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KUKURYDZA. Ograniczanie szkodników 
w uprawie

Wróg  
mojego wroga
Kukurydza jest uprawą atakowaną przez szkodniki od chwili posiania 
ziarna w glebę, aż do zbioru. Jednak nie wszystkie szkodniki należy 
zwalczać. W przypadku niektórych szkody są niewielkie. Innych  
nie jesteśmy w stanie ograniczać, gdy kukurydza jest już wysoka  
i nie możemy w nią wjechać. 

Potrzebny do  tego byłby specjali-
styczny sprzęt, z  wysokim prześwi-
tem roboczym lub założenie ścieżek 
przejazdowych bez obsady roślin. 
Straty spowodowane przez choroby 
i  szkodniki w  uprawie kukurydzy 
kiszonkowej wynoszą zwykle około 
10%, a w kukurydzy ziarnowej 20%. 

Nie zniszczyć, 
a ograniczyć

W integrowanej ochronie nie cho-
dzi także o  całkowite zniszczenie 
szkodnika, a  tylko o  obniżenie jego 
liczebności do poziomu, przy którym 
nie wywołuje on istotnych szkód. 
Na  przestrzeni ostatnich 60 lat, ba-
dania Instytutu Ochrony Roślin  wy-
kazały, że  w porównaniu do  lat 50 
minionego wieku, liczba agrofagów 
atakujących tę uprawę wzrosła z  33 
do około 100. Oznacza to, że jest ich 
trzy razy więcej. Nadal do  najgroź-
niejszych szkodników zaliczamy dru-
towce, rolnice, ploniarkę zbożówkę, 
mszyce, stonkę kukurydzianą, a także 
omacnicę prosowiankę oraz zwierzy-
nę łowną.

Drutowce 
To larwy owadów z  rodziny sprę-
żykowatych, jak osiewnik rolowiec 
czy osiewnik ciemny lub podrzut 
myszaty, których rozwój trwa 4-5 
lat. Szczególnie szkodliwe są lar-
wy w  ostatnich latach rozwoju, gdy 
osiągają do 3 cm długości. Mają one 
wydłużony kształt i brązowo-poma-

rańczowy kolor, podobny do  mie-
dzianego drutu, stąd nazwa postaci 
larwalnej. 
Początkowo małe larwy żywią się 
materią organiczną gleby. Później że-
rują na kiełkujących ziarnach roślin, 
w  tym kukurydzy, podgryzając ko-
rzenie i pędy młodych siewek, które 
mogą zamierać. 

Wieloletnie 
podgryzanie

Ich cykl rozwojowy trwa kilka lat, 
mogą więc zagrażać różnym upra-
wom na  tym samym stanowisku, 
przez kilka lat. Najgroźniejsze są 
dla roślin wysiewanych punktowo, 
jak buraki cukrowe czy kukurydza. 
W  przypadku tych upraw, drutow-
ce mogą mocno przerzedzić obsa-
dę. Owady dorosłe są nieszkodliwe. 
Możemy ograniczać ich liczebność, 
stosując wysiew zaprawionych nasion 
np. preparatem Force 20 CS, zawie-
rającym teflurynę. Możemy również, 
jeśli nasiona nie zostały zaprawione 
insektycydem, wysiać aplikatorem 
do wysiewu granulowanych środków 
ochrony roślin, preparat insektycydo-
wy w formie granulek np. SoilGuard 
(także zawierający teflurynę). 

Zabiegi spulchniające 
i płodozmian

Możemy też zapobiegać szkodom 
wyrządzanym przez drutowce po-
przez zwalczanie niechemiczne. Po-
lega ono na  zastosowaniu na  glebę 

zabiegów spulchniających (podoryw-
ka, brona talerzowa, bronowanie). 
Skuteczny będzie też właściwy pło-
dozmian, unikanie uprawy po  wie-
loletnich ugorach, łąkach i  nieużyt-
kach oraz w ich bliskim sąsiedztwie, 
czy poprzez ograniczenie chwastów, 
które także są często roślinami żywi-
cielskimi tych szkodników.

