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KUKURYDZA. Ochrona przed szkodnikami

Kukurydza pod ochroną
Ochrona kukurydzy przed 

szkodnikami zaczyna się już 

podczas wyboru pola, na któ-

rym będziemy uprawiać roślinę 

oraz od jego przygotowania 

za pomocą zabiegów agrotech-

nicznych. Stosowanie środków 

ochrony roślin sprowadza się 

głównie do walki z ploniarką 

zbożówką i ploniarką gnijką, 

zachodnią kukurydzianą stonką 

korzeniową, omacnicą proso-

wianką oraz mszycami.

Wśród metod agrotechnicznych 
szczególne znaczenie ma wybór od-
powiedniego stanowiska pod upra-
wę, sugerowany płodozmianem. Ma 
to znaczenie w ograniczaniu liczeb-
ności i  szkodliwości wielu gatun-
ków szkodników. 

Mieszaniec na miarę
Ważny jest też termin siewu, opty-
malne nawożenie (zwłaszcza azo-
towe), niszczenie chwastów i  ter-
minowe wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych. Warto pamiętać 
o rozdrobnieniu resztek i przyoraniu 
przed zimą, aby ściółka nie ułatwia-
ła przezimowania szkodnikom oraz 
chorobom. 
Dobranie właściwego mieszańca 
do siewu, odpornego na uszkodze-
nia powodowane np. przez omac-
nicę prosowiankę ułatwi walkę 
z  tym szkodnikiem. W  rejonach 
zagrożonych przez larwy stonki 
kukurydzianej dobierajmy odmiany 
o  dobrze rozbudowanym systemie 
korzeniowym. Uprawiane rośli-
ny powinny być dostosowane pod 
względem wczesności do lokalnych 
warunków glebowo-klimatycznych.

Metody zwalczania
Jeżeli metody niechemiczne zwal-
czania szkodników okażą się mało 
skuteczne, jesteśmy zmuszeni 
do  zastosowania metody chemicz-
nej. Sygnałem do  jej użycia jest 
monitoring występowania szkod-
nika w  zasiewach oraz dobranie 
odpowiedniego preparatu, zastoso-

wanego zgodnie z etykietą środków 
ochrony roślin. W  walce z  niektó-
rymi szkodnikami (np. z omacnicą) 
można stosować preparaty biolo-
giczne, zawierające bakterie Bacillus 
thuringiensis, zawiesinę zarodników 
grzybów Beauveria bassiana lub 
mieszaninę obu czynników biolo-
gicznych.

Mucha szwedzka
Ploniarka zbożówka, czyli tak 
zwana mucha szwedzka jest owa-
dem z  rodziny niezmiarkowatych. 
Ograniczeniu jej liczebności sprzyja 
między innymi prawidłowa agro-
technika. W sezonie wegetacyjnym 
ploniarka zbożówka wydaje 3 po-
kolenia I – od kwietnia do czerwca;  
II – od czerwca do sierpnia; III – od 
sierpnia do początku października. 

Dorosłe owady składają pojedyn-
cze jaja na liściach, natomiast larwy 
zimują wewnątrz roślin w  pobliżu 
szyjki korzeniowej. Pierwsze ob-
jawy żerowania larw są widocz-
ne na  roślinach w  fazie 4-5 liści. 
Uszkodzone liście często są zbi-
te, a  wraz ze wzrostem rośliny ich 
blaszki podłużnie pękają lub zostają 
rozerwane. Najczęstszym objawem 
są przejaśnienia biegnące wzdłuż 
nerwów liści oraz drobne otwor-
ki. Ponadto poprzez uszkodzenia 
do  roślin wnikają patogeny wy-
wołujące m.in. głownię guzowatą. 
Średnie straty plonu wyrządzone 
przez żerowanie ploniarki sięgają 
ok. 10%. 

Progi ekonomicznej szkodliwości 
w  przypadku kukurydzy wynoszą  
5 lub więcej jaj na 10 roślinach, 6 jaj 
na 10 roślinach lub 4 jaja na 1 m² 
plantacji; uszkodzenie 10-15% ro-
ślin w uprawie na ziarno.

Omacnica o zmroku
Omacnica prosowianka jest moty-
lem nocnym z  rodziny omacnico-
watych, Jego największą aktywność 
zauważamy od zmroku do  pół-
nocy.  Przednie skrzydła samicy są 

jasnobrązowe z  ciemnymi brzega-
mi i  dwoma falistymi liniami po-
przecznymi, tylne jasnożółte z jasną 
środkową pręgą. W warunkach po-
łudniowej Polski omacnica proso-
wianka ma jedno pokolenie w ciągu 
roku. 

Dorosłe gąsienice zimują w  ło-
dygach kukurydzy lub chwastów 
grubołodygowych. Okres lotu mo-
tyli jest dość długi ‒ w Polsce roz-
poczyna się w  końcu czerwca lub 
w lipcu i trwa do początku lub po-
łowy sierpnia. Samice składają jaja 
na dolnej powierzchni środkowych 
i górnych liści. Wylęgające się larwy 
mogą okresowo żywić się pyłkiem, 
później wgryzają się do  łodyg oraz 
do  rozwijających się kolb kukury-
dzy. Objawami żerowania są wy-
gryzione otwory, trociny i odchody 
gąsienic. Przez wygryzione otwory 
do  tkanek roślin przedostają się 
zarodniki grzybów i  bakterie, po-
wodując zgorzele. Ich następstwem 
jest wyleganie roślin. 
Próg szkodliwości to obecność 
złóż jaj na 15% analizowanych ro-
ślin w czasie składania jaj lub 20 jaj 
na 100 roślin.

