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W swoich komunikatach PZPK stara się nawiązywać do bieżących obserwacji w uprawach kukurydzy i sygnałów jakie na-
pływają z terenu. W okresie maja i czerwca napłynęło sporo komunikatów o liściach kukurydzy poskręcanych na kształt rurki. 
Po rozwinięciu znajdowano przędzę i ślady żerowania w postaci wyjedzonego miękiszu a czasem dziur na wylot. Niektóre 
liście były prawie zeszkieletowane. Kto wcześnie wykrył problem, rozwinął takie liście, ten zauważył, że w zwinięciu żerowała 
gąsienica. Kto późno zauważył taki objaw na roślinach zwykle wewnątrz sprawcy nie znalazł, bo owad zdążył zejść do gleby 
i się tam przepoczwarczyć. Im później się obserwuje uprawę, tym łatwiej przeoczyć obecność takich objawów, gdyż rosnący 
liść rozrywa z czasem wiązanie przędzą, wyprostowuje się, a światu ukazują się dziury w blaszce lub zaschłe tkanki. Nie zawsze 
na tym etapie da się niespecjaliście rozpoznać, co tak liść uszkodziło.

Gdy jest mowa o gąsienicy na liściu, wewnątrz rurki skręconej przędzą, to już bez problemu można przyczynę zidentyfi ko-
wać – to skutek żerowania gąsienic motyli zwójkowatych. Na ten moment tylko one tak potrafi ą żerować na kukurydzy. Są to 
znane szkodniki kukurydzy od wielu lat. Choć znane, to dokładnie nie rozpoznano ich składu gatunkowego, a to także dlatego, że 
zwykle pojawiały się na pojedynczych roślinach, nie stanowiąc większego zagrożenia. Wiadomo choćby o obecności na kukury-
dzy zwójki różóweczki oraz zwójki chryzantemeczki. Gatunków może być o wiele więcej, dlatego temat ten wymaga zgłębienia. 

Zwójkowate zwykle pojawiały się sporadycznie w uprawach, najczęściej opanowując rośliny w pasach brzeżnych. W tym 
czasie kukurydza zwykle była w fazie od 4 do 7 liścia. Owad ten w ciekawy sposób żeruje tworząc sobie osłonę przed wrogami 
oraz pogodą poprzez połączenie przędzą dwóch brzegów liścia, zawijając je w kształt rurki. Wewnątrz gąsienica jest bezpiecz-
na i niezagrożona sobie żeruje. Na jednej roślinie ta sama gąsienica może kilka liści uszkodzić i każdy skręcić w rurkę. Najczę-
ściej na jednej roślinie spotykano tylko jedną gąsienicę, rzadziej dwie. Procent roślin opanowanych przez gąsienice zazwyczaj 
był znikomy, mniej niż 0,5%, więc formalnie nie stanowił on zagrożenia. Ponieważ jednak gatunek mniej liczny w każdej chwili 
może zwiększyć swą liczebność, dlatego sygnały płynące z terenu są bardzo ważne. Możliwe, że wystąpił tu splot różnych czyn-
ników, w tym pogodowych, które sprawiły, że w niektórych miejscowościach owady te pojawiły się na tyle licznie, że wzbudzi-
ły zainteresowanie, tudzież obawy. Nie zgłaszano masowego pojawu, choć niektórzy pytali o możliwość zwalczania patrząc na 
większa liczbę opanowanych roślin. Takiej możliwości w kukurydzy tzw. pastewnej nie ma, gdyż nie ma zarejestrowanych do 
tego preparatów. W kukurydzy cukrowej są natomiast zarejestrowane biopreparaty na bazie bakterii Bacillus thuringiensis, 
w etykietach których jest zapis o zwalczaniu gąsienic uszkadzających liście, więc zwójkówki jak najbardziej podlegają pod 
takie wytyczne, tym bardziej, że wskazany termin zabiegu jest ogólnikowy – z chwilą stwierdzenia gąsienic.

Skręcające się liście na kształt rurki w okresie wiosennym mogą przybierać różną postać. Te powodowane przez gąsienice 
zwójkówek są bardzo łatwe do identyfi kacji. Niekiedy jednak roślina przybiera bardziej zdeformowany wygląd. Jej liście przy-
bierają postać szablastego pędu, który powstaje ze skręcenia się ze sobą, a raczej niemożności rozwinięcia się większości bla-
szek liściowych. Taki objaw u roślin rozwijających 4-6 liści może powodować ploniarka gnijka, niemniej jak sama nazwa gatunku 
wskazuje w miejscu żerowania larwy muchówki dochodzi do gnicia tkanek, więc raczej problemu z identyfi kacją nie powinno 
być. Na szczęście ploniarka gnijka rzadko się pojawia i to dobrze, bowiem może niekiedy powodować przełamywanie się takie-
go szablastego tworu w miejscu nadgnicia i cała roślina jest wówczas jeszcze bardziej zdeformowana. Gdy stożek wzrostu oca-
leje to roślina rośnie dalej, ale jest osłabiona, lecz gdy larwa go uszkodzi, wówczas taki egzemplarz zagłuszą sąsiednie rośliny. 

Warto także wiedzieć, że problem ze skręceniem się liści i trudność w ich rozwinięciu się może także wynikać z reakcji 
niektórych odmian kukurydzy na herbicydy, zwłaszcza przy wyższych dawkach i złym terminie aplikacji. Przypadki związane 
z trudnością rozwijania się liści i pozostawania ich przez pewien czas w kształcie szablastego pędu obserwowano choćby na 
niektórych odmianach na których stosowano herbicydy z grupy acetamidów, czy też inhibitorów ALS. Objaw ten zwykle no-
towany był od fazy 8-9 liścia, ale były to przemijające reakcje fi totoksyczne. 
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Poskręcane liście kukurydzy w kształt rurki i szablastego tworu – 
co powoduje taki objaw?
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