty wiosenne 
uskrzydlonych osobników na zboża rozpoczy-
nają się najczęściej w drugiej połowie maja lub 
na przełomie maja i czerwca. Masowe wystę-
powanie mszyc na zbożach obserwuje się zwy-
kle w fazie kłoszenia w warunkach ciepłej i su-
chej pogody. Pod koniec dojrzałości mlecznej 
zbóż, uskrzydlone osobniki tego gatunku przelatują na kukurydzę i trawy. Późną 
jesienią po składają jaja na zimowanie. Mszyce te żerują na liściach i zielonych 
kłosach. Wysysanie przez nie soków z liści powoduje więdnięcie i zasychanie. 
Żerowanie na kłosach wpływa ujemnie na ziarno. Mszyca intensywnie wydziela 
spadź, która ułatwia rozwój grzybom chorobotwórczym, co wpływa ujemnie na 
jakość ziarna. Osobniki uskrzydlone przenoszą wirusa BYDV. 

W ostatnich latach, ze względu na ciepłe wiosny w Polsce zaobserwowano wcześniejsze występowanie 
niektórych szkodników zbóż, np. skrzypionek. 

Skrzypionka zbożowa w ciągu roku rozwija jedno pokolenie. 
Chrząszcze zimują w glebie. Na wiosnę żerują na młodych rośli-
nach. Jaja składają od połowy maja do końca czerwca. Po złoże-
niu jaj giną, a po około tygodniu pojawiają się larwy. Rozwijają 
się w ciągu 14 dni i w końcu czerwca schodzą do gleby, gdzie 
na głębokości 2-5 cm budują podłużne kokony. Po dwóch tygo-
dniach przepoczwarczają się. Chrząszcze pozostają w glebie do 
następnej wiosny, albo wychodzą na powierzchnię i żerują na tra-
wach. Na wiosnę w zasiewach zbóż można znaleźć liście z biały-
mi plamkami i podłużnymi otworkami biegnącymi wzdłuż ner-
wów. W czerwcu, w razie licznego pojawu szkodnika, całe liście 
są pozbawione miękiszu i zbielałe. Młode rośliny usychają lub 

nadmiernie się krzewią. 
Szkodliwość skrzypion-
ki zależy od liczebności.  
W ostatnich latach w ca-
łym kraju obserwuje się 
liczniejsze występowanie 
larw. 
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Fot. 3. Jaja i ślady żeru Skrzypionki zbożowej 
(fot. Wachowiak H., IOR-PIB)

Fot. 4. Larwa Skrzypionki zbożowej 
(fot. Wachowiak H., IOR-PIB)

Fot. 2. Imago Skrzypionki zbożowej 
(fot. Wachowiak H., IOR-PIB)

Fot. 29. Formy nieuskrzydlone mszycy 
różano-trawowej 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)

Fot. 28. Formy uskrzydlona i nieuskrzyd-
lone mszycy różano-trawowej 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)

Fot. 30. Formy nieuskrzydlone 
mszycy zbożowej 
(fot. Strażyński P. IOR-PIB)



Skrzypionka błękitek w ciągu roku rozwija jedno po-
kolenie. Zimują chrząszcze w glebie. Na wiosnę żerują na 
młodych roślinach. Jaja składają od połowy maja do końca 
czerwca. Po złożeniu ich giną, a po około tygodniu wylę-
gają się larwy, które przepoczwarczają się w kątach pochew 
liściowych lub między kłoskami. Przed żniwami pojawiają 
się chrząszcze, które przenoszą się na trawy (wyczyniec, 
rajgras, stokłosę, wiechlinę i inne), gdzie żerują do jesieni. 
Zimują w drewnie martwych krzewów i drzew lub między 
korzeniami. W wyniku żerowania na wiosnę na liściach 
widoczne są białe plamki i podłużne otworki, biegnące 
wzdłuż nerwów. W czerwcu całe liście pozbawione są mię-
kiszu i zbielałe. Młode rośliny usychają lub nadmiernie się 
krzewią. 