Ptaki
Wcześniej mogliśmy zniechęcić pta-
ki do  wyjadania wysianego ziarna, 
zaprawami zawierającymi metiokarb. 
Po  jego wycofaniu możemy jeszcze 
stosować wysiew ziarna zaprawione-
go preparatem o działaniu odstrasza-
jącym, Korit 420 FS, zawierającym 
ziram, czyli substancję z grupy dwu-
tiokarbaminianów. 

Rozdziobią nas kruki 
i wrony

Szczególnie dużo szkód, poprzez 
wydziobywanie kiełkującego ziarna 
i  małych roślin, wyrządzają z  grupy 
ptaków krukowatych jak wrony, gaw-
rony i kawki. Aby temu zapobiec, za-
prawiony materiał siejemy starannie, 
na głębokość 2 cm lub głębiej. Zwra-
camy szczególną uwagę na dokładne 
przykrycie nasion glebą, szczególnie 
na początku i końcach wysiewanych 
rzędów. Zbieramy też z powierzchni 
gleby przypadkowo rozsypane na-
siona, aby nie dopuścić do  zatrucia 
zwierząt. 

Wcześniej albo później
Plantacje kukurydzy w pobliżu drzew, 
gdzie gniazdują krukowate, powinny 
być wcześniej wysiewane lub, co jest 
częściej praktykowane, dużo później 
od innych plantacji, aby zmniejszyć 
rozmiar szkód. Ziarno posiane głę-
biej jest mniej narażone na wydzio-
bywanie niż wysiane bardziej płytko.

Ślimaki nagie 
Kukurydzę atakuje pomrowik pla-
misty i  ślinik. Pomrowik plamisty 
dorasta do około 6 cm długości i nie 
ma zewnętrznej muszli. Jest koloru 
żółtawobiałego, szarego, czerwono-
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Tabela 1. Insektycydy do ograniczania szkodników w uprawie kukurydzy

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka 

Drutowce

Force 20 CS

teflutryna

50 ml/50 tys. szt. ziarna

SoilGuard 0,5 GR 15 kg/ha

SoilGuard 1,5 GR 7-10 kg/ha

Rolnice Lumiposa 625 FS cyjanotraniliprol
96 ml/80 tys. nasion  
do 108 ml/90 tys. nasion

Ptaki Korit 420 FS ziram 0,6 l/ 100 kg ziarna

Ślimaki nagie

Lima Oro 3 GB 
Medal 3 GB 
Siga 3GB 
Slugicol 3 GB 
Slugix 3 GB 
Sneg  3 GB

metaldehyd 7 kg/h

Ironmax Pro 
Sluxx HP

fosforan żelaza 7 kg/ha

Lima Oro 3 GB 
Limagol 5 GB 
Metkol 5 GB 
Molufries  5 GB 
Push 5 GB 
Sharmet 5 GB 
Soltex Niezawodny Snailmax 05 GB trutka  
na ślimaki w granulacie

metaldehyd
4 kg/ha

Slug-Off 5 kg/ha

Mszyce

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS 
LambdaCe 050 CS 
Ninja 050 CS 
Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna 0,1 l/ha

Omacnica  
prosowianka

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS 
LambdaCe 050 CS 
Ninja 050 CS 
Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,2 l/ha

Lamdex Extra 2,5 WG 0,20-0,40 kg/ha
Sparviero 
Sparrrow 
Kidrate

0,125 l/ha

Steward 30 WG 
Rumo 30 WG 
Sakarb 30 WG indoksakarb

0,125-0,15 kg/ha

Avaunt 150 EC 
Explicit

0,25 l/ha

Runner 240 SC metoksyfenozyd 0,6 l/ha
Coragen 200 SC 
Corleone 200 SC 
Klorantranil 
Kobalt 200 SC

chlorantraniliprol 125 ml/ha

Stonka kukurydziana  
–  chrząszcze

Steward 30 WG 
Rumo 30 WG 
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125-0,15 kg/ha

