
Brak wschodów i zamieranie młodych roślin – możliwe przyczyny
Okres kiełkowania, wschodów i rozwoju pierwszych kilku liści kukurydzy to trudny czas dla plantatorów. W tym to 

momencie rośliny są bardzo wrażliwe na różne zagrożenia, które wynikają choćby z oddziaływania pogody, organi-
zmów szkodliwych, ale także i niektórych działań agrotechnicznych, jeżeli te są wykonywane nieprawidłowo.

Wiele zagrożeń dla roślin czai się jednak w glebie i w dużej mierze związane są ze szkodnikami, które w niej się 
rozwijają. Kwiecień, maj i czerwiec to trzy miesiące, w trakcie których można zauważyć albo brak wschodów albo 
wypadanie pojedynczo bądź placowo roślin rozwijających od 1 do 9 liści. O ile problem zostanie szybko wykryty, to 
jest jeszcze szansa na działanie w postaci częściowego lub całkowitego przesiewu. Im później pojawią się uszkodzenia, 
tym gorzej, gdyż skraca się okres wegetacji, a zarazem pogoda może dodatkowo utrudniać przesiewy (wybiera się do 
nich odmianę o krótszym FAO) choćby wskutek wystąpienia suszy. 

Do PZPK napływają sygnały od producentów kukurydzy o rosnącym problemie wypadania roślin. Jedna przyczyna 
w postaci ptaków została już opisana, jednakże trzeba pamiętać, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Coraz więcej infor-
macji dotyczy żerowania drutowców oraz śmietek (glebowej i kiełkówki) ale także niekiedy pędraków i rolnic. Lokalnie 
ujawnia się problem podgryzania roślin przez gryzonie polne, a także ich uszkadzania przez ślimaki czy też kilka lat temu 
wykryty gatunek – paciepnicę białoznaczkę (Helotropha leucosti gma). Kwes� a obecności dzików ryjących w rzędach 
kukurydzy, czy jeleniowatych obgryzających młode rośliny także powinna być tu zaliczona, jednakże te uszkodzenia ła-
two zidentyfi kować po tropach. Nie można też zapominać o larwach stonki kukurydzianej uszkadzających korzenie na 
monokulturach, jednakże one nie wywołują wypadów roślin – ich szkodliwość ujawnia się później. Rozpatrując kwe-
s� e szkodników glebowych trzeba mieć świadomość, że drutowce i pędraki mogą na stanowisku przebywać do 4-5 lat, 
a jako gatunki wielożerne uszkadzać różne rośliny jakie wdrożone zostaną do płodozmianu, bądź dalej kukurydzę, 
jeżeli jest to monokultura. 

W trakcie analizy materiału roślinnego najwięcej jednak przypadków uszkadzania roślin dotyczy drutowców 
i śmietek, które w największym stopniu mają wpływ na spadek obsady roślin w ostatnim czasie. Wiedza na temat 
tego co powoduje brak wschodów lub wypadanie roślin jest kluczowa, zwłaszcza w kwes� ach reklamacyjnych ma-
teriału siewnego, czy też ewentualnie środka ochrony roślin, który był stosowany a nie zadziałał. Obecnie na rynku 
jest zaprawa i kilka mikrogranulatów doglebowych posiadających rejestrację tylko na drutowce i larwy stonki kuku-
rydzianej. Do tego jest tylko jedna zaprawa repelentna na ptaki. Na tym kończy się ochrona roślin przed szkodnika-
mi wiosennymi. To wysoce groźne, bo od lat IOR-PIB wskazuje, że znaczenie szkodników glebowych będzie rosnąć, 
a możliwości ich zwalczania kurczyć się, w związku z wycofywaniem kolejnych substancji czynnych, w tym braku al-
ternatywy w postaci biopreparatów skierowanych przeciwko najgroźniejszym gatunkom.

Przy szkodnikach glebowych problem jest taki, że aby poznać przyczynę braku wschodów i wypadów roślin trzeba 
stale monitorować plantację, tak aby nie przeoczyć momentu powstawania szkód. Na dużych plantacjach konieczny jest 
wjazd na pole bądź nalot z drona, aby zobaczyć w których miejscach nie następują wschody lub powstały puste place. 
Jest to istotne, tym bardziej, że sprawca uszkodzenia może szybko zakończyć żerowanie bądź przejść na nowe rośliny ro-
snące obok. Trzeba także umieć identyfi kować uszkodzenia jakie różne gatunki powodują, choć niekiedy jest to trudne, 
bo są do siebie podobne. Bezwzględnie także trzeba mieć wiedzę jak gatunki szkodliwe wyglądają, bo były już sytuacje 
kuriozalne, gdy ktoś za spowodowanie szkody w kukurydzy obwinił pożyteczne chrząszcze kusakowate, tylko dlatego, 
że weszły do wnętrza rośliny uprzednio uszkodzonej przez drutowce. Takie sytuacje mają miejsce, że gatunek szkodliwy 
kończy rozwój, a w miejscu straty pojawiają się gatunki pożyteczne. Bardzo zatem łatwo wydać niesprawiedliwy wyrok. 