W kierunku północnym wzrasta zasięg występowania omacnicy prosowianki, która do tej pory wystę-
powała tylko na południu kraju. 

Samice omacnicy prosowianki odbywają loty i składają jaja na li-
ściach, najczęściej w drugiej połowie czerwca i na początku lipca, choć 
można spotkać złoża jaj również w połowie maja. Wylęgłe z jaj gąsieni-
ce po kilku dniach żerowania na liściach wgryzają się do pędów zbóż, 
a zwłaszcza kolb kukurydzy. O obecności gąsienic świadczą otwory  
w pędzie, z których wysypują się trociny zmieszane z odchodami.  
W jednym pędzie może przebywać równocześnie kilka gąsienic, na-
tomiast w jednym między-
węźlu żeruje zwykle tylko 
jedna. Gąsienice zimują  
w pędach, a wiosną przepo-
czwarczają się. Część gąsienic 
przepoczwarcza się jeszcze 
w tym samym roku i wydaje 
drugie pokolenie. Gąsienice 
żerując w łodygach powo-
dują osłabienie roślin oraz 
zdrobnienie ziarna, a nawet 
łamanie łodyg kukurydzy.  
W miejscu żerowania wnika-
ją do tkanek roślin zarodniki 
grzybów i bakterii powodują-
cych, m.in. fuzariozy i zgorzel podstawy łodygi. 

W ostatnim okresie masowo pojawiła się słonecznica 
orężówka. Motyle przylatują do Polski z południa Euro-
py w lipcu i sierpniu. Składają jaja na różnych gatunkach 
roślin, gdyż gatunek ten jest szerokim polifagiem. W ku-
kurydzy jaja składane są na kolbach i w ich pobliżu. Gą-
sienice najchętniej żerują na rozwijających się nasionach. 
Przepoczwarczają się w żerowisku. Duże szkody wyrzą-
dzane są głównie w południowej części kraju. Ze względu 
na ocieplanie klimatu można spodziewać się poszerze-
nia zasięgu występowania tego gatunku. Słonecznica jest 
szkodnikiem inwazyjnym. Wyjadanie przez gąsienice 
ziarniaków przynosi bezpośrednie straty w plonie oraz 
czyni rośliny bardziej podatnymi na fuzariozę kolb. 
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Fot. 5. Larwa Skrzypionki błękitek (fot. Wachowiak H., IOR-PIB)

Fot. 7. Objawy żerowania omacnicy prosowianki 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 8. Larwa o otwór w łodydze po omacnicy 
prosowiance (fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 6. Imago omacnicy prosowianki 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 9. Larwy Słonecznicy orężówki  (fot. Sobieski M., IOR-PIB)



Już od kilku lat notowana jest wzmożona inwazja stonki 
kukurydzianej. Jaja, składane u podstawy roślin kukurydzy, 
zimują w wierzchnich warstwach gleby na głębokości do  
15 cm. Młode larwy wylęgające się około połowy maja i żyją 
w ziemi żerując na drobniejszych korzeniach w strefie od 
ich wierzchołków do podstawy roślin, zostawiając wyraź-
ne blizny, a starsze atakują rdzeń masywniejszych korzeni  
w pobliżu podstawy łodygi. Kukurydza zapewnia im najlep-
sze żerowisko i  rozwój. Dojrzałe larwy na początku sierpnia 
tworzą komory ziemne, w których następuje przepoczwar-
czenie. Dorosłe osobniki występują od końca czerwca do 
początku października. Najwięcej chrząszczy obserwuje się  
w okresie kwitnienia kukurydzy, szczególnie przed wschodem 
i zachodem słońca. Rośliny kukurydzy uszkadzane są zarów-
no przez larwy, jak i chrząszcze, ale najgroźniejsze jest żero-
wanie larw na korzeniach. Świeżo wylęgłe larwy odżywiają się 

