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Škůdci na polích a zahradách 
Škůdci jsou živočichové poškozující lidem potřebné věci, plodiny, potraviny. 

Problém způsobují v zemědělství, protože dokáží ohrozit celou úrodu. 

Člověk se snaží škůdce likvidovat a ochránit tak své hospodářství. Rychlým 

řešením jsou chemické postřiky, ale vhodnější je škůdce odstranit manuálně 

nebo vysadit v prostoru jejich přirozené nepřátele  (dravý hmyz, parazit ). 

Každá rostlina pěstovaná na polích či v zahradách může být postižena 

chorobou nebo škůdcem. Mandelinka bramborová se živí téměř výhradně 

bramborovou natí, způsobila neúrodu brambor a hladomor.  

Přemnožený hraboš polní vyžírá obilné klasy před sklizní. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colorado_potato_beetle.jpg> 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Feldmaus_Microtus_arvalis .jpg> 



Škůdci na polích a zahradách 
Běžným škůdcem je mšice - drobný druh hmyzu, který parazituje na 

rostlinách – saje sladké šťávy a často přenáší rostlinné choroby. Mšice žijí v 

symbióze (oboustranně výhodném vztahu) s mravenci.     Větším a 

škodlivějším druhem je plzák španělský. Mnoho druhů plžů (např. plzák 

zahradní, plzák hnědý, slimák největší) škodí ožíráním listů, plzák 

španělský je ale výjimečný žrout. Pochází ze Španělska, během minulého 

století se rozšířil do velké části Evropy. Velmi rychle se množí, protože v 

novém prostředí nemá dostatek přirozených nepřátel, parazitů. Začíná 

vytlačovat původní plže a v některých oblastech zničil celou úrodu. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aphididae_(aka).jpg > 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arion_vulgaris_eating.jpg > 



Škůdci na polích a zahradách 
Larvy běláska zelného, řepového páchají velké škody požerem listů rostlin. 

Samičky běláska snášejí velké množství oranžových vajíček, brzy se z nich 

líhne armáda zelených žravých housenek.  

Kukuřičná pole napadená bázlivcem kukuřičným jsou v České republice 

spíše vzácností. Přesto jde o hrozbu pro naše zemědělce. Dospělí jedinci 

se živí na bliznách (část květu) a larvy ničí kořeny. Kukuřice bez kořenů 

nemůže stát a také nemůže získávat z půdy vodu. Stejně jako plzák 

španělský byl k nám bázlivec zavlečen ze zahraničí. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kohlweissling_raupen.JPG&filetimestamp=20080817092840 > 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western_corn_rootworm.jpg > 



Škůdci na polích a zahradách 
Savec …… ….. hloubí nory a živí se zelenými částmi rostlin nebo kůrou. 

Mravenci s nimi mohou žít v symbióze. Živí se šťávami z rostlin. Jde o ……. 

Plzák ……… byl k nám zavlečen ze zahraničí. Je nebezpečný a rychle se 

množí. Vytlačuje ostatní druhy jako je ….. zahradní či ...... největší. 

Na bramborové nati najdeme  pruhovaného brouka  ………. ………. 

Kořenům a květům kukuřice škodí …….. ……… 

Larvy motýla ……. ……. a ........ požírají zelené části rostlin. 

 

 

 

 

 

 


