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KUKURYDZA. Zwalczanie chorób

Czterystu wrogów kukurydzy

Znacznie poważniejsze są straty po-
średnie związane ze spadkiem jako-
ści produktu $nalnego lub surow-
ca, jak również z możliwością jego 
skażenia przez mikotoskyny ‒ ich 
zawartość poddawana jest rygory-
stycznej kontroli.

Wybrane 
choroby grzybowe

 Zgorzel siewek 
Sprawcami choroby są grzyby z ro-
dzaju Fusarium oraz Phytium. Pier-
wotnym źródłem porażenia jest 
zainfekowana gleba lub materiał 
siewny. Rozwojowi choroby sprzy-
ja zbyt głęboki lub wczesny siew 
niezaprawionego ziarna w  słabo 
ogrzaną glebę. Wyróżniamy zgo-
rzel przedwschodową, która po-
raża pęczniejące i  kiełkujące ziar-
niaki oraz zgorzel powschodową, 
infekującą siewki i  młode rośliny. 

Objawy chorobowe pojawiają się 
na korzeniach i na podstawie łodygi 
w  postaci żółtych, brunatniejących 
plam, które stopniowo przechodzą 
w  czerniejące smugi. Silne uszko-
dzenie tych organów, a  zwłasz-
cza szyjki korzeniowej, prowadzi 
do  wypadania roślin. Niekiedy ro-
śliny słabo porażone nie zamierają, 
ale rosną dalej, są jednak bardziej 
podatne na  porażenie przez inne 
patogeny, zwłaszcza te wywołujące 
zgniliznę korzeni i zgorzel podsta-
wy łodygi. 

 Głownia kukurydzy 
(guzowata)

Sprawcą choroby jest grzyb Ustilago 
maydis. Pierwotnym źródłem pora-
żenia jest gleba, resztki pożniwne 
kukurydzy lub zainfekowany ma-
teriał siewny. W  Polsce, w  ciągu 
sezonu wegetacyjnego mogą roz-
winąć się trzy generacje choroby, 

przypadające na  okres rozwijania 
od czwartego do  siódmego liścia  
(1 generacja), kwitnienia (2 genera-
cja) oraz wypełniania i  dojrzałości 
mlecznej ziarniaków (3 generacja). 

Rozwojowi choroby i  jej rozprze-
strzenianiu się sprzyjają uszkodze-
nia powodowane zwłaszcza przez 
ploniarkę zbożówkę, mszyce, wcior-
nastki oraz omacnicę prosowiankę. 
Objawy chorobowe mają postać 
narośli (guzów) zlokalizowanych 
na  blaszkach liściowych, łodygach, 
wiechach i  kolbach, we  wnętrzu 
których znajduje się masa zbitych, 
szaro-czarnych zarodników. Po-
czątkowo narośla są jasne i  jędrne, 
z  czasem brunatnieją, marszczą się 
i pękają. 
Najgroźniejsza jest pierwsza i dru-
ga generacja głowni, która może 
poważnie zdeformować lub nawet 
zniszczyć rośliny. Rośliny porażone 
w  okresie rozwijania od czwarte-
go do  siódmego liścia oraz w  cza-
sie wiechowania i  pylenia mogą 
w  ogóle nie wytwarzać kolb. Póź-
niejsze infekcje, wpływają głównie 
na spadek jakości plonu. Zarodniki 
przetrwalnikowe głowni zacho-
wują zdolność do  infekcji przez  
okres 3 lat. 

 Zgnilizna korzeni  
i zgorzel podstawy łodygi 

Sprawcą choroby jest grzyby rodza-
ju Fusarium. Choroba potocznie na-
zywana fuzariozą łodyg,  jest jedną 
z  najgroźniejszych chorób kukury-
dzy w Polsce. Pierwotnym źródłem 
infekcji są zarodniki znajdujące się 
w glebie, na  resztkach pożniwnych 
albo przenoszone przez wiatr lub 
wodę. 
Choroba często rozwija się w  na-
stępstwie wcześniejszego poraże-
nia roślin przez zgorzel siewek lub 
też w  wyniku niezależnych infek-
cji, którym sprzyjają uszkodze-
nia powodowane przez szkodniki,  
a  w szczególności przez omacnicę 
prosowiankę. 
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Czterysta patogenów odpowiadających za rozwój chorób zagraża 

polskim uprawom kukurydzy. Najliczniejszą oraz najgroźniejszą 

grupą są grzyby patogeniczne, chociaż w ostatnich latach coraz 

większą aktywnością wykazują się wirusy oraz bakterie.  

W sprzyjających warunkach mogą doprowadzić do strat w wyso-

kości plonu ziarna około 10-15% w skali kraju. 

