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Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Każdy plantator kukurydzy doskonale wie, że od 2014 roku nie ma innej ochrony roślin, aniżeli integrowana. Polega 
ona na wykorzystaniu wpierw wszystkich niechemicznych sposobów ochrony upraw, a dopiero w ostateczności 
zezwala na ochronę chemiczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu progów ekonomicznej szkodliwości agrofagów, 
jeżeli takie zostały ustalone dla danego gatunku rośliny. Ochrona roślin musi być też prowadzona w oparciu 
o monitoring występowania gatunków szkodliwych, co pozwala uchronić się od zabiegów wykonywanych w ciemno, 
które są nieuzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. 

Oczywiście istnieje również możliwość uprawy kukurydzy w systemie ekologicznym. W tym przypadku nie ma 
jednak mowy o wdrażaniu preparatów chemicznych, czy to do zaprawiania ziarna, czy potem zabiegów doglebowych 
bądź nalistnych. Można tu jednak stosować preparaty dopuszczone dla tego systemu prowadzenia działalności.

Producenci kukurydzy coraz częściej pytają o możliwości biologicznej ochrony kukurydzy. Trzeba tu zaznaczyć, że 
roślina ta, jest doskonałym przykładem rozwoju tej metody. O ile w uprawach ogrodniczych, zwłaszcza pod osłonami 
od lat stosuje się różne czynniki biologiczne, tak ich zastosowanie na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma możliwości 
sterowania warunkami pogodowymi jest nie lada sukcesem. W uprawach kukurydzy metoda biologiczna najlepiej się 
rozwinęła spośród wszystkich roślin rolniczych. 

Pisząc o metodzie biologicznej należy od razu wyjaśnić pewne kwes� e. Otóż, na dzień pisania niniejszego tekstu 
wszystkie biopreparaty mikrobiologiczne (wirusowe, bakteryjne, grzybowe) wykorzystywane w biologicznej ochronie 
roślin zawierające konkretne gatunki i ich szczepy podlegają w Polsce obowiązkowi rejestracji przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Etykiety takich biopestycydów jasno wskazują na możliwości ich użycia w konkretnych 
uprawach, w konkretnych okresach przeciwko konkretnym gatunkom szkodliwym. Zupełnie inaczej ma się sytuacja 
z makroorganizmami wykorzystywanymi w biologicznej ochrony roślin, do których choćby należą nicienie, pożyteczne 
błonkówki, muchówki, roztocza, chrząszcze itd. W ich przypadku nie ma obowiązku posiadania rejestracji, zatem jest 
dowolność ich stosowania, choć trzeba się stosować do zaleceń producenta danego preparatu. 

Analizując krajowy rynek biopreparatów przeznaczonych do ochrony kukurydzy, w tym kukurydzy cukrowej 
i pękającej należy wskazać, że na ten moment istnieje możliwość ograniczania niektórych tylko chorób oraz szkodników. 
Poniżej zaprezentowano konkretne nazwy substancji czynnych tychże biopreparatów, które na dziś dzień można 
w uprawach kukurydzy zastosować (rok 2022). Wchodzą one w skład konkretnych biopreparatów, których nazwy 
można znaleźć choćby w rejestrze środków ochrony roślin MRiRW bądź (w przypadku makroorganizmów) w ofercie 
handlowej różnych fi rm, gdyż ich rejestru nie ma. 

Grzyb Trichoderma asperellum szczep T34 – biopreparat zarejestrowany na bazie tego grzyba można użyć  w uprawach 
kukurydzy do zapobiegania pojawowi fuzaryjnej zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi oraz fuzariozie kolb. Aplikacja 
odbywa się doglebowo w trakcie siewu kukurydzy za pomocą aplikatora do granul. Środek zawiera zarodniki grzyba 
T. asperrelum. Grzyb ten posiada zdolność do kolonizacji podłoża i strefy korzeniowej roślin przez co grzyb konkuruje 
z patogenami o miejsce i składniki pokarmowe, ale zarazem sam może pasożytować na grzybach chorobotwórczych 
z rodzaju Fusarium. Grzyb ten rozwija się w temperaturze 10-25oC oraz przy szerokim pH gleby wynoszącym 5,0-9.0.

Bakteria Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (szczep ABTS 351) – jest dostępna w biopreparatach zarejestrowanych 
w uprawie kukurydzy cukrowej. Mają one postać granul do sporządzania zawiesiny wodnej do nalistnej aplikacji. 
Bakteria ta ma działanie powierzchniowe na roślinie, a na szkodnika działa żołądkowo. Jest dopuszczona do zwalczania 
gąsienic omacnicy prosowianki, ale niektóre biopreparaty mają rejestrację ogólną na „gąsienice uszkadzające liście” 
co pozwala preparat użyć legalnie na różne szkodliwe gąsienice odżywiające się liśćmi kukurydzy. Po 
spożyciu tkanek opryskanych biopreparatem, następuje aktywacja białka bakteryjnego w przewodzie 
pokarmowym gąsienic, co prowadzi m.in. do perforacji ścianek jelita. Szkodniki zaprzestają żerować, 
a po kilkudziesięciu godzinach giną. Tego typu biopreparaty lepiej stosować na młodociane stadia larwalne, 
które są wrażliwsze na zastosowaną bakterię owadobójczą. 

Biologiczna ochrona kukurydzy w Polsce – 
– jakie mamy możliwości?



Bakteria Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (szczep EG 2348) – bakteria ta, a raczej jej szczep jest zarejestrowana 
do biologicznego ograniczania gąsienic omacnicy prosowianki w uprawach kukurydzy cukrowej oraz kukurydzy 
pękającej (popcorn). Ma dokładnie taką samą zasadę działania jak szczep wyżej opisany. Różnica polega na formulacji 
biopreparatu, który ma postać proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, celem wykonania zabiegów nalistnych. 

