
Do PZPK w okresie czerwca i w pierwszej połowie lipca napłynęło sporo komunikatów o licznych pojawach 
chrząszczy i larw skrzypionek zbożowych na plantacjach kukurydzy i powstałych uszkodzeniach. Pojawiły się za-
pytania, dlaczego jest ich tak dużo oraz czy należy, a jeśli tak, to kiedy i jak je zwalczać? 

Pojaw skrzypionek, a dokładnie dwóch gatunków: skrzypionki zbożowej i skrzypionki błękitek (z których 
pierwszy zwykle dominuje) na kukurydzy nie jest nowością. Owady te występują na plantacjach od wielu lat i to 
corocznie. Zwykle jednak są nieliczne, dlatego też nie zwraca się na nie uwagi. Są jednak sytuacje, które spra-
wiają, że skrzypionki pojawiają się na kukurydzy i aktywnie na niej żerują. Należy pamiętać, że choć szkodniki 
te głównie spotykane są na zbożach, to kukurydza, ale i choćby uprawne i dzikie trawy należą do tego samego 
rodzaju roślin – są to trawy (czyli wiechlinowate). 

Główną przyczyną stojącą za licznym pojawem chrząszczy i larw skrzypionek na kukurydzy jest przedwczesne 
dojrzewanie zbóż w 2022 roku obserwowane w niektórych regionach wskutek suszy, co potęgowały także upały. 
Tam, gdzie problem z niedoborem wody w zbożach był od wiosny, tam obserwowano, że skrzypionki nie tylko 
liczniej pojawiły się na młodych roślinach kukurydzy, ale też to tu złożyły więcej niż dotychczas jaj i wylęgłe z nich 
larwy wspólnie z owadami dorosłymi uszkadzały blaszki liściowe, powodując powstanie charakterystycznych 
uszkodzeń. Tu trzeba także dodać, że z powodu chłodnej wiosny, część owadów dorosłych później wyleciała 
z zimowisk.

Najwięcej skrzypionek, ale i uszkodzeń jakie powodowały notowano w pasach brzeżnych kukurydzy, w szcze-
gólności od strony sąsiednich upraw, którymi były zboża. Trzeba też wiedzieć, że owady zimują w stadium chrząsz-
cza w glebie, ściółce, zaroślach, zatem sytuacja pogodowa wiosną może wywrzeć na nie wpływ na jakiej uprawie 
i jak licznie się pojawią. Większa część populacji chrząszczy wybierze choćby pszenicę, ale jakiś jej bardzo mały 
fragment od początku może zasiedlać kukurydzę. Wiadomo od kilku lat, że skrzypionki są w stanie przejść cały 
cykl rozwojowy na kukurydzy. Robią to nielicznie, póki mają do dyspozycji bardziej preferowane gatunki zbóż.

O ile żerowanie chrząszczy to zwykle dłuższe lub krótsze wąskie paski najczęściej wzdłuż nerwów liści, tak 
larwy powodują szersze i zwykle nieregularne uszkodzenia. Zeskrobują one skórkę górną, wyjadają miękisz, 
a pozostawiają skórkę dolną, która wysycha i bieleje. Z upływem czasu, pod wpływem światła, deszczu, wiatru, 
ta dolna skórka kruszy się i w liściu powstają dziury. Taki objaw jest bardzo podobny do żerowania ślimaków 
w okresie wiosennym, ale i choćby chrząszczy stonki kukurydzianej. 

Najwięcej jednak sygnałów o licznym pojawie skrzypionek odebrano od drugiej połowy czerwca. W tym jed-
nak przypadku obserwowano o wiele mniej larw, za to sporo chrząszczy. Większa liczba owadów notowana była 
w pasach brzeżnych upraw, choć spotykano je także i w głębi łanu na większych polach. Chrząszcze w tym czasie 
licznie ogryzały blaszki liściowe. Niekiedy na jednej kukurydzy żerowało po kilka osobników. Taka sytuacja to nic 
innego jak objaw migracji pokarmowej ze zbóż, które szybko zasychając nie były już w stanie wykarmić. Takie sy-
tuacje miały już miejsce w ostatnich latach. Chrząszcze skrzypionek „uciekając” z zaschłych zbóż były notowane 
licznie na kukurydzy, ale i na innych roślinach, które uszkadzały. Co ciekawe, licznie wówczas owady stwierdzano 
nawet w centrach miast w parkach, czy też ogrodach działkowych, gdzie zjadały choćby liście traw ozdobnych. 
Były choćby notowane na balkonach mieszkań w miastach. Była to migracja za pokarmem. 

Zjawisko licznego pojawu skrzypionek na kukurydzy nie jest zatem nowe, ale jest stymulowane przez sytuację 
pogodową, która wpływa na kondycję zbóż. Z racji tego, że kukurydzy w Polsce jest coraz więcej, 
a klimat się zmienia, zatem należy się liczyć z tym, że coraz częściej skrzypionki będą notowane na 
plantacjach. Póki co nie ma możliwości interwencyjnego zwalczania larw i chrząszczy z powodu braku 
zarejestrowanych środków ochrony roślin. Na ten moment nie ma także informacji o masowym że-
rowaniu owadów, które skutkowałoby silnym ograniczeniem powierzchni blaszek liściowych na więk-
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szym obszarze plantacji. Na ten moment większość uszkodzeń kumuluje się w pasach brzeżnych, ale póki co sama 
redukcja blaszek liściowych nie jest zagrażającą wysokości i jakości plonów. 

Czy zatem trzeba zignorować je? Absolutnie nie! Trzeba corocznie obserwować ich zachowanie, liczebność 
i szkodliwość na kukurydzy. Przyjdzie rok, że mogą poważnie zagrozić kukurydzy, bo nikt z nas nie wie w jakim 
kierunku pójdzie zmiana klimatu, a to on będzie wywierał duży wpływ na różne gatunki szkodliwe. Biorąc pod 
uwagę, że kukurydzy w Polsce jest coraz więcej, dlatego niczego nie można wykluczać. Na ten moment skrzy-
pionki choć mogą niepokoić, to jednak, póki co nie stanowią poza lokalnymi plantacjami większego zagrożenia 
o znaczeniu ekonomicznym! Celowo to podkreślam, gdyż są osoby, które uważają, że każdy gatunek, który choć 
lekko uszkadza kukurydzę należy zwalczać, co akurat jest nieprawdą. To się kompletnie nijak ma to zaleceń inte-
growanej ochrony roślin, jak również ochrony fi nansowej własnego por� ela. Nie wszystko co gryzie kukurydzę 
wymaga na ten moment zwalczania, bo trzeba umieć oszacować zagrożenie. 

Na koniec niniejszego tekstu chciałbym wskazać, że musimy się przygotować na coraz częstsze pojawy na 
kukurydzy typowych szkodników znanych z innych roślin zbożowych. Już od lat choćby znane ze zbóż mszyce są 
aktywne na kukurydzy. To samo z wciornastkami. Obecnie obok skrzypionek coraz łatwiej spotkać na kukurydzy 
choćby lednicę zbożową, czy też żółwinka zbożowego. Z tego powodu monitoring kukurydzy od siewu aż po zbiór 
plonu jest kluczowy, gdyż proces pojawu kolejnych gatunków to tylko kwes� a czasu, a dodać należy, że gatunki 
wielożerne znane z roślin ze sobą niespokrewnionych mogą stanowić jeszcze większe wyzwanie w dobie zmian 
klimatu. 
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