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Skoczek kukurydziany ‒ czy grozi nam jego liczny pojaw?
Od czerwca na niektórych plantacjach kukurydzy dotkniętych przez niedobory wody, ale i bardzo wysokie tem-

peratury można było obserwować nietypowe objawy uszkodzenia blaszek liściowych roślin. Miały one postać biała-
wych plamek na kształt gwiazdek, które występowały pojedynczo, w małych skupiskach, szlaczkach, albo zajmowa-
ły większą powierzchnię liści prowadząc do poważnego ich uszkodzenia. Dziwne objawy zgłaszane były z różnych 
regionów Polski, choć dominowało południe kraju, gdzie notowano niemal tropikalne upały, ale i niewielkie opady 
deszczu, bądź ich brak przez wiele tygodni. Analiza roślin wykazała, że były to skutki żerowania skoczkowatych, 
w tym stosunkowo nowego gatunku w uprawach jakim jest skoczek kukurydziany (Zyginidia scutellaris).

Uszkodzenia, które niepokoiły producentów kukurydzy powstawały w wyniku nakłuwania przez skoczka blaszek 
liściowych w wyniku czego do rany przedostawała się nie tylko ślina skoczka mogąca zawierać w sobie choćby 
wirusy roślinne, ale i powietrze. Wskutek tego w miejscu nakłucia tkanka roślinna zaczynała jaśnieć, wręcz bieleć, 
przybierając postać nieregularnej wieloramiennej gwiazdki. Takie niepozorne objawy żerowania szkodnika nieco 
przypominały z daleka objawy porażenia roślin przez drobną plamistość liści, ale także upadku drobnych gradzin, 
które nie rozrywając liścia na wylot powodowały jego mechaniczne uszkodzenie na skutek uderzenia. W tym jed-
nak przypadku sprawcą były skoczki, głównie skoczek kukurydziany. Rozsiane po liściach pojedyncze plamki bądź 
ich niewielkie skupienia w postaci większych plam, bądź wijących się szlaczków nie są jeszcze dużym problemem. 
Ten pojawia się wówczas, gdy objawy żerowania skoczków powodują ponad 30% redukcję powierzchni blaszki li-
ściowej, a są sytuacje, że niektóre liście (głównie niżej położone) uszkodzone są w 80%.

O ile pojedyncze plamki nie są żadnym problemem, to zauważono na niektórych plantacjach i niektórych ro-
ślinach bardzo dużą ich liczbę, która prowadziła do uszkodzenia całej powierzchni liści. Takie liście traciły swoją 
funkcję w procesie fotosyntezy czy wymianie gazowej. Najwięcej silnych uszkodzeń było na dolnych piętrach rośliny 
i stopniowo przesuwały się ku górze, gdzie były mniej spektakularne. Póki co nie zauważono poważnego uszko-
dzenia największych liści, które odgrywają podstawową rolę w procesie fotosyntezy torem C4, co nie oznacza, że 
takowe nie mogą powstać w przyszłości, gdy warunki pogodowe będą jeszcze bardziej sprzyjały szkodnikowi. 

Sprawca uszkodzeń był zauważalny od wiosny w mniejszej bądź większej liczebności. Najwięcej owadów stwier-
dzano w czerwcu i lipcu, co mogło wynikać z bardzo wysokiej temperatury i małej lub braku opadów deszczu. Na 
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roślinach notowano bezskrzydłe larwy, nimfy z zaczątkami skrzydeł i latające postaci dorosłe pluskwiaków. Głów-
nym miejscem żerowania larw była spodnia strona blaszek liściowych, ale mogą one szybko się przemieszczać 
biegając po liściach. Osobniki dorosłe mogąc latać były bardzo aktywne w ciągu ciepłych oraz słonecznych dni 
i przelatywały z rośliny na roślinę. Formy dorosłe bardzo często nakłuwały tkanki liści od strony górnej, choć także 
chowały się i żerowały pod spodem liści.

