
Jak w 2022 roku latały samice omacnicy prosowianki 
w niektórych miejscowościach?

Omacnica prosowianka to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce, który od 2009 roku zasiedla cały kraj. Na 
coraz większej liczbie plantacji owad ten wymaga zwalczania interwencyjnego z użyciem metody biologicznej bądź 
chemicznej. W metodzie biologicznej celem zwalczania są albo jaja szkodnika (biopreparaty z kruszynkiem) albo 
młode gąsienice tuż po wylęgu (biopreparaty na bazie Bacillus thuringiensis zarejestrowane w kukurydzy cukrowej). 
W metodzie chemicznej stosuje się zarejestrowane insektycydy przeciwko młodym gąsienicom zaraz po ich wylęgu 
z jaj. W zależności od wybranej metody zwalczania szkodnika, miesiące czerwiec i lipiec są kluczowe, bo to w tym 
okresie kumulują się działania zmierzające do ograniczenia populacji szkodnika. 

Chcąc prowadzić zwalczanie omacnicy prosowianki w okresie wegetacji kukurydzy za pomocą wyżej wymienionych 
metod, trzeba wiedzieć, kiedy szkodnik nalatuje na pola, kiedy składa jaja lub kiedy zaczynają się liczne i masowe wy-
lęgi gąsienic. Nie da się poznać tych zagadnień bez znajomości biologii i metod monitoringu szkodnika, które opisano 
w komunikacie nr 13. Jest to tym istotniejsze, że w dobie wycofywania kolejnych substancji czynnych na rynku będą 
pozostawały w rejestrze głównie preparaty o działaniu powierzchniowym, ewentualnie wgłębnym, zatem określenie 
optymalnego terminu zabiegu nabierać będzie jeszcze większego znaczenia dla skutecznego działania dostępnych na 
rynku środków. To samo dotyczy biopreparatów mikrobiologicznych – one także działają powierzchniowo na roślinie. 
Trzeba także wiedzieć, że po zabiegu substancja czynna czy to biopreparatu mikrobiologicznego czy insektycydu che-
micznego nie pozostaje długo na powierzchni roślin (woda, temperatura, promieniowanie UV je destabilizują), dlatego 
też nieodpowiedni (zbyt wczesny bądź za późny) termin zabiegu sprawi, że środek tego nie skoryguje, jak to miało miej-
sce w latach, gdy dopuszczone były w uprawach kukurydzy preparaty na omacnicę o działaniu systemicznym w roślinie. 
Systemiki pozwalały nieco przykryć błędy w terminie zabiegu, lecz obecnie bez dokładnego monitoringu omacnicy nie 
da się skutecznie chronić roślin tymi preparatami, które są w rejestrze, w tym metodą biologiczną z użyciem kruszynka. 

Własny monitoring szkodnika na własnym polu to podstawa, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy nasila się lokal-
ność pojawu niektórych zjawisk pogodowych, które silnie wpływają na pojaw szkodnika. Ten wpływ może być tak 
duży, że zdarza się, że w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach nalot szkodnika wskutek oddziaływania po-
gody może być na tyle różny, jakby były to lokalizacje oddalone o setki kilometrów, a nie kilka, kilkanaście. To tylko 
pokazuje, że ogólnokrajowy monitoring szkodnika i komunikaty sygnalizacyjne z zewnątrz to jedno, ale najważniejsze 
jest to co się obserwuje na swoim polu, w konkretnych warunkach pogodowych, w konkretnym systemie uprawy, 
w tym na konkretnej odmianie kukurydzy. 

Celem pokazania jak zróżnicowany może być pojaw omacnicy prosowianki warto przytoczyć dane szczegółowego 
monitoringu nalotu motyli omacnicy prosowianki w 2022 roku do pułapek świetlnych ustawionych na Podkarpaciu 
(2 miejscowości) i w województwie warmińsko-mazurskim (1 lokalizacja) udostępnione przez portal ogrodniczy 
„Działka i Ogród Naszą Pasją”. Dane te warto prześledzić w odniesieniu do samic, które dają początek stadium szko-
dliwemu jakim są gąsienice, a warto też wiedzieć, że płodność jednej samicy to 400-600 jaj. Im zatem więcej samic 
nalatuje na rośliny, tym większe ryzyko dużej liczebności gąsienic. 

W 2022 roku dało się zaobserwować diametralnie różne warunki pogodowe pomiędzy Podkarpaciem, gdzie pano-
wała susza w miesiącach czerwiec i lipiec, a Warmią i Mazurami, gdzie było więcej opadów deszczu, ale i temperatury 
były też niższe niż na południowym wschodzie kraju. Dystans prawie 600 km pomiędzy lokalizacjami bardzo dobrze 
pokazywał jak lokalny wpływ pogody odbił się na dynamice lotu samic szkodnika. 

