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Z terenu napływa do PZPK i IOR – PIB coraz więcej informacji o „dziwnie” przebarwiających się liściach kukury-
dzy. Na ich powierzchni od spodu i dołu pojawiają się żółtawe, jasnozielonkawe lub czerwonawe przebarwienia. 
Mogą układać się wzdłuż nerwu głównego liścia, ale także tworzyć skupiska w różnych częściach blaszki. Czasami 
niemal cały liść jest odbarwiony.

Zjawisko przebarwień obserwowane było niekiedy już od czerwca, ale nasilało się w lipcu, a ich pełnię widać 
w sierpniu. W pierwszej kolejności zmiany w kolorystyce dotykają dolnych liści i z czasem obejmują coraz wyższe 
piętra. Przebarwienia czasami zajmują 100% powierzchni danego liścia. Analiza roślin, czy też obserwacja nadsyła-
nych fotografi i, nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do przyczyny. Wystarczy obrócić liść na dolną stronę, aby 
poznać sprawcę – są nim przędziorki, a zwłaszcza jeden dominujący gatunek jakim jest przędziorek chmielowiec. 
Jak wyglądają takie przebarwienia wywołane przez przędziorka „na żywo” można zobaczyć na fi lmie dostępnym 
pod linkiem: h� ps://www.youtube.com/watch?v=gvB-viS32tg

Pajęczak ten lokuje się pod spodem blaszki liściowej. Tworzy delikatną pa-
jęczynkę, która go chroni przed czynnikami zewnętrznymi, ale i pozwala 
na poruszanie się po niciach. Tu samica składa jaja, tu rozwijają się lar-
wy, które razem z osobnikami dorosłymi nakłuwają tkanki liści i wy-
sysają z nich soki. W miejscu nakłuć pojawiają się przebarwienia, 
a ponieważ przędziorki wielokrotnie liście nakłuwają, w tym tworzą 
kolonie liczące setki bądź tysiące osobników, to obraz uszkodzeń 
może objąć znaczną część powierzchni rośliny. Rzadko jednak ob-
serwuje się obecność przędziorków np. na pochwach liściowych 
czy kolbach. Bardziej odpowiada im spód liści.

Przędziorki są groźne dla roślin. Wszystko jednak zależy od ich 
liczebności oraz terminu pojawu. Trzeba też pamiętać o tym, że 
pajęczak ten potrafi  się niesamowicie szybko mnożyć. Jedna samica 
składa do 150 jaj, a liczba pokoleń jakie roztocz rozwija w warunkach 
Polski to zwykle 4 w ciągu roku. Od kilku już lat pojawiają się informacje 
o licznym pojawie tego pajęczaka na kukurydzy w niektóre lata. Sprzyjają mu 
bowiem okresy z wysoką temperaturą i małą ilością opadów. Przy temperaturze powyżej 25°C i niskiej wilgotności 
powietrza (35-55%) rozwój jednego pokolenia przędziorka może trwać tylko tydzień. Gdy pogoda mu nie sprzyja, 
to obok mniejszej liczebności, obserwuje się też wydłużenie czasu na rozwój pokolenia, niekiedy aż do miesiąca. 
Warunki pogodowe to zatem podstawowy czynnik wpływający na to jak przędziorek w danym roku się zachowa. 
To też powoduje lokalną szkodliwość, bo nie wszędzie tak samo się pojawia, co wynika z lokalnego mikroklimatu. 
W 2022 r. szkodnik ten ma bardzo dobre warunki do rozwoju na różnych uprawach, w tym kukurydzy, zwłaszcza 
w południowej i środkowej Polsce.

Warto wiedzieć, że przędziorki (samice) zimują w wierzchniej warstwie gleby, na resztkach roślin oraz w róż-
nych zakamarkach wokół pól. Wiosną, kiedy temperatura wzrasta powyżej 10°C, samice rozpoczynają żerowanie 
na chwastach, zwłaszcza na pokrzywach, po czym przenoszą się na inne rośliny, w tym kukurydzę. Podobnie jak 
obserwuje się to choćby na plantacjach buraka cukrowego, gdzie najpierw najwięcej pajęczaków i uszkodzeń widać 
na obrzeżach pól, a to dlatego, że tu wilgotność jest najmniejsza. Zachwaszczenie uprawy sprzyja tym wielożernym 
roztoczom, tak jak ciepła i sucha pogoda.

