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Kukurydza jest rośliną o ogromnym potencjale plonotwórczym, której powierzchnia uprawy
zwiększa się bardzo dynamicznie zarówno w uprawie na ziarno jak i kiszonkę (Rys. 1, 2). Pod
względem wysokości plonów zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Jej udział w światowej
powierzchni uprawy zbóż wynosi ponad 20%, a pod względem produkcji około 30%. Wyróżnia się
wysokimi plonami ziarna powyżej 10 t/ha i około 20 t/ha suchej masyw uprawie na kiszonkę
(Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2016). W uprawie na ziarno kukurydza jest jedną z roślin
uprawnych o najwyższej opłacalności, która wciąż daje możliwość zwiększenia plonów, a tym
samym dochodów rolnika. Jest też rośliną, dla której hodowcy uzyskują znaczny postęp
biologiczny. 
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Wybór właściwej do uprawy odmiany jest uwarunkowany szeregiem czynników. Najważniejsze z
nich to rejon uprawy, kierunek użytkowania oraz odporność na stresy biotyczne i abiotyczne.
Rejony uprawy zostały wydzielone w oparciu o tzw. liczbę FAO odzwierciedlającą wczesność
odmiany (Rys. 3). Wilgotność ziarna przy zbiorze a w przypadku kukurydzy na kiszonkę z
zawartością suchej masy w całych roślinach przy zbiorze jest miarą wczesności odmian.
Wydzielone zostały IV główne strefy uprawy: rejon I – południowo-zachodni i południowo-
wschodni, rejon II – środkowy i rejon III – północny. 

Czynnikami ograniczającymi ilość jak i jakość plonu ziarna jak i biomasy są w dużej mierze
choroby, zwłaszcza grzybowe. Powodują one uszkodzenia roślin, redukcję plonu zielonej masy i
ziarna, oraz obniżenie jego jakości poprzez zanieczyszczenie metabolitami wtórnymi grzybów,
mykotoksynami. 

Problem z chorobami grzybowymi pogłębia się, gdy plantacja kukurydzy jest atakowana
dodatkowo przez szkodniki - głównie przez zachodnią stonkę kukurydzianą, omacnicę
prosowiankę czy ploniarkę zbożówkę.

Monitoring występowania ważnych gospodarczo patogenów i szkodników w danym roku i w
latach wcześniejszych oraz warunków pogodowych jest podstawą do opracowania systemów
decyzyjnych w ochronie biologicznej oraz chemicznej roślin użytkowych. Jest on również
podstawą do postępu i rozwoju hodowli odpornościowej. Hodowla odpornościowa, to obok
agrotechniki najbardziej właściwa i przyjazna środowisku metoda ograniczenia występowania
organizmów szkodliwych roślin użytkowych. 

Rys. 2. Powierzchnia uprawy kukurydzy na kiszonkę
w latach 2006 – 2019 (w tys. ha).

Rys. 1. Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno 
w latach 2006 – 2019 (w tys. ha).



W latach 2005 – 2020 jednym z zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn.
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych

źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego
kraju” przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB było monitorowanie organizmów

szkodliwych kukurydzy. W badaniach uwzględniono:

Choroby liściowe: drobną plamistość liści kukurydzy i rdzę kukurydzy
Fuzariozę kolb i omacnicę prosowiankę

Poziom skażenia ziarna toksynami fuzaryjnymi

Strefa III Północna - FAO na ziarno do 230 na kiszonkę do 250,
Strefa II Centralna – FAO na ziarno 220 – 260 a na kiszonkę do 280,
Strefa I Południowa - FAO na ziarno do 300 a na kiszonkę do 320.