Głownia pyłkowa



Pierwsze objawy chorobowe wi-
doczne są w lipcu, w postaci więd-
nących i  zasychających od dołu ku 
górze blaszek liściowych. Z czasem 
całe rośliny stają się chlorotycz-
ne i  osłabione we  wzroście. Nie 
są w  stanie utrzymać się w  pionie  
‒ łamią się w miejscach silnego po-
rażenia. 

Kolby porażonych roślin charak-
terystycznie zwieszają się w  dół. 
Sprawcy zgnilizny korzeni i zgorze-
li podstawy łodygi posiadają zdol-
ność do wytwarzania mikotoksyn.

 Fuzarioza kolb 
Sprawcą choroby jest grzyb rodza-
ju Fusarium. To druga najważniej-
sza choroba kukurydzy w  kraju. 
Pierwotnym źródłem infekcji są 
zarodniki grzyba znajdujące się 
w glebie oraz na resztkach pożniw-
nych kukurydzy. 
Choroba może być także wynikiem 
wcześniejszego opanowania roślin 
przez zgniliznę korzeni i  zgorzel 
podstawy łodygi, gdy grzybnia 
przerasta do kolb. 

Rozwojowi fuzariozy kolb sprzyjają 
lata ciepłe i  wilgotne oraz uszko-
dzenia powodowane przez szkod-
niki, a  zwłaszcza omacnicę proso-
wiankę, rolnice, piętnówki i urazka 
kukurydzianego. Pierwsze objawy 
chorobowe widoczne są w  okresie 
mlecznej i  woskowej dojrzałości 
ziarna, na liściach okrywowych kolb 
i ziarniakach w postaci białej, różo-
wej lub czerwonej grzybni. 

Przy wczesnym porażeniu kolb do-
chodzi przeważnie do  obumiera-
nia ziarniaków. Późniejsze infekcje 
prowadzą do słabszego wypełnienia 
ziarna, ich matowienia i  pękania, 
a także porażania przez inne pato-
geny, m.in. grzyby rodzaju Tricho-
derma, Penicillium i  Trichothecium. 
Sprawcy fuzariozy kolb posiadają 
zdolność wytwarzania mikotoksyn. 

 Żółta plamistość  
liści kukurydzy 

Sprawcą choroby jest grzyb Hel-
minthosporium turcicum. Pierwot-
nym źródłem porażenia są pora-
żone resztki pożniwne kukurydzy. 

Rozprzestrzenianiu się zarodników 
sprzyja wiatr, a  także uszkodzenia 
tkanek powodowane przez szkod-
niki ‒ szczególnie te o kłująco-ssą-
cym aparacie gębowym. Większe 
nasilenie występowania helmin-
tosporiozy obserwuje się w  połu-
dniowej Polsce. Pierwsze zmiany 
chorobowe widoczne są na dolnych 
liściach, później stopniowo prze-
suwają się coraz wyżej, aż do  liści 
okrywowych kolb. Mają one postać 
szarobrunatnych plam otoczonych 
czerwonobrunatną obwódką. Prze-
barwienia są owalne, wydłużone, 
o  nieregularnych kształtach, które 
najczęściej układają się wzdłuż ner-
wów. Wraz z  postępującą infekcją 
plamy łączą się ze sobą pokrywając 
znaczną część nadziemnych orga-
nów roślin. 

Najważniejsze  
choroby wirusowe

Dotychczas w  Polsce wykazano 
występowanie sześciu wirusów po-
rażających kukurydzę. Trzy wirusy 
wywołujące żółtą karłowatość jęcz-
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Tabela 5. Znaczenie chorób kukurydzy w Polsce – stan aktualny oraz prognoza

Choroba Aktualnie Prognoza

Choroba szalonych wiech (Sclerophthora macrospora) + +

Drobna plamistość liści kukurydzy (Aureobasidium zeae) ++ +

Fuzarioza kolb kukurydzy (Fusarium spp.) +++ +++

Głownia kukurydzy (Ustilago maydis) ++ ++

Głownia pyląca kukurydzy (Sphacelotheca reiliana) + ++

Rdza kukurydzy (Puccinia sorghi) + ++

Zgorzel siewek (Fusarium spp., Phytium spp.) ++ ++

Żółta plamistość liści kukurydzy (Helminthosporium turcicum) ++ +++

Bakteryjne gnicie łodygi (Pantoea ananatis) (Enterobactercloaceae subsp. 
dissolvens) 

+ +

Bakteryjne gnicie łodygi kukurydzy (Enterobacter cloaceae subsp.dissolvens) + +

Zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga (Pantoeaagglomerans) + +

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi (Fusarium spp.) +++ +++

Smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy (Wheat streak mosaicvirus, WSMV) + +

