
Integrowana ochrona roślin wskazuje, że szkodliwe organizmy pojawiające się na polach uprawnych muszą być 
monitorowane odpowiednimi metodami i narzędziami, jeśli są dostępne. Takie narzędzia powinny obejmować ob-
serwacje w terenie, jak również uzasadnione naukowo systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnej diagnozy, 
w tym korzystanie z porad wykwalifi kowanych doradców. Taki monitoring jest konieczny przy stosowaniu che-
micznych środków ochrony roślin, ale dane, które dostarcza są również kluczowe w tych gospodarstwach, któ-
re stosują metody niechemiczne np. biologiczną ochronę roślin. Materiał fi lmowy związany z monitoringiem agro-
fagów kukurydzy, który opracowano w ramach projektu „Seeds from Europe” jest dostępny pod linkiem: h� ps://
www.youtube.com/watch?v=rWAs0dh0dj0 Plantatorom kukurydzy może również się przydać szczegółowy materiał 
o monitorowaniu agrofagów, który zamieszczono pod linkiem: h� ps://www.youtube.com/watch?v=6EXSzFHRkbA 

Na podstawie wyników monitoringu każdy profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin musi zdecydować, 
czy jest potrzeba zastosowania środków ochrony roślin w danym roku, a jeśli tak to, kiedy należy je aplikować, aby 
zabieg był skuteczny, a jednocześnie nie obciążał zbytnio środowiska. Aby monitoring był poprawnie prowadzony ko-
nieczna jest wiedza na temat organizmów szkodliwych pojawiających się na roślinach uprawnych, sposobów ich mo-
nitorowania, ale także i metod, które można użyć do ograniczania ich liczebności. Konieczne jest posiadanie wiedzy 
na temat wyglądu gatunków szkodliwych, ale także podstaw ich biologii, której znajomość pomaga ustalić terminy 
wykonywania obserwacji. Pomocna w przypadku chorób i szkodników jest także wiedza na temat uszkodzeń jakie 
powodują na roślinach, co pozwala niektóre organizmy szybko zidentyfi kować. Pomocą w podjęciu decyzji o potrze-
bie ochrony roślin są solidne i naukowo uzasadnione progi ekonomicznej szkodliwości. Po przekroczeniu wartości 
progu, zabiegi ochrony roślin będą uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. Na kukurydzy niestety tylko kilka szkod-
ników ma takie progi określone tj. drutowce, lenie, rolnice, ploniarka zbożówka, mszyce i omacnica prosowianka. 

W uprawach kukurydzy monitoring stosuje się w przypadku chwastów, chorób i szkodników, co pozwala podej-
mować racjonalne decyzje związane z ochroną tej rośliny przed najważniejszymi gatunkami szkodliwymi. Monito-
ring ten obejmuje zarówno obserwacje wizualne, stosowanie różnych pułapek chwytnych, jak również zaawanso-
wane systemy analizy danych, włącznie z teledetekcją. Analiza fi tosanitarna roślin z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik monitoringowych to coraz bardziej rozwijający się kierunek w ochronie roślin. Pomocne w monitoringu 
i prognozowaniu pojawu niektórych organizmów szkodliwych (głównie chorób i szkodników) są systemy DSS (De-
cision Support System) wspomagane siecią stacji meteorologicznych zbierających aktualne dane meteorologiczne. 
W wielu krajach takie systemy funkcjonują, a w Polsce dopiero się rozwijają. Na ten moment każdy producent ku-
kurydzy może skorzystać z zewnętrznych systemów sygnalizacyjnych. Największym jest Pla� orma Sygnalizacji Agro-
fagów, która choćby podaje z kilku miejsc wyniki związane z obecnością omacnicy prosowianki, ploniarki zbożówki 
czy też stonki kukurydzianej. Kolejnym systemem może być pla� orma e-DWIN w ramach której są raportowane 
zagrożenia fi tosanitarne. Różne fi rmy obsługujące rolnictwo także mogą podawać swoje komunikaty, ale należy 
pamiętać o jednym – monitoring własnych pól jest obowiązkowy, a systemy zewnętrzne pomagają, ale nie mogą 
go zastąpić. Producent kukurydzy może w swoim gospodarstwie do obserwacji pojawu organizmów szkodliwych na 
roślinach użyć różnych technik i narzędzi w zależności od agrofaga. Przykładowe opisano poniżej. 