Analizując wykres lotu samic w okoli-
cach Iławy (warmińsko-mazurskie) można 
zobaczyć, że zaczęły wpadać do pułapki 
świetlnej 16 czerwca. Ich nalot na kukury-
dzę był jednak bardzo nierównomierny – 
wzrastał i spadał i tak było do końca lipca. 
To skutek pogody, tak deszczu, 
wiatru, jak i znacznych spad-
ków temperatury. To wszyst-
ko ma kluczowe znaczenie dla 
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lotu motyli. Można zatem zobaczyć, że do połowy lipca nie było wyraźnie zaznaczonego masowego nalotu samic na danym 
polu. Piki liczebności owadów w pułapce nie przekraczały w tym czasie 8-9 sztuk dziennie. Dopiero 21 lipca nastąpił niemal 
„wystrzał” nalotu samic, który także i szybko się zakończył wskutek pogorszenia pogody. To jednak pokazuje jak ważny jest 
monitoring, bo bez obserwacji samic kto by wiedział, że w trzeciej dekadzie lipca na tym polu będzie tak duży nalot samic 
składających jaja? Wystarczy tylko sobie wyobrazić, że w ciągu jednej nocy niech tylko 1 samica omacnicy złoży średnio 30 
jaj, to 22 złapane w tym czasie motyle dadzą nam już ponad 600 jaj i niech z nich tylko 50% gąsienic się wylęgnie to mamy 
ponad 300 gąsienic w ciągu jednego 
nalotu szkodnika. I patrząc na wykres 
dla Iławy – co by się stało, gdyby rol-
nik zwalczał w ciemno omacnicę pod 
koniec czerwca bądź na początku lip-
ca, kiedy główny nalot szkodnika przy-
padł kilka tygodni później? 

Prześledźmy teraz co się wyda-
rzyło na Podkarpaciu. W okolicach 
Rzeszowa pierwsze samice omacnicy 
pojawiły się w pułapce 19 czerwca. 
Pogoda także mocno oddziaływała na 
ich lot, a zwłaszcza narastająca susza na monitorowanym polu. Jak wiadomo, motyle szkodnika niechętnie zasiedlają ro-
śliny borykające się ze spadkiem uwilgotnienia tkanek. Może to być powód tego, że dynamika nalotu szkodnika była tak 
„poszatkowana”. Szczyt liczebności motyli przypadł bardzo wcześnie na danym polu, bo już 30 czerwca (13 samic), ale 
w późniejszym czasie pojawiły się kolejne (mniej liczne) piki liczebności owadów pod koniec pierwszej i w trzeciej deka-
dzie lipca. I tu również można zadać pytanie, czy zabieg, który wykonany byłby tylko raz w pierwszych dniach lipca (po 
czerwcowym szczycie liczebności) po-
zwoliłby skutecznie ochronić rośliny? 
Nie, bo późniejsze piki liczebności tak 
się rozłożyły, że wylęgłe z jaj gąsienice 
były poza okresem działania użytych 
preparatów. 

W drugiej miejscowości na Pod-
karpaciu, w okolicach Przeworska nie 
było problemu z suszą. Co się rzuca 
w oczy patrząc na wykres? Większa 
liczba odłowionych motyli, ale także 
i zupełnie inna dynamika nalotu samic 
niż w okolicach Rzeszowa, choć odległość pomiędzy polami to już w linii prostej tylko 50 km, a nie 600 jak pomiędzy Iławą. 

Na przebiegu lotu samic tu także odbiła się również pogoda co widać po wzrostach i spadkach nalotu owadów, ale 
mamy tu do czynienia z trzema dużymi nalotami samic w pierwszej dekadzie lipca i na początku trzeciej dekady tego 
miesiąca. Gdyby więc na tym polu rolnik wykonał tylko 1 zabieg w okolicach połowy lipca, to nie uchroni on roślin, przed 
gąsienicami, które wylęgły się pod koniec lipca z najliczniejszego nalotu szkodnika. Gdyby nie pułapka świetlna nie da-
łoby się tego zjawiska zobaczyć. 

Biologia szkodnika daje pewne ramy co do terminów pojawu poszczególnych stadiów rozwojowych owada, ale to 
dokładny monitoring pokazuje nam konkretne zachowania szkodnika w konkretnych warunkach pogodowych i jeszcze 

w połączeniu z lokalnymi czynnikami typu: odmiana, zastosowa-
ne uproszczenia agrotechniczne, struktura zasiewów kukurydzy 
w danej okolicy czy architektura krajobrazu wpływająca na migra-
cje owadów. To są bardzo złożone zależności, więc tym bardziej 
podkreślam – pole polu nierówne kukurydzy i dynamika pojawu 
szkodnika może być niekiedy wręcz szokująco różna, nawet w 
obrębie jednej miejscowości. Obserwujmy samodzielnie własne 
pola pod kątem pojawu omacnicy, a zwłaszcza jej samic. Komu-
nikaty zewnętrzne traktujmy jako pomoc, ale nie jako wyrocznię, 
bo zmienność nalotu szkodnika w obrębie poszczególnych miej-
scowości może być bardzo duża, a to wpływa na skuteczność po-
dejmowanych działań. 
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