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Kukurydza jest rośliną, która jest narażona na uszkodzenie bądź nawet zniszczenie ze strony różnych gatunków 
szkodliwych. Bez wątpienia najgroźniejsze są chwasty i to na nich skupia się większość działań ochrony roślin, ale coraz 
bardziej dają się we znaki choroby i szkodniki. Warto wiedzieć, że pomocą dla człowieka w ograniczaniu zagrożenia 
ze strony szkodników, wśród których dominują owady, są różne mikro- i makroorganizmy naturalnie występujące na 
polach uprawnych. Ich liczebność i skład gatunkowy mogą się zmieniać w zależności od regionu kraju, ale i w obrę-
bie poszczególnych pól, niemniej warto je wspierać poprzez troskę o miejsca rozwoju, gdyż często nas wspomaga-
ją po cichu, poza naszym wzrokiem, bez spektakularnego efektu. To jednak doskonałe uzupełnienie szeregu działań 
z zakresu ochrony roślin jakie podejmuje człowiek, choć te muszą być wdrażane rozważnie, aby nie szkodziły gatun-
kom pożytecznym. 

Poniżej zaprezentowano szereg organizmów naturalnie występujących na polach uprawnych, które mogą nas 
wspomagać w walce z różnymi gatunkami szkodliwymi należącymi do grupy szkodników. Znajdziemy tu zarówno mi-
kro jak i makroorganizmy. 

Pierwotniaki owadobójcze – gatunki mogące ograniczać liczebność szkodników m.in. z rzędu motyli i chrząszczy 
stwierdzono m.in. w gromadzie wiciowce, korzenionóżki, gregaryny, schizogregaryny, mikrosporydia, haplosporydia, 
kokcydia i orzęski. Do ciała owadów-szkodników dostają się w formie spor lub cyst połkniętych zwykle wraz z pokar-
mem. Z przewodu pokarmowego rozprzestrzeniają się po tkankach. Mogą uszkadzać jelita, ciało tłuszczowe, gonady, 
układ nerwowy i wiele innych narządów. Najczęściej są odpowiedzialne za osłabienie organizmu szkodników, a to ma 
później wpływ m.in. na intensywność ich żerowania, czy też obniżoną płodność. 

Bakterie owadobójcze – jedną z najbardziej znanych bakterii w ochronie roślin, która naturalnie występuje w glebie 
jest Bacillus thuringiensis. Bakteria ta może samoistnie porażać szkodniki. Przykładowo podgatunek kurstaki ogranicza 
gąsienice szkodliwych gatunków motyli, podgatunek tenebrionis oddziałuje na chrząszcze, a podgatunek israelensis 
ogranicza różne muchówki.

Grzyby owadobójcze – wśród nich szczególnie duże znaczenie pod kątem ograniczania liczebności szkodników 
mają owadomorki, workowce i strzępczaki. Najczęściej infekują żywicieli za pośrednictwem swoich zarodników. 
Owadomorki porażają zazwyczaj mszyce, pluskwiaki, gąsienice różnych motyli, chrząszcze, muchówki, przędziorki 
i wiele innych. Wśród workowców i strzępczaków najbardziej znane gatunki to: Beauveria bassiana oraz Metarhizium 
anisopliae. Wymienione grzyby po dostaniu się do ciała żywiciela wytwarzają w nich grzybnię, która stopniowo opa-
nowuje poszczególne narządy. Grzyby żywią się ciałem żywiciela. Owady po infekcji żyją, lecz wraz z rozrastaniem się 
w ich wnętrzu patogena zaczynają tracić aktywność i w końcu nieruchomieją i zamierają. 