włośnikami i tkanką zewnętrznych warstw 
korzeni. Wraz ze wzrostem zwiększają się po-
trzeby pokarmowe, wtedy wgryzają się w głąb 
korzeni. Korzenie są często wydrążone oraz 
pogryzione aż do podstawy rośliny. Skutkiem 
żerowania stonki kukurydzianej, zwłaszcza 
przy rozległych uszkodzeniach, może być 
wyleganie całych roślin lub wzrost roślin zde-
formowanych, co utrudnia zbiór. Chrząsz-
cze mogą zakłócić proces zapylania kwiatów 
kukurydzy, poprzez odgryzanie znamion 
żeńskich kwiatów w czasie wysypywania się 

pyłku z kwiatów męskich. Zarówno żerowanie larw, jak i form dorosłych czyni kukurydzę bardziej podatną na 
porażenie przez grzyby i bakterie patogeniczne. 

W wyniku ocieplenia klimatu wzrośnie także znaczenie szkodników, które do tej pory miały niewielką 
szkodliwość: ploniarka zbożówka, śmietka ozimówka, miniarki czy wciornastki. 

U ploniarki zbożówki występują trzy, a czasem cztery pokolenia w ciągu roku. Zimują larwy wewnątrz 
roślin zbóż ozimych i traw w pobliżu szyjki korzeniowej. Na wiosnę przepoczwarczają się w miejscu żeru. 
W kwietniu lub w maju wylatują owady dorosłe i składają jaja na roślinach w fazie 2-4 liści. Larwy przecho-
dzą pod pochwę liściową i żerują wewnątrz liścia sercowego. Larwa rozwija się kosztem jednego źdźbła, cza-
sem jednak przenosi się na sąsiednie lub nawet dalsze rośliny. Rozwój larw pokolenia wiosennego trwa 15-30 
dni. Na początku czerwca następuje przepoczwarczenie i po 7-14 
dniach wylęgają się owady dorosłe. W czerwcu muchówki składa-
ją jaja na dolnych liściach pędów bocznych lub na górnych liściach, 
pochwach i kłosach. Wylot muchówek pokolenia letniego następuje  
w okresie żniw. Wczesną wiosną, w maju, w końcu czerwca i na je-
sieni rośliny zbóż słabo rosną i mają liść środkowy (sercowy) zżół-
kły. Dają się łatwo wyciągnąć z pochwy, a na dole jest zniszczony. 
Często w miejscu żeru znajduje się larwa lub bobówka poczwarki. 
Rośliny uszkodzone zamierają lub nadmiernie krzewią się, nie wy-
twarzają jednak źdźbeł kłosonośnych. W razie opanowania starszych 
roślin, w końcu czerwca lub lipcu, spotyka się uszkodzenie dokłosia 
między górnym kolankiem a kłosem. Jeżeli larwa zaczyna żerowanie 
przed wykłoszeniem rośliny, to kłos nie wychodzi z pochwy, jeżeli 
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Fot. 10. Imago stonki ziemniaczanej 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 11. Larwa stonki ziemniaczanej 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 12. Larwy ploniarki zbożówki 
(fot. Sobieski M., IOR-PIB)



żerowanie zaczęło się po wykłoszeniu dokłosie usycha i łatwo 
daje się wyciągnąć z pochwy, zaś kłos sterczy zbielały. Uszkodze-
nie poniżej dokłosia powoduje zamieranie źdźbeł. Zniszczenie 
kłosków spowodowane żerowaniem larw w kwiatostanach (wy-
stępuje prawie niewidoczne zbrunatnienie ziarna spowodowa-
ne żerowaniem larw w ziarnach w fazie dojrzałości mlecznej i 
woskowej). Larwa zjada zawartość ziarna i przepoczwarcza się  
w miejscu żerowania.