Rys. 3. Rejonizacja grup wczesności, w zależności od kierunku użytkowania:

Dodatkowy podział stref głównych wynika z różnic dla sumy opadów oraz średnich
i maksymalnych temperatur dobowych w okresie wegetacji kukurydzy.
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Choroby liściowe kukurydzy, takie jak drobna plamistość liści czy rdza kukurydzy, jeżeli wystąpią
w dużym nasileniu, to już w sierpniu mogą spowodować zamieranie i przedwczesne dojrzewanie
roślin. W wyniku tego następuje spadek plonu kukurydzy o 10 i więcej procent oraz znaczne
pogorszenie jakości ziarna i kiszonki. 
Kabatiella zeae Nartia et Hiratsuka, stadium doskonałe Aureobasidium zeae (Nartia et. Hirats.)
Dingley powoduje drobną plamistość liści kukurydzy. Istnieje powszechna opinia, że choroba ta
występuje w całej Polsce, ale najbardziej poraża rośliny w północnej i środkowej części kraju,
natomiast w południowych częściach kraju pojawia się w większym nasileniu, gdzie lata były
dotychczas bardziej wilgotne i chłodne w stosunku do innych obszarów kraju.
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Pojawienie się pierwszych objawów chorobowych zależy od terminu infekcji, w tym przebiegu
warunków pogodowych. Najwcześniej patogen uwidacznia się w czerwcu, niemniej jednak
zwykle można go zaobserwować od lipca lub sierpnia, a więc już w pełni okresu wegetacyjnego.
Po wniknięciu zarodników do tkanek liści (w tym pochew liściowych i liści okrywowych kolb)
pojawiają się drobne, o średnicy ok. 1–4 mm, chlorotyczne i dobrze widoczne plamki. Ponadto
zostają otoczone czerwonobrunatnym pierścieniem i prześwitującą jasną obwódką. Z upływem
czasu plamki stopniowo powiększają się i łączą ze sobą, niszcząc większe obszary powierzchni
asymilacyjnej roślin. Pojedyncze plamki nie są groźne, lecz ich większa liczba to już zagrożenie
dla prawidłowego funkcjonowania liści. Z tego powodu przy ustalaniu poziomu zagrożenia ze
strony tej choroby oblicza się nie tylko procent roślin porażonych na plantacji, ale 
w szczególności stopień porażenia, czyli jak bardzo patogen rozwinął się na roślinach.

W latach 2015 – 2020 monitorując grzyba Kabatiella zeae, jako sprawcę drobnej plamistości liści
oraz Puccinia sorghi, jako sprawcy rdzy kukurydzy, gromadzono próby liści z doświadczeń
prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Stacjach 
i Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian COBORU. 

Lista lokalizacji objętych monitorowaniem chorób liściowych w latach 2015-2019 to: Białogard,
Chrząstowo, Cicibór Duży, Głębokie, Kawęczyn, Krościna Mała, Krzyżewo, Lućmierz, Przecław,
Radostowo, Rawinio, Słupia Wielka, Świebodzin, Tomaszów Bolesławicki, Węgrzce, Wrócikowo,
Zybiszów. W każdej lokalizacji oceniano stopień porażenia 7-9 odmian (oceniając stopień
porażenia 30 roślin w obrębie każdej odmiany). Odmiany kukurydzy były odmianami
zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Odmian (KRO), badanymi na doświadczeniach PDO jako
odmiany wzorcowe oraz dodatkowo odmiany Chamberi CS i DKC 3969. Były one zróżnicowane
pod względem wczesności – wczesne, średnio-wczesne i średnio-późne i typu ziarna. 
Do określenia nasilenia występowania chorób stosowano dziewięciostopniową skalę porażenia. 
(9 – brak objawów choroby, 7: 2-5% powierzchni liści z objawami choroby, 6: 6 – 10% powierzchni
liści z objawami choroby, 4: 25-50% powierzchni liści z objawami choroby, 2: 61-75% z objawami
choroby). 