Monitoring chwastów
Obserwacja chwastów dla potrzeb ich zwalczania opiera się na wiedzy jak wyglądają poszczególne gatunki chwa-

stów. Konieczna jest wiedza na temat wyglądu roślin w fazie siewki i młodej rośliny. Pomocne będzie także określenie 
jakie gatunki dominują w uprawie, stąd często się je liczy na określonej powierzchni np. 1 m2 w kilku miejscach na polu 
kukurydzy. Obserwacje wykonuje się z wykorzystaniem własnego wzroku. Pojawiają się już aplikacje mobilne do rozpo-
znawania chwastów, ale zwykle bazuje się na atlasach ułatwiających poprawną identyfi kację zachwaszczenia. 

Monitoring chorób
Obserwacje na obecność patogenów wykonuje się od siewów po zbiór plonów. W tym to czasie pato-

geny infekują rośliny. Aby poprawnie obserwować pojaw chorób trzeba mieć wiedzę jak wyglądają pierw-
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sze objawy chorobowe na roślinach wywoływane przez różne 
patogeny, ale tez jaką formę ostatecznie mogą przyjmować. To  
o tyle ważne, że zwykle spotyka się patogeny w infekcjach mie-
szanych. Objawów chorobowych poszukuje się na początku in-
fekcji, zanim patogeny silnie uszkodzą rośliny. Niekiedy obser-
wuje się system korzeniowy, ale częściej analizuje się nadziemne 
części roślin, czyli łodygi, liście, kolby i wiechy. Do obserwacji wy-
korzystuje się wzrok, wspomagany często lupą powiększającą, 
aparatem bądź mikroskopem makroskopowym. W przypadku 
trudności z identyfikacją chorób na roślinach można oddać ma-
teriał do specjalistycznego laboratorium, które pomoże określić 
patogeny np. poprzez analizy mikrobiologiczne bądź techniki bio-
logii molekularnej. 

Monitoring szkodników
Obserwacje zwykle prowadzi się od siewów po zbiór plonu 

za pomocą własnego wzroku, który można wspomagać np. lupą 
powiększającą. Poszukuje się szkodników w glebie, na roślinach, 
a także uszkodzeń jakie powodują. Trzeba znać wygląd jaj, larw 
lub osobników dorosłych najważniejszych gatunków, w tym jak 
wyglądają uszkodzenia przez nie powodowane. Można tu także 
stosować różne narzędzia ułatwiające monitoring. Narzędzia te 
mogą się nieco różnic w poszczególnych krajach: 

Izolator entomologiczny – pozwala wykryć, kiedy z resztek 
pożniwnych kukurydzy wylatują zimujące w ich wnętrzu szkod-
niki np. omacnica prosowianka.

Pułapki feromonowe – za pomocą odpowiedniego związku za-
pachowego pozwalają odławiać różne szkodniki w uprawach ku-
kurydzy (głównie chrząszcze i motyle). Często używa się w takich 
pułapkach syntetycznych feromonów płciowych, które zwabiają 
tylko samce. W niektórych pułapkach używa się specjalne atrak-
tanty przywabiające samce i samice. Zwykle pułapki feromonowe 
są selektywne i odławiają konkretne gatunki szkodników. Na ryn-
ku są też dostępne automatyczne pułapki feromonowe. W upra-
wach kukurydzy zwykle mamy do czynienia z pułapkami wabiący-
mi omacnice prosowiankę, chrząszcze stonki kukurydzianej, róż-
ne gatunki motyli rolnic, ale można też kupić pułapki do odłowu 
chrząszczy sprężykowatych, czy też motyli słonecznicy orężówki. 

Pułapki świetlne – wykorzystuje się je do monitoringu gatun-
ków nocnych reagujących na źródło światła, w tym UV. W kuku-
rydzy wykorzystuje się je zwłaszcza do obserwacji nalotu motyli 
omacnicy prosowianki, ale mogą odławiać i motyle rolnic. Takie 
pułapki zwabiają osobniki obojga płci, co bardzo pomaga pro-
gnozować choćby poziom zagrożenia ze strony gatunku w da-
nym roku – im więcej samic, tym więcej jaj, a potem żarłocznych 
gąsienic. 

Kolorowe tablice lepowe – pozwalają odławiać niektóre 
szkodniki, które reagują na określone kolory np. żółty, niebieski, 
zielonkawy. Pozwalają wykryć zwłaszcza pojaw małych szkodni-
ków. W uprawach kukurydzy choćby odławiają wciornastki, ale 
też i chrząszcze stonki kukurydzianej. 
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