W przypadki śmietki ozimówki zimują jaja w glebie na po-
lach zbóż ozimych i traw. Rozwój jaja odbywa się w czasie zimy 
i już w marcu wylęgają się larwy. Przedostają się one do środka 
źdźbła i wyżerają całą wewnętrzną jego treść. Po zniszczeniu 
jednej rośliny przenoszą się na drugą. W maju lub na początku 
czerwca larwy opuszczają rośliny, wchodzą do gleby i przepo-
czwarczają się na głę-
bokości 5-10 cm. Wylot 

muchówek następuje w czerwcu i w lipcu, lecz składanie jaj rozpoczyna 
się dopiero w sierpniu i we wrześniu. W zasiewach zbóż powstają puste 
place, gdyż uszkodzone rośliny usychają. Źdźbła wewnątrz są wyżarte. 
Słabiej uszkodzone rośliny nadmiernie się krzewią.

W Polsce najczęściej na zbożach występują miniarka ciepłolubka  
i miniarka powszechnianka. W ciągu roku rozwijają od dwóch do kil-
ku pokoleń (większej liczbie sprzyja ocieplenie klimatu). Owady zimują 
w postaci larw lub poczwarek, zwykle w wierzchniej warstwie gleby. 
Dorosłe muchy pojawiają się zazwyczaj w pierwszej połowie kwietnia,  

a maksimum ich nalotu przypa-
da na maj. Samice składają jaja 
do wnętrza liści, zwykle pojedyn-
czo. Larwy wylęgają się po kilku 
dniach. Wyróżnia się trzy stadia 
larwalne oraz stadium poczwarki, 
zabezpieczonej bobówką. Kształt 
miny zależny jest od gatunku, zwy-
kle spotyka się miny korytarzo-
we − przebiegające wzdłuż liścia, 

komorowe − obejmujące zwykle 
koniec liścia lub początkowa mina 
korytarzowa kończy się miną komo-
rową. Liczne wystąpienie miniarek 
przyczynia się do znacznego ogra-
niczenia powierzchni asymilacyjnej 
liści (zwykle liści flagowych i podfla-
gowych), co w efekcie może prowa-
dzić do spadku plonu. 

U wciornastków: pszenicznika, zbożowego, bezzębnego i zębo-
rogiego zimują larwy lub owady dorosłe w wierzchniej warstwie gleby,  
u podstawy resztek traw i zbóż. Na wiosnę larwy kończą rozwój. Owady dorosłe pojawiają się na początku fazy 
kłoszenia zbóż ozimych. Wchodzą pod pochwę liściową górnej części źdźbła i tam żerują. W czerwcu samice 
składają jaja pojedynczo pod plewką kłosków. Starsze larwy można często znaleźć w bruzdce miękkich ziarnia-
ków pszenicy. Część larw przeobraża się w owady dorosłe, które żerują razem z pozostałymi larwami przez pe-
wien czas pod pochwami liściowymi, po czym kryją się w glebie. Początkowo tworzą się srebrzystobiałe plamy 
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Fot. 13. Objawy żerowania ploniarki zbożówki 
(fot. Sobieski M., IOR-PIB)

Fot. 16. Imago śmietki ozimówki 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 18. Objawy żerowania miniarki 
powszechnianki 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 18. Imago miniarki powszechnianki 
(fot. P. Strażyński)

Fot. 17. Larwa miniarki ciepłolubki 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)

Fot. 17. Imago miniarki ciepłolubki 
(fot. Mrówczyński M., IOR-PIB)



wypełnione powietrzem. Następnie tkanka brunatnieje i zasycha. Zaatakowane 
ziarniaki są mniejsze lub nie wykształcają się, a następnie bieleją kłosy. 

Suche i upalne lata (szczególnie ciepła wiosna i jesień) to potencjalny wzrost 
aktywności i szkodliwości skoczków, które mogą powodować szkody podobne 
do tych wyrządzanych przez mszyce.