Stonka kukurydziana    
–  larwy

Force 20CS

tefluryna

50 ml/50 tys. ziarna

SoilGuard 0,5 GR 15 kg/ha

SoilGuard 1,5 GR 12 kg/ha
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brunatnego lub brązowego z  ciem-
niejszymi plamami i  pasami. Ślinik 
wielki jest zabarwiony jednolicie. 
Ma rudy, czarny albo brązowy kolor, 
dorasta do  18 cm. Ślinik luzytański 
najczęściej jest zabarwiony na brązo-
wo i może mieć do 15 cm długości. 
Ślimaki występują w  czasie wilgot-
nej wiosny szczególnie, gdy gleba 
jest grudowata, a także wtedy, kiedy 
plantacja znajduje się w pobliżu lasu, 
żywopłotu czy w  sąsiedztwie atrak-
cyjnej dla ślimaków uprawy, jak np. 
rzepak. 

Od dwóch do sześciu 
liści

Resztki roślinne, znajdujące się 
na  powierzchni gleby sprzyjają ich 
występowaniu. Ataki ślimaków naj-
częściej zdarzają się w  kukurydzy 
pomiędzy fazami od 2-3 liści, do fazy  
6 liści. Małe rośliny mogą być cał-
kowicie ścięte u  podstawy łodygi 
lub mają mocno uszkodzone liście. 
Na starszych roślinach szkody doty-
czą dolnych liści, przy czym nerwy 
środkowe liści nie są atakowane. 

Opóźniony rozwój
Na blaszkach można zauważyć błysz-
czący śluz, czasami ślimaki zjadają 

ziarniaki zaraz po  kiełkowaniu i  są 
przyczyną strat w obsadzie młodych 
siewek. Rzadko powodują całkowite 
zniszczenie kukurydzy, ale uszkodze-
nia osłabiają i  opóźniają normalny 
rozwój roślin. 
Zwalczamy je najczęściej lokalnie,  
w miejscach podwyższonego uwil-
gotnienia pola, w  pobliżu rowów 
i  cieków wodnych, na  obniżeniach 
terenu. Wysiewamy moluskocydy 
w formie granulatu, zawierające me-
taldehyd lub fosforan żelaza. 

Patrz tabela 1.

Omacnica 
prosowianka 

Należy do najgroźniejszych, naziem-
nych szkodników uszkadzających 
kukurydzę w naszym klimacie. Mo-
tyle samicy omacnicy prosowianki, 
mają  rozpiętość skrzydeł od 20-35 
mm. Samice są nieco większe od 
samców, jaśniejsze, bladożółte, sam-
ce natomiast są ciemniejsze. Samice 
na przełomie czerwca i lipca składa-
ją białe, spłaszczone jaja, o  średnicy  
1 mm, ułożone dachówkowato, w pa-
kietach, od kilku do nawet 80 sztuk, 
zwykle na spodniej stronie liścia. 

Roślinne korytarze
Wylegające się gąsienice są począt-
kowo niewielkie. Rozpoczynają że-
rowanie na  fragmentach liści, a  po-
tem wgryzają się do  łodyg. Są ko-
loru bladożółtego po  jasnobrązowy 
i  dorastają do  25 mm. Drążą kory-

tarze wewnątrz roślin. W ten sposób 
uszkadzają kwiaty, kolby i  nasiona, 
a to często otwiera wrota infekcji dla 
chorób grzybowych z  rodzaju Fusa-
rium, odpowiedzialnych za  wytwa-
rzanie groźnych dla zdrowia ludzi 
i zwierząt mykotoksyn. 

W wiosennym kokonie
Omacnica prosowianka wytwa-
rza zwykle jedno pokolenie. Jednak 
w  sprzyjających i  ciepłych latach 
może wytwarzać i  drugą generację. 
Zimują gąsienice ostatniego poko-
lenia. Wgryzają się do  nasady pę-
dów i  zimują w  formie diapauzy, 
w  szyjkach korzeniowych. Wiosną 
tworzą kokon i przepoczwarczają się 
w  osobniki dorosłe. Jest to rozcią-
gnięte w czasie, a tempo tego procesu 
zależy od przebiegu pogody. Moty-
le zaczynają wylatywać w  czerwcu 
i  lipcu. Składają jaja na  liściach ku-
kurydzy, ale też na  innych roślinach 
żywicielskich. 

