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Chrz¹szcz pora¿ony przez
grzyb Beauveria bassiana

Chrz¹szcze 
w sieci paj¹ka

Metody agrotechniczne

• stosowaæ p³odozmian z co najmniej 2–3-letni¹ przerw¹ w uprawie 
kukurydzy na tym samym polu,

• nie uprawiaæ kukurydzy w pasie do 20 metrów od ubieg³orocznego 
stanowiska po kukurydzy, gdzie mog¹ znajdowaæ siê zimuj¹ce jaja 
szkodnika, 

• monokulturê stosowaæ nie d³u¿ej ni¿ 4–5 lat,

• na plantacjach w monokulturze przed przejazdem na inne pole 
dok³adnie oczyszczaæ ci¹gnik i maszyny z gleby oraz resztek 
roślinnych mog¹cych zawieraæ stadia rozwojowe szkodnika, 

• zastosowaæ izolacjê przestrzenn¹ od zasiewów kukurydzy prowa-
dzonych w monokulturze,

• przy zmianowaniu nale¿y unikaæ uprawy soi tu¿ przed b¹dź zaraz 
po kukurydzy,

• na stanowiskach pokukurydzianych nale¿y niszczyæ samosiewy 
kukurydzy,

• na monokulturach kukurydzy silnie zagro¿onych pojawem larw 
mo¿na opóźniaæ termin siewu kukurydzy do drugiej po³owy maja, 

• wykonywaæ wszystkie niezbêdne zabiegi pielêgnacyjne, które 
sprzyjaj¹ intensywnemu wzrostowi roślin, 

• ograniczaæ liczebnośæ chwastów kwitn¹cych, a w szczególności: 
komosy bia³ej, ostro¿enia polnego, mleczu polnego, w³ośnicy sinej, 
chwastnicy jednostronnej oraz szar³atu szorstkiego,

• dok³adnie rozdrabniaæ resztki po¿niwne,

• wykonaæ g³êbok¹ orkê przedzimow¹.

Metody hodowlane

• na monokulturach wysiewaæ odmiany o szybkim wzroście pocz¹t-
kowym oraz charakteryzuj¹ce siê dobrze rozbudowanym syste-
mem korzeniowym,

• odmiany wczesne na plantacjach prowadzonych w p³odozmianie 
mo¿na wykorzystaæ do tworzenia pasów brze¿nych, które zwabi¹ 
wiêcej chrz¹szczy i na których mo¿na do pocz¹tku sierpnia 
stosowaæ ochronê chemiczn¹. 

Metody chemiczne

• na monokulturach kukurydzy prowadziæ przed- lub posiewne zwal-
czanie larw po zarejestrowaniu odpowiednich insektycydów,

• w rejonach du¿ej liczebności chrz¹szczy prowadziæ ich 1–2-krotne 
zwalczanie w okresie od drugiej po³owy lipca do koñca sierpnia. 
Aktualnie zarejestrowane do tego celu insektycydy zawieraj¹ 
substancje czynne: tiachlopryd + deltametrynê oraz indoksakarb,

• niezale¿nie prowadziæ chemiczne zwalczanie g¹sienic omacnicy 
prosowianki i chrz¹szczy stonki kukurydzianej.

W warunkach pola uprawnego niewielk¹ czêśæ populacji stonki 
kukurydzianej mog¹ ograniczaæ wrogowie naturalni, m.in., grzyb 
Beauveria bassiana oraz paj¹ki.
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Chrz¹szcz – cia³o d³ugości 4,2–6,8 mm. Na g³owie nitkowate czu³ki, 
zwykle 11-cz³onowe. Zabarwienie cia³a zmienne, pocz¹wszy od 
ró¿nych odcieni ¿ó³ci, przez jasn¹ zieleñ a¿ do koloru lekko pomarañ-
czowego. Na pokrywach skrzyde³ samic widoczne s¹ ciemne pasy, 
natomiast u samców wiêksza czêśæ ich powierzchni jest jednolicie 
ciemna, bez charakterystycznego paskowania. Ponadto u obojga p³ci 
wystêpuj¹ zarówno osobniki jednolicie jasno lub ciemno zabarwione, 
jak i o zmiennym paskowaniu.

Jajo – owalne, d³ugości 0,5 mm i szerokości 0,4 mm, najczêściej 
barwy ¿ó³tej, bia³o¿ó³tej lub pomarañczowo¿ó³tej.

Larwa – wyd³u¿ona, barwy bia³ej lub bia³okremowej, w trzecim 
stadium rozwojowym osi¹ga d³ugośæ 10–18 mm. Ma br¹zow¹ g³owê 
oraz tarczkê analn¹ w kszta³cie litery V zlokalizowan¹ na koñcu cia³a 
i trzy pary s³abo wykszta³conych odnó¿y. 