Skoczki sześciorki występujące na zbożach zimują w stadium jaja. Sa-
mice składają jaja na jesieni pod skórkę liści traw, samosiewów zbóż i ozimin.  
W kwietniu lub maju wylęgają się larwy, które przenoszą się na zboża, ataku-
jąc najpierw rośliny brzeżne i stopniowo przesuwają się w głąb plantacji. Larwy  

i owady dorosłe nakłuwają liście i wysysają soki. 
Rozwój larw trwa 22-30 dni. W okresie wegetacji 
rozwijają się dwa lub trzy pokolenia. Drugie i trzecie pokolenie żeruje zwykle 
na trawach, roślinach bobowatych, okopowych lub pastewnych. Liczne wystę-
powanie skoczków obserwuje się w latach o suchej i ciepłej pogodzie, zwłasz-
cza gdy po suchej jesieni następuje łagodna, sucha zima, a na wiosnę jest rów-
nież mało opadów atmosferycznych. Najgroźniejsze jest żerowanie skoczków 
na młodych roślinach zbóż ozimych i jarych na wiosnę. Na glebach lekkich 
i suchych szkody są bardziej dotkliwe niż na zasobnych w wodę, gdzie rośli-
ny mogą szybciej regenerować uszkodzenia. Skoczki mogą przenosić wirusy. 
Młode rośliny zbóż na wiosnę i jesienią więdną i zasychają. Proces zamierania 
zaczyna się od brzegów plantacji i stopniowo postępuje w głąb. Na zaatako-
wanych roślinach widać początkowo małe, srebrzyste plamy, które następnie 
żółkną i czerwienieją, a liście usychają. 

Ograniczona i płytka uprawa podczas ciepłej jesieni i wiosny powoduje 
wzrost zagrożenia ze strony śmietek: kiełkówki i glebowej, mogących rozwijać do 4 pokoleń w ciągu roku. 

Formą zimującą śmietki kiełkówki i ozimówki są poczwarki (bobówki) w glebie. Wylot muchówek ma 
miejsce na przełomie kwietnia i maja. Samice składają jaja (do 90) do gleby w pobliżu nasion bądź kiełków 
roślin. Larwy wgryzają się i żerują w młodych roślinach, uszkadzając głównie liścienie. Po przepoczwarczeniu 
w glebie na głębokości 2-4 cm na przełomie czerwca i lipca pojawia się 
drugie pokolenie. Występuje powszechnie, czasem w dużym nasileniu, 
szczególnie na bardziej wilgotnych glebach, świeżo przyoranych lub po 
nawiezieniu obornikiem. Uszkodzone ziarniaki nie kiełkują lub kiełek po 
krótkim czasie zamiera. Liście zaatakowanych roślin usychają, a wierz-
chołki wzrostu są zniekształcone i zamierają. Straty mogą potęgować nie-
korzystne dla rozwoju roślin warunki agrometeorologiczne. 

Coraz liczniej na plan-
tacjach zbóż pojawiają się 
ciepłolubne pluskwiaki: 
żółwinek zbożowy i lednica 
zbożowa, głównie w południowych rejonach kraju, choć w ostat-
nich latach licznie atakują plantacje z regionów centralnych i pół-
nocno-zachodnich. 

U żółwinka zbożowego zimują dorosłe pluskwiaki w wierzchniej 
warstwie gleby lub w ściółce. Na przełomie kwietnia i maja przelatują 
na zboża. W maju składają jaja na liściach zbóż. W czerwcu pojawia-
ją się owady dorosłe, które żerują na zbożach. Zarówno larwy, jak i 
osobniki dorosłe nakłuwają rośliny i wysysają z nich soki. Początko-
wo atakują liście oraz źdźbła, a następnie kłosy z zawiązującymi się 
ziarniakami. Prowadzi to do żółknięcia tych organów i stopniowego 
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Fot. 19. Imago wciornastka 
zbożowego 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 19. Imago skoczka sześciorka 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 55. Imago Śmietki kiełkówki 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 55. Żółwinek zbożowy 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)



ich zasychania. Uszkodzone kłosy bieleją, a ziarniaki bardzo często nie są w pełni wykształcone. Ponadto enzy-
my wydzielane przez owady podczas nakłuwania ziarniaków mają zdolność rozkładania glutenu, wskutek cze-
go spada wartość wypiekowa mąki otrzymanej z takiego ziarna. Szczyty kłosów i ości zdeformowane i zbielałe 
w wyniku działania enzymów ślinowych. 