Skoczek kukurydziany choć w Polsce występuje od przeszło 100 lat. Na roślinach kukurydzy jest notowany od 
2009 roku, a liczny jego pojaw na tej roślinie stwierdzono 10 lat później tj. w 2019 roku (w lipcu). Może pojawiać 
się także i na innych zbożach. Gatunek został wykryty na polach doświadczalnych Instytutu Ochrony Roślin – PIB 
w Winnej Górze (Wielkopolska). Jako że nie istnieje system monitoringu skoczkowatych na kukurydzy w skali kraju, 
dlatego nie wiadomo, gdzie ten pluskwiak występuje i w jakiej liczebności. Biorąc pod uwagę ostatnie lata i zgła-
szane „dziwne plamki” na liściach roślin przez rolników, doradców, ale i fi rmy obsługujące plantatorów kukurydzy 
można wskazać, że nie jest to problem lokalny. Lokalna może być, póki co jego większa szkodliwość, dlatego zanim 
problem się nasili wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi warto monitorować swoje pola na jego obecność. 
Ten materiał ma pomóc wykryć uszkodzenia jakie powoduje na roślinach.

Osobniki dorosłe skoczka kukurydzianego osiągają do 3,2 mm długości. W ubarwieniu przeważa kolor żółtawy. 
Na tarczce znajdują się trzy ciemne trójkąty. Owad posiada dwie pary skrzydeł i skoczne odnóża trzeciej pary zaopa-
trzone w liczne, duże kolce. Oczy i fragmenty tarczki są czarne. Larwy są bezskrzydłe i kształtem ciała przypominają 
osobniki dorosłe. Postacie dorosłe i larwy posiadają kłująco-ssący aparat gębowy za pomocą którego wysysają soki 
z tkanek roślinnych. 

Pełna biologia tego gatunku nie jest jeszcze znana. Stadium zimującym są owady dorosłe. Szkodnik rozwija praw-
dopodobnie jedno pokolenie w ciągu roku, jednak możliwe, że może ich być więcej, w zależności od przebiegu 
warunków pogodowych. Osobniki dorosłe występują przez cały sezon wegetacyjny. Najliczniejsze są od drugiej 
połowy lata do późnej jesieni oraz wczesną wiosną. 

Skoczek kukurydziany przy licznym pojawie może poważnie osłabić rośliny, zwłaszcza gdy te zmagają się z niedo-
borem wody. Nakłucia tkanek zwiększają parowanie wody. Zwykle skoczkowi towarzyszą inne szkodniki kukurydzy 
jak skoczek sześciorek, wciornastki, mszyce, ale ostatnio coraz liczniejszy jest przędziorek chmielowiec. Widać coraz 
większą liczebność gatunków o kłująco-ssącym aparacie gębowym, z których większość to organizmy termofi lne, 
czyli ciepłolubne, zatem zmiany klimatu idące w kierunku wzrostu temperatur będą dla nich jeszcze bardziej ko-
rzystne. 

Na ten moment nie ma w Polsce zarejestrowanych preparatów chemicznych, a tym bardziej biopreparatów do 
ograniczania populacji skoczka kukurydzianego i innych skoczkowatych. Gdy jednak zauważamy problemy z dużą 
ich liczebnością i szkodliwością zgłaszajmy je do instytutów badawczych, doradców z ODR, PIORiN czy też przed-
stawicieli fi rm fi tofarmaceutycznych. Takie zgłoszenia są ważne, bo po weryfi kacji pozwolą stwierdzić, czy problem 
narasta czy też nie. Może to pomóc w pracach nad biologią gatunku i opracowaniem programu ochrony kukurydzy, 
w tym da podstawy do ewentualnego procesu rejestracji odpowiednich insektycydów, jeżeli okaże się, że sytuacja 
się pogarsza. 

Film pokazujący uszkodzenia spowodowane przez skoczka kukurydzianego jest dostępny na YouTube pod lin-
kiem: h� ps://www.youtube.com/watch?v=-bvwHR0vQ10 (skopiuj i wklej w przeglądarkę).
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