Długi lot stonki
Zachodnia kukurydziana stonka 
korzeniowa jest chrząszczem, któ-
ry w ciągu dnia może przelecieć ok.  
30 km, a w ciągu roku może posze-
rzyć swój zakres o  60 do  100 km. 
Szkody wyrządzane przez tego 
szkodnika, w  przypadku uprawy 
kukurydzy w  monokulturze mogą 
dochodzić nawet do 90%. Chrząsz-
cze obu płci mają barwę od żółtej 
do zielonej. Pokrywy po bokach po-
siadają po  jednym czarnym pasku, 
o długości ok. 4,2-6,8 mm. 

Żerują na  liściach (zjadając je czę-
ściowo lub w  całości), wiechach 
a  później na  znamionach słupków 
kwiatów (co powoduje obniżenie 
liczby zapylonych kwiatów, przez 
co kolby są niewielkie, a  niekiedy 
zniekształcone). Ciało larw jest wy-



Tabela 1

Szkodniki
Nazwa  

środka
Dawka

Toksycz-

ność

Karencja  

w dniach
Uwagi

Drutowce 

· larwy 

sprężykowatych

Pędraki

· larwy 

chrabąszczowatych

Rolnice

Nie uprawiać roślin w pobliżu lasów, krzewów, zadrzewień 

oraz po trawach i wieloletnich bobowatych. Licznie występują 

na glebach lekkich i plantacjach zachwaszczonych.

Głębokie orki i częste spulchnianie gleby ogranicza 

występowanie szkodników glebowych.

Mszyce

Karate Zeon 050 CS

Kirkuk B 050 CS

Kirkuk C 050 CS

Wojownik 050 CS

0,1 l

0,1 l

0,1 l

0,1 l

sz

sz

sz

sz

7

7

7

7

Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc 

uskrzydlonych na rośliny.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 300 mszyc na 1 roślinie.

Omacnica 

prosowianka

Karate Zeon 050 CS

Kirkuk B 050 CS

Kirkuk C 050 CS

Proteus 110 OD

Rumo 30 WG 

Steward 30 WG

Wojownik 050 CS

0,2 l

0,2 l

0,2 l

0,5 l

0,125-0,15 kg

0,125-0,15 kg

0,2 l

sz

sz

sz

sz

sz

sz

sz

7

7

7

30

14

14

7

Opryskiwać w okresie wiechowania kukurydzy  

po wystąpieniu szkodnika. Na plantacji kukurydzy  

i w sąsiedztwie zwalczać chwasty, które mają grube łodygi, 

gdyż w nich zimują gąsienice. 

Rośliny uszkodzone należy zbierać bardzo wcześnie.  

Po zbiorze kukurydzy szybko rozdrobnić i głęboko przyorać 

resztki roślin, w całym rejonie uprawy.

Próg ekonomicznej szkodliwości – gdy w poprzednim roku 

było uszkodzone 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, 

lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej  

na kiszonkę. 

Ploniarka 

zbożówka

Mesurol 500 FS 1 l/100 kg 

ziarna

t Zaprawić ziarno przed siewem. Wyższą dawkę stosuje 

się w przypadku dużej liczebności szkodników. Siew 

kukurydzy w początkowym okresie optymalnego terminu 

oraz optymalna agrotechnika ograniczają uszkodzenia 

powodowane przez ploniarkę.

Unikać zakładania plantacji kukurydzy w pobliżu upraw 

jęczmienia ozimego i użytków zielonych. W rejonach 

silnie zagrożonych wysiewać ziarno mieszańców mniej 

podatnych na ploniarkę.

Zaprawy odstraszają ptaki, które uszkadzają zasiewy  

i wschody kukurydzy.

Kirkuk B 050 CS

Kirkuk C 050 CS

Proteus 110 OD

Wojownik 050 CS

0,1 l

0,1 l

0,5 l

0,1 l

sz

sz

sz

sz

7

7

30

7

Opryskiwać, gdy rozwija się trzeci liść, to jest gdy długość 

trzeciego liścia równa jest długości drugiego.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 larwa na jednej roślinie 

lub uszkodzonych 15% roślin.

Zachodnia 

kukurydziana 

stonka korzeniowa

Proteus 110 OD

Rumo 30 WG 

Steward 30 WG

0,75 l

0,125-0,15 kg

0,125-0,15 kg

sz

sz

sz

30

14

14

Stosować środki jeden raz w sezonie. W przypadku dwóch 

zabiegów stosować przemiennie z innymi zarejestrowanymi 

środkami ochrony roślin. Stosować do pierwszego 

zabiegu, który należy wykonać w połowie lipca do połowy 

sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać  

w 7 do 14 dni później.
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smukłe białej lub kremowej barwy, 
z wyraźnie ciemniejszą głową. Że-
rując larwy uszkadzają korzenie. 
Wierzchołki porażonych korzeni 
stają się brązowe, a wewnątrz nich 
widoczne są wygryzione chodniki. 
Uszkodzone korzenie są zasiedlane 
przez patogeny. W  roku występuje 

tylko jedno pokolenie chrząszcza.  
Jaja zimują w  glebie, natomiast 
wylot przypada na  przełom lipca 
i sierpnia. 

Złożone we wrześniu jaja są przy-
stosowane do  niskich temperatur, 
co pozwala im przetrwać zimę. 

Jeśli larwy nie znajdą kukurydzy 
giną, a  szkodnik przetrwa w  ma-
łych ilościach na innych gatunkach 
roślin.

Źródło: Zalecenia ochrony roślin (IOR-PIB)
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