Dorosłe pluskwiaki lednicy zbożowej zimują w ściółce. Na prze-
łomie maja i czerwca przelatują na zboża, gdzie przystępują do żero-
wania, a następnie składają jaja na różnych częściach roślin. Szkodli-
we są zarówno larwy, jak i postacie dorosłe, nakłuwające i wysysające 
soki głównie z ziarniaków i kłosów, także z liści i pochew liściowych. 
Skutkiem jest brak lub słabe wykształcenie ziarniaków, wcześniejsze 
bielenie kłosów oraz białe plamki na liściach. Uszkodzone rośliny go-
rzej rosną i źle się kłoszą, ziarno jest słabej jakości, a mąka z niego 
wytworzona charakteryzuje się niską wartością wypiekową, wsku-
tek zmniejszenia ilości glutenu. Szczyty kłosów i ości zdeformowane  
i zbielałe w wyniku działania enzymów ślinowych. Uszkodzenia po-
wodowane przez lednicę zbożową mogą być mylnie przypisywane 
żółwinkowi zbożowemu. 

Uproszczenia w uprawie i płodozmianie i ociepleniu klimatu 
to także korzystne warunki rozwoju dla łokasia garbatka, którego 
larwy mogą żerować do późnej jesieni lub nawet podczas ciepłej 
zimy. 

Chrząszcze łokasia garbatka wygryzają się z kokonów ziemnych 
w czerwcu i lipcu i zasiedlają pola ze zbożami, łąki oraz pastwiska.  
W sierpniu i wrześniu samice składają 80-100 jaj pojedynczo lub 
małych grupkach w płytkich zagłębieniach ziemi o luźnej glebie lub 
w trawie. Dwa tygodnie później lęgną się larwy i żyją w głębokich 
pionowo wykopanych w ziemi norkach (30 cm). Po okresie zimy 
larwy uaktywniają się ponownie. Podczas wtórnej uprawy ozimin, 
opóźnieniu lub zaniechaniu przyorania ścierniska, może nastąpić 
odbudowa populacji. Pod koniec maja larwy przepoczwarczają się 
w glebie. Największe szkody powstają wskutek żerowania przed 
krzewieniem zbóż. Jesienią larwy 
objadają kiełkujące zboża, aż po 
powierzchnię gleby. Na młodych 
pędach uszkadzana jest podsta-
wa liścia, tak że zewnętrzna część 
blaszki więdnie i obumiera. Głów-
ne szkody powstają wiosną, gdy 
larwy przegryzają całe liście i pędy, 

pozostawiają postrzępione kłębki. Uszkodzone rośliny giną lub wytwarzają 
nadmierną ilość źdźbeł nie zawsze wydających kłosy. Jedna larwa uszkadza 
około 100 cm2 powierzchni liścia, co odpowiada około 26 młodym pędom 
roślin zbożowych. Niekiedy wciągają rośliny do swoich podziemnych chod-
ników. Szkodnik atakuje wszystkie gatunki zbóż, a przede wszystkim ozimi-
ny, rzadziej owies. Najczęściej występuje na glebach zlewnych. Jest liczniejszy  
w południowej części kraju, jednak jego zasięg przesuwa się do środkowych  
i północnych rejonów kraju. 