Grzyb Beauveria bassiana (szczep ATCC 74040) – jest to grzyb owadobójczy, który posiada rejestrację w uprawach 
małoobszarowych jakimi są kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca do ograniczania mączlików, wciornastków, 
przędziorka chmielowca oraz drutowców. Środek zawiera konidia grzyba B. bassiana, które przyklejają się do oskórka 
szkodników, kiełkują do wnętrza ich ciała, a sama śmierć agrofagów następuje w wyniku mechanicznego uszkodzenia 
tkanek przez strzępki grzyba, wykradania składników odżywczych z ciała żywiciela, ale i wydzielania enzymów 
hydrolitycznych. Biopreparat na bazie tego grzyba aplikuje się nalistnie bądź do gleby. Ma głównie działanie kontaktowe.

Nicień Heterorhabditi s bacteriophora – jest to nicień owadobójczy, zawarty w biopreparatach, które nie wymagają 
rejestracji. W uprawach kukurydzy jest rekomendowany do biologicznego zwalczania larw stonki kukurydzianej na 
plantacjach prowadzonych w monokulturze. Biopreparaty zawierające larwy inwazyjne tego nicienia aplikuje się 
w trakcie siewu kukurydzy za pomocą podajników do nawozów płynnych. Nicienie aktywnie poszukują w wilgotnej 
glebie larw stonki, po czym wnikają do ich wnętrza przez otwory ciała. Wewnątrz uwalniają bakterie symbiotyczne 
rodzaju Photorhabdus, które uśmiercają szkodnika. Po namnożeniu się w martwym ciele gospodarza, larwy migrują na 
zewnątrz i poszukują kolejnych szkodników. 

Błonkówki rodzaju Trichogramma (w tym Trichogramma brassicae) – są to jedne z najmniejszych owadów świata. 
Potocznie określa się je mianem kruszynków, co wskazuje na ich gabaryty. Jako oofagi czyli pasożyty jaj swój rozwój 
przechodzą w jajach różnych owadów, w tym motyli. Nie potrafi ą inaczej się rozwijać, zatem jaja różnych żywicieli 
są im konieczne do przeżycia. W uprawach kukurydzy w Polsce wykorzystuje się głównie jeden gatunek kruszynka, 
który wyżej wymieniono. Kruszynek nie wymaga rejestracji w Polsce. Jest stosowany do biologicznego zwalczania 
jaj omacnicy prosowianki, choć może przy okazji pasożytować jaja innych gatunków szkodliwych motyli, jeżeli w tym 
samym czasie występują na kukurydzy np. jaja słonecznicy orężówki, rolnic, piętnówek. Larwy kruszynka wyjadają jaja 
szkodników od wnętrza, przez co nie następuje wylęg gąsienic. Kruszynek działa na zewnątrz roślin kukurydzy, gdzie 
aktywnie sam poszukuje jaj. Aplikuje się biopreparaty jego zawierające albo ręcznie, albo za pomocą pneumatycznych 
rozrzutników albo agrolotniczo (drony, wiatrakowce). O kruszynku był już odrębny tekst w numerze 15 „Co tydzień 
o kukurydzy”. 

Jak można zatem zobaczyć, jest już jakaś tam możliwość biologicznej ochrony kukurydzy przed niektórymi agrofagami. 
Prym wiedzie stosowanie kruszynka. Trzeba jednak wskazać, że nie należy się spodziewać, że każda wycofywana 
z użycia substancja czynna syntetycznych środków ochrony roślin będzie miała swój odpowiednik w biopreparacie. 
Takie rozwiązania nie istnieją na ten moment. Ochrona biologiczna w warunkach pól uprawnych nie jest prosta i nie jest 
tania. Jej skuteczność zależy od wielu czynników, zwłaszcza pogodowych, a w wielu przypadkach także od precyzyjnego 
ustalenia terminu aplikacji biopreparatu w oparciu o monitoring pojawu gatunku szkodliwego. Warto jednak kibicować 
rozwojowi tej metody jako pomagającej ograniczać ilość substancji chemicznych wnoszonych na pola uprawne. Warto 
tu wspomnieć, że choćby w gospodarstwach, które nie mają specjalistycznych opryskiwaczy pozwalających wjechać 
w wysoki łan, to właśnie metoda biologiczna z użyciem kruszynka staje się najlepszym rozwiązaniem. Bez niej takie 
pola zagrożone przez omacnicę pozostałyby niechronione, a rolnicy osiągaliby coraz większe straty w plonach. Bardzo 
zatem dobrze, że ochrona biologiczna uzupełnia inne metody ochrony roślin. 

Warto także wiedzieć, że choć liczba biopreparatów dostępnych w uprawach kukurydzy w Polsce jest mała, to 
jednak w innych krajach są różne ciekawe rozwiązania biologiczne, które być może z czasem pojawią się w kraju. Jest 
to w dużej mierze kwes� a atrakcyjności naszego rynku dla fi rm, które takie środki sprzedają, ale i kwes� e prawne 
związane choćby z rejestracją w naszej strefi e. Dużo uwagi w dobie wdrażania zasad Europejskiego Zielonego Ładu 
zwraca się również na substancje pochodzenia naturalnego, które mogą mieć działanie ograniczające patogeny, ale 
i szkodniki. Potrzeba jednak czasu, fi nansów i nakładów pracy, aby nauka przetestowała ich skuteczność choćby 
w uprawach kukurydzy. 
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