Gdy wysiana kukurydza zacznie wschodzić (szpilkować) bądź rozwijać 1-2 liść, a w części uprawy nadal jest pusto to 
trzeba jak najszybciej spróbować odkopać po kilka ziarniaków i zobaczyć co jest przyczyną tego, że jeszcze nie wzeszły. 
Może to być błahostka w postaci choćby ciut głębszego siewu czy też mozaikowatości gleby powiązanej z wolniejszym 
jej nagrzewaniem się. Może to być też objaw przemrożenia ziarniaków, gdy w rejonie pasowo przeszedł 
większy mróz wiosną, ale może to być oznaka działania szkodników glebowych bądź wcześniej wspomnia-
nych ptaków. Zamarły ziarniak w glebie, z wodnistym wnętrzem, wewnątrz którego jest biaława larwa to 
znak żerowania śmietek. Gdy w ziarniaku jest wygryziona dziura to może być znak, że wnętrze wyjadł druto-
wiec. Bardzo rzadko się zdarza, ale czasami i ślimak potrafi  zjeść kiełkujący ziarniak. Całkowity brak ziarniaka 
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może być skutkiem wydziobania przez ptaka lub żerowania większego gatunku np. rolnicy po zimowym spoczynku bądź 
pędraka. Trzeba mieć też na uwadze ryzyko obecności zgorzeli siewek, która może spowodować brak wschodów, albo 
też silnego zaskorupienia gleby bądź jej zalania co doprowadziło do uduszenia młodej rośliny zanim wzeszła. Poznanie 
przyczyny braku wschodów jest trudniejsze niż poznanie co powoduje zamieranie nadziemnych części roślin.

Gdy kukurydza ukaże się ponad powierzchnią gleby i zaczyna więdnąć i zasychać to koniecznie trzeba jak najszyb-
ciej sprawdzić co się z nią dzieje. Często placowość występowania takiego uszkodzenia utrudnia jego wykrycie na 
dużych plantacjach, a to się uwidacznia dopiero podczas zbioru. Przyczyna zamierania rośliny może dotyczyć albo 
korzenia albo nadziemnej części, która została odcięta od wody i odżywiania. Uszkodzenie korzeni to głównie zasłu-
ga pędraków, rolnic i drutowców, które je obgryzają. Może to spowodować więdnięcie i żółknięcie rośliny, a nawet 
zamarcie, gdy pojawi się dodatkowy czynnik np. susza. Przewaga transpiracji nad możliwością pobrania wody przez 
ogryzione korzenie powoduje, że roślina nie wytrzymuje. Aby wykryć tą przyczynę konieczna jest szybka analiza zwią-
zana z rozkopywaniem uszkodzonych roślin celem odnalezienia w glebie sprawcy. Najlepiej robić to wówczas, kiedy 
roślina jest jeszcze żywa, ale widać, że jej liście marszczą się, więdną i staja się szarozielone. To oznacza, że uszkodze-
nie powstało niedawno. Gdy cała jest zaschnięta to może być już „musztarda po obiedzie” czyli sprawca mógł się już 
oddalić od miejsca żerowania bądź zakończył rozwój. 

O wiele powszechniejszą przyczyną zamierania roślin jest uszkodzenie łodygi tuż przy jej styku z glebą. W tym miejscu 
niektóre szkodniki się wygryzają. Mały okrągły otwór u podstawy łodygi wygryzają drutowce, ale dokładnie taki sam może 
uczynić gąsienica paciepnicy. Nie da się ich odróżnić, a dopiero złapanie sprawcy na gorącym uczynku pozwala na popraw-
ną identyfi kację. Trzeba to jednak zrobić jak najszybciej, bo owady te po uszkodzeniu jednej rośliny migrują na sąsiednie. 

Podgryzanie młodych roślin to także domena pędraków i rolnic, ale tu otwory jakie tworzą są znacznie większe niż 
u wspomnianych wcześniej szkodników. Niekiedy roślina zostaje całkowicie ścięta. Nadgryzanie bądź podgryzanie 
roślin może być także skutkiem obecności na stanowisku gryzoni (mysz polna, nornice, nornik polny, karczownik 
ziemno-wodny itd.) ale to uszkodzenie jest prostsze do identyfi kacji, gdyż widać ślady gryzienia i nierównomierne 
brzegi. Tu jednak trzeba tez zaznaczyć, że u mniejszych roślin gryzonie mogą zjeść całkowicie nadziemną część rośli-
ny, a czasem i ją podkopują. Wyłamywania młodych roślin to także niekiedy skutek ptaków, choć także widać będzie 
poszarpane brzegi tkanek, a jak gleba wilgotna była to i pozostaną tropy. 

W tekście już wspomniano o możliwym niszczeniu ziarniaków przez larwy śmietek, ale trzeba także wspomnieć, że 
szkodniki te mogą przedostawać się do szyjki korzeniowej młodych roślin, co powoduje zaburzenie w pobieraniu wody 
i składników odżywczych. Roślina zaczyna więdnąć (zwłaszcza w okresach wiosennej suszy), żółknąć i też niekiedy 
zamierać. Na korzeniach nic nie widać, nie ma też śladu po wgryzieniu, ale wówczas uwagę zwraca się na szyjkę ko-
rzeniową na której mogą być nadżerki, ale często i larwy, byle tylko wcześnie wykryć szkodniki. 

Jak można zatem przeczytać, jest wiele różnych przyczyn spadku obsady roślin w początkowym okresie rozwoju 
kukurydzy. Poziom strat zależy od rozmiaru problemu. Bardzo ważnym zatem zadaniem jest jego szybkie wykrycie, co 
też nie jest proste z uwagi na często placowy charakter szkód. Gdy mamy do czynienia z gatunkami wieloletnimi, ko-
nieczne jest poszerzenie stosowania metod profi laktycznych ograniczających ich liczebność, a tam, gdzie to możliwe 
to użycie dedykowanych metod bezpośredniego ograniczania. Niestety, walka ze szkodnikami glebowymi była, jest 
i będzie trudna. Przeciwnik działa z ukrycia, w tym często pod osłoną nocy. Producent zwykle dowiaduje się o obec-
ności problemu dopiero wówczas, gdy rośliny zaczynają wypadać. 
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