- 9 -

Fot. 14. Imago łokasia garbatka (fot. M. Sobieski)

Fot. 15. Larwa łokasia garbatka 
(fot. P. Strażyński)

Fot. 21. Lednica zbożowa (fot. P. Strażyński)



Podczas ciepłej jesieni ozime zasiewy zbóż mogą być silnie atakowane przez szkodniki glebowe: rolnice, 
pędraki, drutowce i lenie. Ich larwy bytują głównie w glebie podgryzając korzenie. Starsze larwy rolnic 
mogą żerować również na nadziemnych częściach roślin lub wciągać siewki w całości pod powierzchnię. 
Rozwojowi tych szkodników sprzyjają w głównej mierze uproszczenia w uprawie, przede wszystkim brak 
głębokiej orki.

Gąsienice rolnic zimują w glebie na niewiel-
kiej głębokości. Wiosną przepoczwarczają się,  
a wylot motyli zaczyna się w lecie. Samice składają 
jaja na roślinach zielnych przy powierzchni gleby. 
Po około 10 dniach wylęgają się gąsienice, które 
początkowo przebywają na roślinach, a po trze-
cim linieniu kryją się w glebie i nocą wychodzą 
na żer. Po dorośnięciu część z nich przepoczwar-
cza się w glebie, dając początek drugiej generacji, 
inne zimują. Na wschodzie i północy rolnica zbo-
żówka ma jedno pokolenie, a na zachodzie i po-
łudniu często dwa pokolenia. Co przy ociepleniu 
się klimatu może się zmienić. Rolnice to szkodniki glebowe występujące w dużym 
nasileniu. Ich żer obserwuje się w lecie i jesienią. Początkowo gąsienice wygryza-
ją niewielkie otwory lub fragmenty liści. Starsze larwy mogą żerować na korzeniach. Nocą wychodzą na po-
wierzchnię, uszkadzając nadziemne części roślin, siewki mogą być też wciągane pod ziemię. Młode rośliny 
wyglądają jak podcięte. Zwykle dochodzi do placowego wypadania roślin lub uszkodzenia ograniczone są do 
brzeżnej części pola. 

Dorosłe owady chrabąszczy, ogrodnicy niszczylistki, guniaka czerwczy-
ka wychodzą z gleby wiosną w końcu kwietnia i maju, a guniaka czerwczy-
ka od połowy czerwca i gromadzą się na drzewach liściastych. Po kopulacji 
samice wkopują się do gleby na głębokość 15-20 cm, wybierając glebę lek-
ką, odsłoniętą, dobrze nagrzaną, o umiarkowanej wilgotności, czemu bę-
dzie sprzyjało ocieplenie klimatu. Samice składają około 50 jaj. Następnie 
owady dorosłe giną. Po 4-6 tygodniach wylęgają się z jaj pędraki. Rozwój 
larw trwa od 2 do 4 lat w zależności od gatunku (u guniaka czerwczyka 
2-3). W tym okresie odżywiają się podziemnymi częściami roślin. Najbar-
dziej żarłoczne są w drugim i trzecim roku życia. W czwartym roku osiąga-
ją długość około 50 mm i żerują do czerwca, po czym przepoczwarczają się  
w głębszych warstwach gleby. W sierpniu przeobrażają się w owady dorosłe, 
jednak pozostają w glebie do wiosny. Objawem żeru pędraków w zasiewach 
zbóż jest silne przerzedzenie wschodów, a nieco później więdnięcie rozwi-
jających się roślin, które dają 
się łatwo wyjąć z ziemi. 

Rozwój jednego poko-
lenia drutowców trwa w zależności od gatunku do 5 lat. Z jaj 
złożonych przez samice do gleby wylęgają się larwy, które cały 
swój rozwój odbywają w glebie, odżywiając się podziemnymi 
częściami różnych roślin. Po kilku latach przepoczwarczają się 
przed jesienią, a chrząszcze wychodzą na powierzchnię wiosną. 
Larwy sprężykowatych są groźne także w uprawie zbóż. W za-
siewach zbóż i kukurydzy, najczęściej na wiosnę, widać żółknące  
i obumierające rośliny. Dają się one łatwo wyjąć z gleby, ponie-
waż tuż pod powierzchnią są podcięte. Zachwaszczone tereny, 
szczególnie perzem, są silnie opanowywane przez te szkodniki. 
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Fot. 55. Larwa rolnicy tasiemki
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)