Zwierzęta drapieżne – jedną z najważniejszych grup organizmów pożytecznych bytujących na polach kukurydzy 
są chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Strefa oddziaływania biegaczowatych to głównie wierzchnia warstwa gle-
by, ściółka, a tylko nieliczne gatunki przebywają na nadziemnych częściach roślin. W ciągu dnia zwykle znajdują się 
w ukryciu, natomiast wieczorem i w nocy stają się bardzo aktywne. Są to organizmy wielożerne, które odżywiają się 
m.in. jajami, poczwarkami i larwami/gąsienicami wielu gatunków motyli, chrząszczy, błonkówek. Drugą bardzo waż-
ną i liczną grupę chrząszczy na polach kukurydzy stanowią chrząszcze kusakowate. W ciągu dnia zwykle przebywają 
w ukryciu w glebie. Kusaki są wielożerne i atakują m.in. larwy/gąsienice wielu chrząszczy, motyli, błonkówek. Chętnie 
żerują w koloniach mszyc. Wiele gatunków ograniczających różne szkodniki w uprawach kukurydzy można znaleźć 
wśród chrząszczy rodziny trzyszczowate, gnilikowate i omomiłkowate. W łanie kukurydzy bardzo łatwo 
jest spotkać biedronkowate. Występuje tutaj cała gama gatunków, wśród których najbardziej znana jest 
biedronka siedmiokropka, a także coraz częściej występująca biedronka azjatycka. Choć inwazyjna, to jed-
nak wysoce skuteczna w ograniczaniu szkodników. Larwy i osobniki dorosłe żywią się głównie mszycami. 
Biedronki atakują także i inne szkodniki np. przędziorki, larwy muchówek i chrząszczy, a także młode gąsie-
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nice motyli. W koloniach mszyc można często spotkać rów-
nież przedstawicieli złotookowatych, a zwłaszcza złotooka 
pospolitego. Larwy tych owadów polują na mszyce, ale także 
odżywiają się roztoczami, jajami wielu szkodliwych owadów, 
a także młodymi gąsienicami motyli. Mszyce to również bar-
dzo atrakcyjny pokarm dla larw muchówek z rodziny bzy-
gowatych, wśród których bardzo znany jest bzyk pospolity, 
bzyk brzęk, bzyk prążkowany. Do drapieżników zalicza się 
także niektóre pluskwiaki zwłaszcza z rodziny zajadkowa-
te, zażartkowate i dziubałkowate, które mogą wysysać soki  
z jaj, larw oraz niekiedy z osobników dorosłych szkodników. 
Drapieżnikami są także przedstawiciele skorków np. skorek 
pospolity. Skorki są wielożerne, stąd też atakują nawet więk-
sze od siebie owady z różnych grup systematycznych. Chęt-
nie zjadają mszyce, jaja i młode gąsienice motyli, a także lar-
wy muchówek. Drapieżnikami są także przedstawiciele mu-
chówek z rodziny pryszczarkowate np. pryszczarek mszyco-
jad, które jak sama nazwa wskazuje spotyka się w koloniach 
mszyc. Larwy pryszczarków efektywnie ograniczają mszyce. 
Drapieżnikami niewyspecjalizowanymi są także pająki siecio-
we i wolno biegające oraz kosarze. Zwierzęta te polują na 
różne owady zasiedlające plantacje kukurydzy, w tym wiele 
szkodników. Choć nie zawsze się je docenia to ważnymi dra-
pieżnikami krążącymi wśród pól uprawnych są choćby ptaki 
polujące na gryzonie, czy też lisy. W glebie aktywnie szkodni-
ki zwalczają m.in. ryjówki. 

Zwierzęta pasożytnicze – do pasożytów można zaliczyć 
nicienie owadobójcze. Na polach uprawnych spotyka się 
głównie przedstawicieli z rodzaju Steinernema oraz Heteror-
habditis. Larwy infekcyjne wymienionych rodzajów nicieni 
są aktywne w glebie, stąd też same mogą wyszukiwać owa-
da i z reguły wnikają do jego ciała przez naturalne otwory. 
Szkodniki zabijają poprzez uwalniane bakterie symbiotyczne. 
Atakują te stadia rozwojowe szkodników, które związane są 
ze środowiskiem glebowym, a więc np. pędraki, larw wielu 
innych chrząszczy, muchówek i błonkówek. Pasożytami są 
także larwy błonkówki z rodziny mszycarzowate, które są 
uzależnione od obecności mszyc, w ciałach których prze-
chodzą swój rozwój. Larwy wyjadają mszycę od wewnątrz. 
Ciało mszycy rozdyma się, twardnieje i przybiera postać tzw. 
mumii, najczęściej barwy brązowej. Przykładem innego pa-
sożyta spotykanego naturalnie na plantacjach kukurydzy są 
błonkówki z rodzaju kruszynkowate, a zwłaszcza kruszynek 
zmienny (Tichogramma evanescens) Kruszynki to pasożyty 
jaj owadów, a na kukurydzy sporadycznie zwalczają choć-
by jaja omacnicy prosowianki. Larwy muchówek z rodziny  
rączycowate są sprzymierzeńcami człowieka w walce z wie-
loma szkodnikami m.in. omacnicą prosowianką, ale i choćby 
pędrakami. Ich larwy wyjadają wnętrzności wielu gatunków 
szkodników. Do pasożytów zalicza się także błonkówki z ro-
dziny męczelkowate, gąsieniczkowate i bleskowate, które 
atakują m.in. gąsienice różnych motyli, niektóre chrząszcze 
oraz muchówki. 
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