Mozaika kukurydzy (Maize dwarf mosaic virus, Sugarcane mosaicvirus, SCMV) + +

Żółta karłowatość jęczmienia na kukurydzy (Barley yellow dwarfvirus  
– MAV, BYDV-MAV, Barley yellow dwarf virus – PAV BYDV-PAV, 
Cereal yellow dwarf virus – RPV, CYDV-RPV) 

+ +

+ choroba o znaczeniu lokalnym
++ choroba ważna
+++ choroba bardzo ważna
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mienia na kukurydzy (ŻKJ) do któ-
rych należy wirus żółtej karłowato-
ści jęczmienia – MAV (Barley yellow 
dwarf virus – MAV, BYDV-MAV), 
wirus żółtej karłowatości jęczmienia 
– PAV (Barley yellow dwarf virus – 
PAV BYDV-PAV) oraz wirus żół-
tej karłowatości zbóż (Cereal yellow 
dwarf virus – RPV, CYDV-RPV). 
Ponadto występuje wirus smugowa-
tej mozaiki pszenicy na kukurydzy 
(Wheat starek mosaic virus, WSMV) 
i dwa inne wirusy powodujące mo-
zaikę kukurydzy: wirus karłowej 
mozaiki kukurydzy (Maize dwarf 
mosaic virus, MDMV) oraz wirus 
mozaiki trzciny cukrowej (Sugarca-
ne mosaic virus, SCMV). 

Gdzie mszyca tam wirus
W Polsce głównym wektorem wi-
rusów jest mszyca czeremchowo-
-zbożowa (Rhopalosiphum padi). 
Charakterystycznym objawem żółtej 
karłowatości jęczmienia są antocy-
janowe czerwonawe przebarwienia 
brzegów, a  nawet całych liści pora-
żonych roślin. Najwyższe ryzyko 
porażeń przypada na  wczesną fazę 
rozwoju roślin, czyli do 7 liścia. Cho-
roba może spowodować obniżenie 
wysokości roślin średnio o 10% oraz 
redukcję plonu o 15–20%. 

Wirus smugowatej mozaiki 
pszenicy
Wirus smugowatej mozaiki pszeni-
cy w naturalnych warunkach prze-
noszony jest przez szpeciela Aceria 

tosichella, a  także poprzez mecha-
niczne zakażenie zdrowych roślin. 
Charakterystycznym objawem wi-
rozy jest zielonożółta mozaika liści. 
W Polsce nie obserwowano wyraź-
nych symptomów choroby ‒ stwier-
dzano jedynie zahamowanie i osła-
bienie rozwoju porażonych roślin. 
Pomimo częstego występowania 
WSMV jest uważany za mało zna-
czącego patogena, a więc nie wyma-
ga zwalczania. 

Mozaika kukurydzy jest wywo-
ływana przez dwa blisko ze sobą 
spokrewnione wirusy ‒ MDMV 
i  SCMV. Objawy choroby zależą 
między innymi od fazy wzrostu ro-
ślin w momencie infekcji, odmiany, 
a także od szczepu wirusa. Łagodna 
postać choroby powoduje jedynie 
zahamowanie wzrostu niektórych 
odmian, a typowym objawem cho-
roby jest charakterystyczna, trwała, 
systemiczna mozaika liści. Objawy 
polowe mozaiki wywołanej przez 
MDMV i SCMV są nierozróżnial-
ne, dlatego identy9kacja czynnika 
sprawczego wymaga wykonania 
testów diagnostycznych. Ze wzglę-
du na szeroki zakres występowania 
oraz straty plonu wrażliwych od-
mian kukurydzy, wirusy MDMV 
i  SCMV stanowią najgroźniejszą 
grupę patogenów upraw kukurydzy 
w Europie oraz na świecie.

Porażenie przez MDMV może 
powodować znaczące straty plonu 

(54% dla wrażliwych mieszańców 
kukurydzy pastewnej i  40% dla 
wrażliwych mieszańców kukurydzy 
cukrowej). SCMV może wywoły-
wać ograniczenie wzrostu chorych 
roślin nawet do 28%.

Niechemiczne  
metody ochrony
W metodach niechemicznego 
ograniczania sprawców chorób, 
ważne miejsce zajmuje wybór opty-
malnego stanowiska pod uprawę, 
które ma zapewnić roślinom prawi-
dłowy rozwój. Unikajmy wysiewu 
kukurydzy na glebach zbyt słabych, 
w miejscach zacienionych, podmo-
kłych, okresowo zalewanych woda-
mi opadowymi, a także położonych 
na  zbyt dużych wzniesieniach (ry-
zyko erozji glebowej). 