Na podstawie syntezy wyników stwierdzono, istotne różnice pomiędzy lokalizacjami / rejonami,
pomiędzy odmianami i pomiędzy latami dla nasilenia występowania Kabatiella zeae. W rejonie
uprawy II i I (województwach północnych – zachodniopomorskie czy pomorskie), nasilenie
Kabatiella zea było niższe w stosunku do podkarpackiego czy dolnośląskiego (Rejon uprawy IA:
Zybiszów) gdzie suma opadów była wyższa niż na terenie pozostałych obszarów kraju.
Koresponduje to wyraźnie do obszarów, na terenie których występuje susza z największą
częstotliwością (grzyb Kabatiella zea rozprzestrzenia się z kroplami wody i do rozwoju wymaga
wilgoci). Rdza kukurydzy, powodowana przez Puccinia sorghi Schwein, może być ważną chorobą
w regionach ciepłych, wilgotnych, ale z niezbyt dużą ilością opadów. Może występować
ogniskowo we wszystkich rejonach uprawy kukurydzy w Polsce, lecz najlepsze warunki do
porażenia roślin i rozwoju choroby znajduje w najcieplejszej, południowej części kraju. Mieszańce
polskie są bardzo podatne na porażenie grzybem Puccinia sorghi. Również żółta plamistość
kukurydzy powodowana jest przez Dreschlera turcica Pass. występuje z największym nasileniem
w najcieplejszych rejonach Polski.

Na podstawie syntezy wyników
stwierdzono, istotne różnice pomiędzy
lokalizacjami / rejonami, pomiędzy
odmianami i pomiędzy latami dla
nasilenia występowania 
Kabatiella zeae.

W rejonie uprawy II i I (województwach
północnych – zachodniopomorskie czy
pomorskie), nasilenie Kabatiella zea było
niższe w stosunku do podkarpackiego
czy dolnośląskiego (Rejon uprawy IA:
Zybiszów) gdzie suma opadów była
wyższa niż na terenie pozostałych
obszarów kraju. 



Kukurydza ma istotne znaczenie ekonomiczne, jest uznawana za 3 roślinę uprawną na świecie,
Także w Polsce obserwuje się wzrost powierzchni uprawy po 2010 roku. Łączny areał upraw
przekroczył 1 milion ha (GUS 2019), z czego ok. połowę zasiewów stanowią uprawy kukurydzy
ziarnowej, przekraczając 670 tys. ha w roku 2015 (GUS 2019; dane dla lat 2010-2017). 
Czynnikami ograniczającymi ilość jak i jakość plonu ziarna jak i biomasy są w dużej mierze
choroby, zwłaszcza grzybowe. Powodują one uszkodzenia roślin, redukcję plonu zielonej masy i
ziarna, oraz obniżenie jego jakości poprzez zanieczyszczenie metabolitami wtórnymi grzybów,
mykotoksynami. 

Problem z chorobami grzybowymi pogłębia się, gdy plantacja kukurydzy jest atakowana
dodatkowo przez szkodniki - głównie przez zachodnią stonkę kukurydzianą, omacnicę
prosowiankę czy ploniarkę zbożówkę.

Monitoring występowania ważnych gospodarczo patogenów i szkodników w danym roku i w
latach wcześniejszych oraz warunków pogodowych jest podstawą do opracowania systemów
decyzyjnych w ochronie biologicznej oraz chemicznej roślin użytkowych. Jest on również
podstawą do postępu i rozwoju hodowli odpornościowej. Hodowla odpornościowa, to obok
agrotechniki najbardziej właściwa i przyjazna środowisku metoda ograniczenia występowania
organizmów szkodliwych roślin użytkowych. 

Zadanie 3.5: 
Monitorowanie sprawców fuzariozy kolb (Fusarium spp.) oraz ocena zagrożenia
skażeniem ziarna toksynami fuzaryjnymi na terenie Polski w latach 2013 - 2019
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W ostatnich latach jednym z podstawowych czynników decydujących o wartości gospodarczej
kukurydzy, obok wielkości plonu ziarna, jest jego jakość. Główną czynnikiem obniżającym jakość
ziarna jest fuzarioza kolb. Choroba powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.,
których metabolity wtórne są wysoko szkodliwe dla ludzi i zwierząt (szczególnie dla trzody
chlewnej), powodując ich choroby a nawet śmierć.
Związki te są szybko wchłaniane do krwi i gromadzone w organizmie. Ich wpływ na organizm
ludzki może ujawniać się w postaci chorób dopiero po wielu latach.