Poczwarka – typu wolnego, barwy bia³ej do kremowej, d³ugości 
4–5 mm i szerokości oko³o 3 mm. Budow¹ oraz wielkości¹ przypomi-
na osobnika doros³ego. 

Samiec Samica

BIOLOGIA

W strefie klimatu umiarkowanego rozwija siê tylko jedno pokolenie  
owada w ci¹gu roku. Pe³en cykl rozwojowy nastêpuje na plantacjach 
prowadzonych w monokulturze. Stadium zimuj¹cym s¹ jaja sk³adane 
przez samice do gleby na g³êbokości do 30 cm. Wiosn¹ rozpoczyna 
siê wylêg larw, który jest roz³o¿ony w czasie. Larwy przechodz¹ przez 
trzy stadia rozwojowe. Pierwsze larwy w stadium L1 pojawiaj¹ siê na 
monokulturach kukurydzy ju¿ od po³owy maja. Ich najliczniejszy 
pojaw ma miejsce pod koniec maja i w pierwszej po³owie czerwca. 
Pierwsze larwy w najgroźniejszym stadium rozwojowym L3 pojawiaj¹ 
siê pod koniec pierwszej dekady czerwca. Najliczniejszy ich pojaw 
przypada jednak w pierwszej po³owie lipca, a ostatnie pojedyncze 
osobniki mog¹ wystêpowaæ na korzeniach kukurydzy nawet pod 
koniec sierpnia. Poczwarki pojawiaj¹ siê od drugiej po³owy czerwca, 
przy czym najliczniej wystêpuj¹ w lipcu. Od pierwszej dekady lipca 
zaczynaj¹ pojawiaæ siê chrz¹szcze. Najwiêksz¹ ich liczebnośæ 
obserwuje siê od trzeciej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia, ze 
szczytem liczebności przypadaj¹cym zwykle w pierwszej po³owie 
sierpnia. Samice pod koniec lipca rozpoczynaj¹ sk³adanie jaj do gleby. 
Proces ten jest najintensywniejszy w sierpniu i trwa a¿ do koñca 
obecności szkodnika w uprawie. Okres lotu chrz¹szczy koñczy siê pod 
koniec października. 

SZKODLIWOŚÆ

Larwy, ¿eruj¹c na systemie korzeniowym kukurydzy powoduj¹ 
zak³ócenia w procesie pobierania wody i sk³adników od¿ywczych 
oraz ich transporcie do nadziemnych czêści roślin. Zak³ócone, 
a niekiedy nawet ca³kowicie zahamowane od¿ywianie rośliny mo¿e 
prowadziæ do jej stopniowego ¿ó³kniêcia, wiêdniêcia, a niekiedy 

¯erowanie chrz¹szczy powoduje straty tylko wtedy, gdy ich liczebnośæ 
jest du¿a. Podstawowym pokarmem chrz¹szczy jest py³ek kukurydzy, 
lecz gdy go zabraknie, chrz¹szcze ¿eruj¹ na znamionach kolb, na 
miêkkich ziarniakach, a tak¿e na blaszkach liściowych. 

Z gospodarczego punktu widzenia najniebezpieczniejsze jest przegry-
zanie znamion ¿eñskich kwiatów, które prowadzi do zak³óceñ w ich 
zapylaniu. W wyniku tego kolby s¹ mniejsze, niekiedy zdeformowane, 
o obni¿onej liczbie ziarniaków. Obok zmniejszenia plonu ziarna, 
chrz¹szcze przyczyniaj¹ siê tak¿e do pogorszenia zdrowotności roślin, 
na których ¿eruj¹, gdy¿ u³atwiaj¹ ich pora¿anie przez szereg patoge-
nów, zw³aszcza grzyby z rodzaju Fusarium, wywo³uj¹ce fuzariozê kolb.

Poczwarka M³ody chrz¹szcz

Korzenie kukurydzy uszkodzone przez larwy

Wylegaj¹ce wskutek 
¿erowania larw 

rośliny kukurydzy

S³abo zaziarniona kolba –
efekt zniszczenia znamion

przez chrz¹szcze

Larwa w stadium L3

zasychania. W wyniku tego kolby s¹ mniejsze, a ziarniaki drobniejsze 
i gorzej wype³nione. Ponadto uszkodzenie korzeni prowadzi do 
wylegania roślin, co bardzo utrudnia, a czasami nawet uniemo¿liwia 
zebranie plonu. Dodatkowe szkody zwi¹zane z ¿erowaniem larw 
powstaj¹ wskutek wnikania przez uszkodzone tkanki wirusów, 
bakterii i grzybów powoduj¹cych groźne choroby.

OPIS GATUNKU

Jaja