Płodozmian i izolacja
Wielu sprawców chorób zimuje 
w glebie i w resztkach pożniwnych 
kukurydzy, a  w przypadku niektó-
rych patogenów ich stadia prze-
trwalnikowe zachowują żywotność 
do kilku lat ‒ dlatego tak ważne jest 
stosowanie płodozmianu. Zaleca-
na jest także co najmniej 2–3 let-
nia przerwa w  uprawie kukurydzy 
na tym samym stanowisku. 
Dla potrzeb ograniczenia migracji 
niektórych patogenów z  ubiegło-
rocznych pól pokukurydzianych, 
wskazane jest zastosowanie izolacji 
przestrzennej. Im większa odle-
głość nowo założonej uprawy, tym 
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Głownia guzowata Łan kukurydzy tuż przed zbiorem Prawidłowo wykształcona kolba
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to tnąc słomę na sieczkę, przyśpieszy 
rozkład. Dodatkowo konieczne jest 
wykonanie przed zimą orki, która 
przykryje warstwą gleby stadia zi-
mujące patogenów – dzięki temu 
wiosną patogeny, które przezimowa-
ły będą miały utrudnione zadanie.

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony 

kukurydzy dla producentów Poznań 2013 

Instytut ochrony roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy

Małgorzata Stempniak 
DODR we Wrocławiu

Fot. Agnieszka Siegel DODR we Wrocławiu

Tabela 2. Niechemiczne metody ochrony kukurydzy przed chorobami

Choroba Metody niechemiczne

Choroby bakteryjne

Bakteryjna plamistość liści
kukurydzy

Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych, stanowisk podmokłych), zakup kwalifikowanego 
materiału siewnego, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie 
chwastów i szkodników, dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka 
zimowa.

Bakteryjne gnicie łodygi

Zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga

Choroby grzybowe

Choroba szalonych wiech

Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych, traw wieloletnich, stanowisk podmokłych i okresowo 
zalewanych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny siew, 
zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów jednoliściennych, wycinanie 
i usuwanie porażonych roślin, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka
zimowa.

Drobna plamistość liści kukurydzy
Płodozmian, zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny siew, 
zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów i szkodników, rozdrabnianie 
resztek pożniwnych, orka zimowa.

Fuzarioza kolb kukurydzy Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, dobór 
odmian tolerancyjnych (na fuzariozę kolb i fuzariozę łodyg), wczesny siew, 
zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów 
i szkodników, terminowy zbiór plonu, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka 
zimowa.

Zgnilizna korzeni i zgorzel
podstawy łodygi

Zgorzel siewek

Głownia kukurydzy Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, dobór 
odmian tolerancyjnych (na głownię kukurydzy), wczesny siew, zbilansowane 
nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów i szkodników,
usuwanie porażonych roślin, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa.

Głownia pyląca kukurydzy

Rdza kukurydzy

Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych, szczawiku żółtego), zakup kwalifikowanego materiału 
siewnego, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów 
i szkodników, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa.

Żółta plamistość liści

Płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny 
siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów i szkodników, 
rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa.

Choroby wirusowe

Mozaika kukurydzy Unikanie stanowisk podmokłych i okresowo zalewanych, stosowanie 
płodozmianu, zastosowanie izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych, wysiewanie kwalifikowanego materiału siewnego, 
stosowanie wczesnego siewu, zbilansowane nawożenie, zwalczanie 
zachwaszczenia i szkodników, nie wykorzystywanie do nawadniania 
kukurydzy wody stagnującej w zbiornikach, dokładne rozdrabnianie 
i głębokie przyoranie resztek pożniwnych.

Smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy

Żółta karłowatość jęczmienia na kukurydzy
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mniejsze ryzyko silnego porażenia 
roślin przez te gatunki, których 
zarodniki przemieszczają się, np. 
z wiatrem. 

Odporna odmiana
Przy ograniczaniu takich chorób, 
jak głownia kukurydzy, fuzarioza 
kolb oraz zgnilizna korzeni i  zgo-
rzeli podstawy łodygi, wskazane 
jest dobieranie do  uprawy odmian 
mniej podatnych na te choroby. 
Informację na  temat podatności 
mieszańców na  wybrane choroby 

można znaleźć m. in. w  Listach 
Opisowych Odmian wydawanych 
przez COBORU. 
Ważne jest, aby wysiewane odmia-
ny były dostosowane pod kątem 
wczesności do lokalnych warunków 
glebowo-klimatycznych. 

Rozdrabniacz resztek 
i orka przedzimowa
Bezpośrednio po  zbiorze należy 
na  ściernisko zastosować rozdrab-
niacz resztek, który mechanicznie 
zniszczy część zarodników, a ponad-