Najczęściej sprawcą fuzariozy kolb jest grzyb F. graminearum (produkujący deoksynivalenol –
DON i zearalenon – ZEA) oraz F. verticillioides (produkujący fumonizyny – FUM). 
Najbardziej powszechne choroby powodowane przez deoksynivalenol u ludzi i zwierząt to utrata
łaknienia, biegunki, owrzodzenia jamy ustnej, hipotemia lub zmiany martwicze skóry. Fumonizy
powodują obrzęki płuc trzody chlewnej, nowotwory wątroby, uszkodzenia mózgu koni, a nawet
bezwład ruchowy. Zearalenon powoduje m.in. zaburzenia płodności, zaburzenia hormonalne
oraz ujemnie wpływa na wzrost i rozwój gruczołu mlekowego. W 2007 roku UE wprowadziła
normy określające ich maksymal-ne zawartości w ziarnie kukurydzy [EC No 1126/ 2007].
Jeżeli zawartość DON w ziarnie nieprzetworzonym przekracza 1700 ug/kg, ZEA 350 ug/kg, 
a FUM 4000 ug/kg (maksymalna zwartość fumonizyn ma ulec w najbliższym czasie obniżeniu
do 2000 ug/kg), takie ziarno nie kwalifikuje się do wykorzystania na paszę (tab. 1).

W ostatnich latach w Polsce wzrasta zagrożenie skażenia ziarna kukurydzy toksynami
fuzaryjnymi, przez co jakość produktów żywnościowych i paszy uzyskiwanych na jego bazie
jest niższa. Przykładem są wyniki analiz zawartości deoksynivalenolu i fumonizyn w próbach
ziarna pobranych z odmian kukurydzy włączonych do badań po-rejestrowych COBORU w
latach 2013 – 2019.



Zasiedlenie ziarna grzybami z rodzaju Fusarium spp. w latach 2016- 2018

Uproszczone praktyki rolnicze powodują większe nasilenie występowania omacnicy
prosowianki  i fuzariozy kolb.



Hodowla i wykorzystanie w uprawie odmian odpornych oraz stosowanie właściwej agrotechniki są
powszechnie uznane za najbardziej opłacalną i przyjazną środowisku metodę ochrony roślin przed
tymi patogenami. W przypadku kukurydzy stosowanie fungicydów przeciwko fuzariozie jest trudne
i mało efektywne, gdyż trudno jest oceniać nasilenie choroby, a jej rozwój może być zbyt szybki,
aby fungicyd okazał się skuteczny. Interakcja pomiędzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. 
a kukurydzą jest bardzo specyficzna. Nie jest to klasyczny układ w którym nasilenie choroby jest
efektem końcowym interakcji pomiędzy gospodarzem, patogenem i środowiskiem. Układ ten
należy uzupełnić o wpływ środowiska i samych grzybów z rodzaju Fusarium spp. na ilość i rodzaj
produkowanych toksyn. 

Metody zwalczania grzybów z rodzaju Fusarium spp., jako sprawców fuzariozy
kolb kukurydzy - elementy Integrowanej Ochrony Kukurydzy

Po zbiorze ograniczenie rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium można prowadzić poprzez: 
(1) ograniczenie uszkodzenia ziarna podczas zbioru, (2) unikanie składowania ziarna mokrego,
(3) wstępne czyszczenie zebranego ziarna, (4) czyszczenie miejsc przechowywania ziarna, 
(5) stosowanie inhibitorów rozwoju grzybów, (6) stosowanie inaktywatorów toksyn.


