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Producenci kukurydzy mający problem z bardzo groźnym szkodnikiem, jakim jest omacnica prosowianka mają 
kilka możliwości ograniczania jej liczebności. Jednym ze sposobów jest ochrona biologiczna za pomocą bioprepa-
ratu opartego na kruszynku, głównie jednym gatunku, którym jest Trichogramma brassicae. To rozwiązanie nie 
tylko dla gospodarstw ekologicznych, ale i każdego innego, zwłaszcza tych, które nie mają sprzętu do ochrony 
chemicznej. Co niezmiernie ważne to to, że kruszynek jest zarówno dla małych gospodarstw i tu zwykle wykłada 
się go ręcznie wieszając zawieszki na liściach z nim wewnątrz, bądź rzucając biodegradowalne kulki na glebę, jak 
również dla wielkoobszarowych, które chroni się albo z użyciem dronów albo wiatrakowców (biopreparat w postaci 
sypkiej bądź kulek). Proces wykładania kruszynka może przeprowadzić sam plantator, ale rozwinął się rynek usług, 
który obejmuje nie tylko aplikację biopreparatu, ale często i monitoring omacnicy, ustalenie terminu zabiegu, jak 
również wykonanie raportu skuteczności. 

Kruszynek to malusieńka błonkówka mająca 1-2 mm wielkości. Jest to jeden z najmniejszych owadów na świe-
cie. Wykorzystuje się niektóre gatunki tego owada do biologicznego zwalczania jaj niektórych szkodników roślin. 
Kruszynek to bowiem oofag, czyli pasożytnicza błonkówka, która swój rozwój przechodzi wewnątrz jaj innych owa-
dów. Przy okazji je niszczy, więc szkodniki się nie wylęgają. 

Kruszynek występuje naturalnie w przyrodzie, jednak nie oddziałuje efektywnie na takiego szkodnika jak 
omacnica. Z tego powodu, niektóre jego gatunki celowo się namnaża, aby dosłownie zalać uprawę błonkówkami. 
Z tego powodu uwalnia się ponad 220 tysięcy osobników na 1 ha. Chodzi o to, żeby podnieść efektywność działania 
tych malutkich owadów, a jak wiadomo w grupie siła. Mało tego, biopreparaty są tak tworzone, żeby wylot z nich 
błonkówek nie następował natychmiastowo, ale był rozłożony na kilka dni. Reszta owadów jest w postaci larw lub 
poczwarek, które stopniowo wylatują, dokładnie tak jak rozłożony w czasie jest nalot samic omacnicy prosowianki 
składających jaja. Jest to zatem przemyślana strategia. Poza tym samo rozkładanie kruszynka zwykle obejmuje 
dwie introdukcje, a w kukurydzy cukrowej (silniej uszkadzana przez szkodnika) czasem 3-4 wyłożenia. Robi się to 
po to, aby przez jak najdłuższy czas owady licznie latały w uprawie, w czasie, gdy omacnica intensywnie składa jaja. 

Kruszynka stosuje się zaraz na początku pojawu omacnicy prosowianki w uprawie, gdy pierwsze motyle za-
czną wylatywać z poczwarek i migrować na pola z kukurydzą. Termin wyłożenia powinien być oparty o monito-
ring szkodnika np. z użyciem pułapek świetlnych, pułapek feromonowych bądź obserwacji roślin na obecność jaj. 
W jedne lata wykładanie kruszynka rozpoczyna się w pierwszej połowie czerwca, a w inne w drugiej połowie tego 
miesiąca bądź w pierwszych dniach lipca. Drugie wyłożenie biopreparatu zazwyczaj ma miejsce 7-10 dni później. 
Gdy potrzebne są kolejne introdukcje, to przeprowadza się je zwykle w podobnych odstępach czasu. 

Co ważne, biopreparaty nie są produkowane w Polsce, stąd też ich obecność na rodzimym rynku opiera się na 
sieci dystrybucyjnej, a ta z koeli na konkretnych zamówieniach pochodzących z gospodarstw. Zamówienia składa 
się od wczesnej wiosny. Dlaczego tak? Otóż pamiętajmy, że kruszynek to żywy owad, którego należy odpowiednio 
wcześnie namnożyć, ocenić żywotność, ocenić strukturę płciową, a potem tak ustawić produkcję, aby „towar” był 
gotowy do odebrania w bliżej określonym momencie – w czasie lotu szkodnika i procesu składania jaj przez sami-
ce. Choć w różnych latach termin aplikacji kruszynka się zmienia, na co ma duży wpływ pogoda, to są tzw. ramy 
czasowe, które wypracowano na podstawie wieloletnich badań nad biologią szkodnika i obserwacją jego lotów w 
różnych krajach, więc pod nie ukierunkowuje się masową produkcję kruszynka, a sygnał z terenu o locie szkodnika 
i potrzebie wykładania biopreparatów pozwala na szybką dostawę z zagranicy, zwykle w ciągu kilku dni. Kruszynek 
jest transportowany w lekkim przechłodzeniu, tak aby część błonkówek za wcześnie nie wyleciała. 

Po wyłożeniu biopreparatu stopniowo wylatują z niego błonkówki, które latając pośród roślin na niewielkie 
odległości szukają jaj omacnicy. Pasożytują głównie te świeżo złożone. Błonkówka ocenia potencjał jaja czułkami 
i w zależności od jego wielkości składa do wnętrza od kilkunastu do kilkudziesięciu swoich jaj. Z nich szybko wy-
kluwają się larwy, które zjadają wnętrze jaja omacnicy. Natychmiast to przerywa rozwój embrionu gąsienicy. Jajo 
zaczyna czernieć, co oznacza, że zostało zniszczone. Wewnątrz larwy kruszynka dojrzewają, przepoczwarczają się 
i następnie wylatują z zamarłego jaja w poszukiwaniu kolejnych jaj. W odpowiednich warunkach cykl rozwojowy 
kruszynka może trwać tylko 14-20 dni. Ma zatem szansę namnożyć się przynajmniej kolejne 1-2 razy patrząc na 

Kruszynek (Trichogramma ssp.) w kukurydzy – 
kiedy i po co stosować?
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długość lotu motyli. Ponieważ kruszynek to mikro-owad, dlatego tak ważne jest równomierne rozłożenie bioprepa-
ratu, aby pokryć nim dobrze pole. Kruszynek nie lata na duże odległości. 

Dzięki kruszynkowi zmniejsza się liczba wylęgów, więc spada szkodliwość gatunku. Trzeba jednak mieć świado-
mość, że kruszynek to żywy organizm, zatem może się zdarzyć, że załamanie pogody w trakcie jego lotu i pasoży-
towania jaj omacnicy może potem odbić się na spadku jego skuteczności. Trzeba zawsze mieć to na uwadze, bo 
pogody nie da się przewidzieć. Zresztą, nawet przy preparatach chemicznych pogoda także potrafi  namieszać. Bez 
względu jednak na to, w dobrych warunkach kruszynek potrafi  efektywnie ograniczać szkodliwość omacnicy pro-
sowianki. 

Warto pamiętać, że kruszynek jest makroorganizmem, zatem w świetle obowiązujących w Polsce przepisów nie 
wymaga on rejestracji jako biopreparat, w tym nie jest uwzględniony w rejestrze środków ochrony roślin prowadzo-
nym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To odróżnia kruszynka choćby od biopreparatów mikrobiologicznych 
zawierających bakterię Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, na bazie której to bakterii są zarejestrowane w kukury-
dzy cukrowej bioinsektycydy przeciwko gąsienicom omacnicy prosowianki. 
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