Fot. 55. Larwa rolnicy zbożówki 
(fot. Hołubowicz-Kliza G., IUNG-PIB)

Fot. 55. Pędrak (fot. Wolny S., IOR-PIB)

Fot. 55. Drutowce (fot. Sobieski M., IOR-PIB)



Lenie w ciągu roku rozwijają jedno pokolenie. Larwy zimują w 
glebie na głębokości 5-10 cm. W kwietniu lub na początku maja, po 
krótkotrwałym żerowaniu, przepoczwarczają się. Od marca do poło-
wy maja z gleby wydostają się owady dorosłe. Odżywiają się pyłkiem, 
nektarem i spadzią. Od końca maja do połowy czerwca samice skła-
dają około 100 jaj grupkami do gleb lekkich, wilgotnych i zasobnych 
w substancję organiczną, szczególnie do gleb nawożonych oborni-
kiem, położonych w pobliżu zarośli lub do stert kompostowych. Za-
pach kompostu lub obornika wabi samice. Jesienią larwy w czwar-
tym stadium (ostatnim) uszkadzają rośliny. Żerują przy powierzchni 
ziemi. Najbardziej groźne są larwy starsze, żerujące najintensywniej 
wczesną wiosną. Największe potencjalne straty wynikające z żero-
wania larw leniowatych mają miejsce na wschodach. Uszkadzają one 
młode korzenie, a czasami już kiełkujące nasiona. W wilgotne noce 
mogą żerować na powierzchni, uszkadzając nadziemne części roślin. 
W Polsce największe straty powoduje leń marcowy, ogrodowy i czar-
nożyłek.  

Jednak szkodniki roślin, należą do organizmów zmiennocieplnych. Oznacza to, że rozwijają się tylko  
w określonych zakresach temperatur. Jednocześnie wiadomo, że jeżeli panują zbyt niskie lub zbyt wysokie tem-
peratury następuje na ogół zachwianie namnażania owadów. Jeśli na przykład temperatura wzrośnie do 30oC 
(warunki suszy), wówczas nastąpi spadek liczebności populacji mszyc, dla których tak wysokie temperatury są 
niekorzystne. Jednocześnie wyższe temperatury powodują wzrost tempa przemian metabolicznych u szkodni-
ków, co oznacza ich większą żarłoczność, a tym samym większą szkodliwość dla roślin. 

Większości szkodników występujących w uprawach polowych żeruje na roślinach tylko w ściśle określo-
nych fazach ich rozwoju. Jeżeli wczesną wiosną nastąpi szybki wzrost temperatury, wówczas może dojść do 
antagonizmu między pojawieniem się szkodnika a fazą rozwojową jaką osiągnęły rośliny. Wówczas szkod-
nik nie znajdzie pokarmu i nie dojdzie do uszkodzenia roślin. Jest to bezsprzecznie jeden z pozytywnych 
aspektów ocieplenia klimatu.

W ograniczaniu szkodliwości nowych zagrożeń ważną rolę będzie odgrywała agrotechnika. Korzyści 
przyniosą na pewno poprawnie wykonywane zabiegi przygotowujące glebę pod zasiew, właściwy termin  
i parametry siewu, dobór odmian do stanowiska i rejonu uprawy, odpowiedni płodozmian, zrównoważo-
ne nawożenie, zachowanie izolacji przestrzennej i ograniczenie zachwaszczenia.

Nadal podstawową metodą ochrony plantacji przed szkodnikami pozostanie metoda chemiczna,  
w której pierwszym krokiem powinien być systematyczny monitoring plantacji pod kątem terminu pojawu 
szkodnika, jego liczebności oraz poziomu uszkodzeń. 

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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Fot. 55. Larwy lenia ogrodowego 
(fot. Strażyński P., IOR-PIB)