Niszczenie resztek 
pożniwnych

W redukowaniu liczebności tego 
szkodnika niezwykle istotne jest do-
kładne niszczenie resztek pożniw-
nych przy pomocy mulczerów. W za-
leżności od jakości rozdrobnienia 
i pogody w czasie zimy, może to ob-
niżyć populację zimujących gąsienic 
nawet o 70-80%. Strategii ogranicza-
nia omacnicy prosowianki jest kilka. 
Najczęściej, do  klasycznego zabiegu 
ograniczania tego szkodnika, stosuje 
się zabiegi chemiczne insektycydami 
w  okresie wiechowania kukurydzy. 
Czas zabiegu to początek wylęgania 
się malutkich larw z  jaj, aż do  mo-
mentu, gdy gąsienice wgryzą się we-
wnątrz łodyg lub kolb (w przypadku 
drugiego pokolenia szkodnika). Wy-
kaz preparatów do stosowania w che-
micznej ochronie kukurydzy przed 
szkodnikami prezentuje tabela 1. 

Kartonik na liściu,  
kulka na glebie

Obok pielęgnacj i  chemicznej, 
w uprawie kukurydzy, możemy także 
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zastosować biologiczne metody wal-
ki z omacnicą prosowianką. Metoda 
z  użyciem pasożytów jaj omacnicy 
polega na wykładaniu biopreparatów 
zawierających żywe larwy i poczwar-
ki kruszynka. W Polsce z reguły wy-
korzystuje się do  tego celu gatunek 
Trichogramma brassicae (preparaty: 
Trichocap, Trichosafe) lub mieszani-
nę tego gatunku z  Trichogramma 
evenscens, (preparat TrichoLet). Są 
one sprzedawane w postaci kartoni-
ków do zawieszenia na liściach, kulek 
aplikowanych na glebę lub w postaci 
proszku (mieszanina obu gatunków), 
który wymaga aplikacji agrolotniczej. 
Aplikacja na  plantacji kukurydzy 
ziarnowej zaczyna się z chwilą zaob-
serwowania nalotu motyli szkodnika 
i wykrycia pierwszych złóż jaj. 
Drugi raz stosujemy entomofaga 
po  5-7 dniach. Pomocny przy tej 
formie ochrony jest monitoring wy-
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lotu motyli omacnicy prosowianki 
z zastosowaniem pułapek świetlnych 
lub pułapek feromonowych. Prze-
bieg wylotu może się zmieniać razem 
z warunkami pogodowymi.

Biedronki, złotooki, 
pająki

W integrowanej ochronie kuku-
rydzy powinniśmy zwrócić uwagę 
na  organizmy pożyteczne, jak bie-
dronkowate, bzygowate, biegaczo-
wate, pryszczarkowate, złotokowate, 
pająki i  inne. Należy prowadzić za-
biegi ochronne w  taki sposób, aby 
nie niszczyć wszystkich gatunków 
szkodliwych w 100%. Są one bowiem 
istotnym elementem łańcucha po-
karmowego. Starajmy się zachować 
ostoje dla pożytecznej entomofauny 
w  postaci oczek wodnych, zarośli 
śródpolnych albo miedz, bo to wła-

śnie takie miejsca chronią przyrodę 
i  utrzymują naturalne mechanizmy 
regulujące równowagę w przyrodzie. 

Kwietne pasy 
i naturalni wrogowie

Zakładajmy pasy kwietne, sprzyja-
jące utrzymaniu bioróżnorodności 
roślin i pobudzające życie biologicz-
ne. Wspierajmy naturalnych wrogów 
szkodników, prowadźmy działania 
profilaktyczne, a  w ostateczności, 
po  przekroczeniu ekonomicznych 
progów szkodliwości agrofagów, sto-
sujmy ochronę chemiczną. W  ten 
sposób utrzymamy wysokość i jakość 
plonów, a jednocześnie nie zaszko-
dzimy bioróżnorodności przyrody, 
w której wiele gatunków jest powią-
zanych ze sobą.
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