Plantatorzy uprawiający kukurydzę od co najmniej 30 lat i interesujący się szkodnikami kukurydzy, zapewne 
potwierdzą, że w tamtych latach (i wcześniej) nie było praktycznie mowy o pojawie przędziorków na kukurydzy. 
Mało tego, śledząc publikacje naukowe z tego obszaru zainteresowań, nie wspominano o ich obecności. Pierwsze 
wzmianki o przędziorku chmielowcu w literaturze naukowej pochodzą z lat 2005-2010 z południowo-wschodniej 
Polski i opublikował je autor niniejszego tekstu w 2011 r. w czasopiśmie naukowym Progress in Plant Protec� on 
w numerze 51(1). W tamtym czasie były to mało znaczące fi tofagi (roślinożercy), niemniej w opublikowanej pracy 
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chodziło o to, żeby zidentyfi kować różne gatunki szkodników na kukurydzy, bo nigdy nie wiadomo, czy organizm 
obecnie nieszkodliwy za kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat nie stanie się poważnym zagrożeniem. Takie bada-
nia monitoringowe są bardzo ważne, aby zrozumieć co mogło się wydarzyć, a analiza historycznych danych bardzo 
w tym pomaga, bo pozwala uchwycić kontekst.

Przędziorek chmielowiec nie jest zatem nowym zagrożeniem dla upraw kukurydzy. Jest jednak dobrym przykła-
dem tego o czym Instytut Ochrony Roślin – PIB informuje od wielu lat. W dobie zmian klimatu, a zwłaszcza wzrostu 
temperatur i niestabilnej pogody, wszystko może się obecnie zdarzyć i najgorsze, że to się ma szansę spotęgować 
w nadchodzącym dziesięcioleciu. Gatunki obecnie mało istotne mogą stać się w kolejnych latach bardzo groźne dla 
plonów, nie wspominając, że u wrót Europy, ale i na samym kontynencie czyhają nowe, bardzo groźne organizmy 
(w tym inwazyjne i kwarantannowe), które mogą zagrozić rodzimemu rolnictwu.

Przędziorek chmielowiec to znany od lat pajęczak uszkadzający różne uprawy, ale warto zwrócić uwagę, że za-
czyna pojawiać się na coraz większą skalę. Tu chyba najbardziej spektakularnym przykładem są uprawy buraka 
cukrowego w Polsce. Szkodnik ten potrafi  bardzo szybko się mnożyć i niszczyć zielone części roślin, prowadząc 
do zasychania liści na dużym obszarze. Plantatorzy buraka, nam „kukurydziarzom” wiele o tym zagrożeniu mogą 
powiedzieć, w tym potwierdzą jak bardzo trudno go zwalczać w lata masowego pojawu. Czy kukurydzę czeka to 
samo? Moim zdaniem tak, ale to dopiero przed nami. Kolejne lata pokażą w jakim kierunku będzie podążał klimat, 
bo trzeba też mieć na uwadze, że Polska jest duża, więc poszczególne regiony mogą być w różnym stopniu zagro-
żone. Nie wszędzie będzie tak samo. Poza tym kukurydza to roślina wysoka, zatem jest to dodatkowy problem dla 
jej ochrony. Już teraz wiele gospodarstw kończy ochronę na chwastach, bo nie ma sprzętu do wjazdu w wysoki łan.

W chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak obserwować uprawy, ale też widząc rosnący problem z przędzior-
kiem na kukurydzy, warto go zgłaszać doradcom, jednostkom naukowym czy też przedstawicielom fi rm fi tofarma-
ceutycznych. Ważne jest zdiagnozowanie problemu i określenie zasięgu jego występowania, co pomoże podjąć 
decyzje o potrzebie opracowania programu jego interwencyjnego zwalczania. Póki co można stosować jedynie 
ogólne zalecenia agrotechniczne ograniczające jego liczny rozwój, choć jako polifag ma szereg możliwości przeżycia 
na innych uprawach.
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